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1. PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

10/01/2022 – EDIÇÃO 6, SEÇÃO 1

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA ME Nº 153, DE 7 DE JANEIRO DE 2022

D ISPÕE SOBRE O COMPARTILHAMENTO DE DADOS DE
COMÉRCIO

EXTERIOR

ENTRE

S ECRETARIA

A

DE

C OMÉRCIO E XTERIOR E A S ECRETARIA -E XECUTIVA DA
C ÂMARA

DE

C OMÉRCIO

E XTERIOR ,

AMBAS

DA

S ECRETARIA E SPECIAL DE C OMÉRCIO E XTERIOR E
A SSUNTOS

I NTERNACIONAIS

E CONOMIA ,

PARA

ACOMPANHAMENTO
PÚBLICOS

DE

EXPORTAÇÕES

FINS
DE

DO

M INISTÉRIO

DA

DE

AVALIAÇÃO

E

POLÍTICAS

FINANCIAMENTO
E

DE

MEDIDAS

E

E

PROGRAMAS

GARANTIA

ÀS

RELATIVAS

ÀS

ALTERAÇÕES TARIFÁRIAS .

O MINISTRO DE ESTADO DA ECONOMIA - Substituto, no uso das atribuições que
lhe foram conferidas pelo art. 27 da Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011, e tendo em
vista o disposto no art. 84, inciso VIII, e no art. 86, inciso I, do Anexo I ao Decreto nº 9.745,
de 8 de abril de 2019, e no art. 1º, inciso I, do Decreto nº 4.993, de 18 de fevereiro de 2004,
resolve:

Art. 1º Esta Portaria dispõe sobre o acesso a dados de comércio exterior pela SecretariaExecutiva da Câmara de Comércio Exterior da Secretaria Especial de Comércio Exterior e
Assuntos Internacionais do Ministério da Economia para fins de avaliação e
acompanhamento de políticas e programas públicos de financiamento e garantia às
exportações e de medidas relativas às alterações tarifárias, de sua competência, nos termos

do disposto no art. 84, incisos III, VII e VIII e o art. 86, incisos I e IV, do Anexo I ao Decreto
nº 9.745, de 8 de abril de 2019.

Art. 2º A Secretaria-Executiva da Câmara de Comércio Exterior da Secretaria Especial de
Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia, para o desempenho
de suas atividades de avaliação e acompanhamento de políticas e programas públicos de
financiamento, garantia às exportações e relativas à análise, ao processamento, à
recomendação e à avaliação sobre alterações tarifárias, terá acesso às seguintes
informações prestadas, pelo exportador, pelo importador ou por seus representantes legais:
I - nas Declarações Únicas de Exportação - DUE relacionadas às exportações financiadas
com uso de mecanismos de apoio oficial, a partir do início da implementação do Novo
Processo de Exportação do Portal Único de Comércio Exterior do Siscomex;
II - no módulo de Licenças, Permissões, Certificados e Outros Documentos - LPCO
relacionadas às exportações financiadas com uso de mecanismos de apoio oficial, a partir
do início da implementação do Novo Processo de Exportação do Portal Único de Comércio
Exterior do Siscomex;
III - nos Registros de Operações de Crédito - RC com os códigos de enquadramento 81501,
81502 e 81503, e nos Registros de Exportação -RE a eles vinculados, com situação
averbado, durante a vigência do Módulo Comercial do SISCOMEX Exportação Web NOVOEX; e
IV - nas Declarações Únicas de Importação - Duimp, envolvendo o dia, mês e ano de
importação, Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ do importador, código da
Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, descrição do produto importado, valor da
mercadoria (em dólar norte-americano), quantidade estatística, peso líquido, regime
tributário e fundamento legal do Imposto de Importação e atributos adicionais do tratamento
tributário, a partir do início da implementação do Novo Processo de Importação do Portal
Único de Comércio Exterior do Siscomex.

Art. 3º A Secretaria-Executiva da Câmara de Comércio Exterior da Secretaria Especial de
Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia deverá indicar, por
meio de ofício endereçado à Secretaria de Comércio Exterior da Secretaria Especial de
Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia, três servidores que

terão acesso às informações de que tratam os incisos I a III do caput do art. 2º, e três
servidores que terão acesso às informações de que trata o inciso IV do caput do art. 2º.
Parágrafo único. Os servidores de que trata o caput deverão assinar Termo de
Responsabilidade, contendo a ciência dos termos da Política de Segurança da Informação
do Ministério da Economia, as responsabilidades e compromissos em decorrência desse
acesso e penalidades cabíveis pela inobservância das regras previstas nas normas de
segurança da informação do Ministério da Economia, em consonância com o disposto no
parágrafo único do art. 9º da Portaria nº 218, de 19 de maio de 2020, do Ministério da
Economia.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARCELO PACHECO DOS GUARANYS

BANCO CENTRAL DO BRASIL

ÁREA DE ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO E DE RESOLUÇÃO

INSTRUÇÃO NORMATIVA BCB Nº 225, DE 5 DE JANEIRO DE 2022

D IVULGA A VERSÃO 1.9 DO M ANUAL DAS I NTERFACES
DE

C OMUNICAÇÃO , QUE COMPÕE O R EGULAMENTO DO

P IX .

O Chefe do Departamento de Competição e de Estrutura do Mercado Financeiro
(Decem), no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 23, inciso I, alínea "a", e 97-A do
Regimento Interno do Banco Central do Brasil, anexo à Portaria nº 84.287, de 27 de fevereiro
de 2015, tendo em vista o disposto no art. 2º, inciso VIII, do Regulamento anexo à Resolução
BCB nº 1, de 12 de agosto de 2020, resolve:

Art. 1º Esta Instrução Normativa divulga a versão 1.9 do Manual das Interfaces de
Comunicação, que compõe o Regulamento do Pix, conforme art. 2º do Regulamento anexo
à Resolução BCB nº 1, de 12 de agosto de 2020.
Parágrafo único. O Manual das Interfaces de Comunicação está disponível no endereço
eletrônico do Banco Central do Brasil na internet, na página destinada aos manuais que
compõem

o

Regulamento

do

Pix:

https://www.bcb.gov.br/content/estabilidadefinanceira/cedsfn/Manual%20das%20Interfaces
%20de%20Comunicacao-1.9.pdf.

Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data da sua publicação.

RICARDO PEREIRA DE ARAÚJO
Substituto

ANEXO
Manual das Interfaces de Comunicação Versão 1.9
Data

Versão Descrição das alterações

14/11/2019 1.0

Versão inicial.
Conectividade:
- Inclusão de referência ao Manual de Redes da RSFN;

17/01/2020 1.1

- Atualização do link para o Manual de Segurança RSFN;
- Detalhamento do comportamento do DNS.
Endpoints:
- Mudança da URL base de produção e inclusão da URL de
homologação;
Endpoint Entrada:
- Esclarecimento sobre idem potência no envio de mensagens
duplicadas.
Endpoint Saída:
- Esclarecimento sobre interrupção.

Diversos:
- Cabeçalhos SPI-ResourceId e SPI-PullNext alterados para PIResourceId e PI-PullNext.
Incluída a interface do DICT.
17/02/2020 1.2

Renomeado o arquivo de "Manual da Interface de Comunicação" para
"Manual das Interfaces de Comunicação".
Retiradas referências ao documento de especificações e alterado o
título e nome do arquivo.
DICT: Modificada a sessão do DICT para referenciar assinatura de
mensagens.

28/07/2020 1.3

ICOM:
- Remoção de "Transfer-Encoding: gzip, chunked" para envio
compactado. Recomendação de uso de "ContentEncoding" para essa
finalidade;
- Admitidos novos cabeçalhos;
- Adoção de envio e recebimento de múltiplas mensagens em uma
mesma requisição (multipart);
- Incluído o endpoint Catálogo: versões das mensagens aceitas e
enviadas pela API;
- Remoção da seção "Pendências".
ARQ: incluída documentação sobre o serviço de transferência de
arquivos.
Alterado padrão visual.

12/08/2020 1.4

Adicionada seção com dicas para melhoria de desempenho na leitura
de mensagens em situação de carga.
Alteração nas portas HTTPS para os serviços ICOM e ARQ.

19/08/2020 1.5

Correção na documentação de PI-ResourceId nos casos de
requisições multipart no endpoint de saída.

API ARQ: informação sobre uso de cabeçalhos ETag, "ETag", "Last06/10/2020 1.6

Modified", "If-None-Match" e "If-ModifiedSince".
Cabeçalho Host deverá ser enviado sem a porta (ICOM, DICT e ARQ).
Criação da seção 2.2.1.5 - Limitação da Quantidade Máxima de

14/10/2020 1.7

Transações Agendadas por Unidade de Tempo.
Ajuste pontual na definição do PI-Resource-ID, na seção 2.2.1.3.

30/04/2021 1.8

04/01/2022 1.9

Criação da seção 2.2.1.6 - Limitação de Tráfego de Mensagens e
Operações.
Alteração nos valores da seção 2.2.1.5 - Limitação da quantidade
máxima de transações agendadas por unidade de tempo.

NOTA
O Decreto nº 10.411, de 30 de junho de 2020, prevê a obrigatoriedade da realização
de análise de impacto regulatório (AIR) para a edição de atos normativos de interesse geral
produzidos pelos órgãos e entidades da administração pública federal direta e indireta.
Todavia, consoante se definiu no parágrafo 8 do Voto 280/2021-BCB, de 10 de
novembro de 2021, o Regulamento do Pix, inclusive os demais documentos que o integram
ou que o detalham e complementam, não se caracterizam como ato regulatório de força
cogente, ostentando, em verdade, natureza eminentemente contratual; assim, modificações
promovidas no referido regulamento e nos demais documentos que o integram ou que o
detalham e complementam não se sujeitam à produção prévia de análise de impacto
regulatório (AIR).
Dessa forma, fica a presente Instrução Normativa dispensada da prévia produção de
AIR.

10/01/2022 – EDIÇÃO 6-A, SEÇÃO 1-EXTRA A

MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA

CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

RESOLUÇÃO CODEFAT Nº 934, DE 7 DE JANEIRO DE 2022

E STABELECE O C ALENDÁRIO DE P AGAMENTO DO
A BONO S ALARIAL – EXERCÍCIO DE 2022.

O Presidente do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador CODEFAT, nos termos do inciso V do art. 19, da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, e
tendo em vista o que dispõe o art. 9º desta mesma Lei, e o inciso VIII do art. 4º do Regimento
Interno do Conselho, aprovado pela Resolução CODEFAT nº 891, de 2 de dezembro de
2020, resolve, ad referendum do Conselho:

Art. 1º Estabelecer o Calendário de Pagamento do Abono Salarial para o exercício 2022,
conforme os Anexos I e II desta Resolução.
§ 1º O pagamento do Abono Salarial - PIS será efetuado pela Caixa Econômica Federal e
do Abono Salarial - PASEP pelo Banco do Brasil.
§ 2º Para o pagamento do Abono Salarial - PIS será considerado o mês de nascimento do
trabalhador e para o pagamento do Abono Salarial - PASEP será considerado o dígito final
do número de inscrição do PASEP.
§ 3º O Abono Salarial reconhecido por determinação judicial será disponibilizado para
pagamento após trinta dias contados da intimação deste órgão, salvo prazos específicos
estabelecidos na própria decisão judicial.

Art. 2º Fica assegurado o direito de recebimento do Abono Salarial a partir do dia 8 de
fevereiro de 2022 aos trabalhadores cujos empregadores possuem domicílio nos municípios
declarados pelo Ministério do Desenvolvimento Regional em emergência por meio da

Portaria nº 3.115, de 10 de dezembro de 2021, no Estado de Minas Gerais, e Portaria nº
3.123, de 10 de dezembro de 2021, no Estado da Bahia.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação

CAIO MARIO ALVARES

ANEXO - I
CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DO ABONO SALARIAL
PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS
EXERCÍCIO 2022
AGENTE PAGADOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
NASCIDOS EM RECEBEM A PARTIR DE RECEBEM ATÉ
JANEIRO

08/02/2022

29/12/2022

FEVEREIRO

10/02/2022

29/12/2022

MARÇO

15/02/2022

29/12/2022

ABRIL

17/02/2022

29/12/2022

MAIO

22/02/2022

29/12/2022

JUNHO

24/02/2022

29/12/2022

JULHO

15/03/2022

29/12/2022

AGOSTO

17/03/2022

29/12/2022

SETEMBRO

22/03/2022

29/12/2022

OUTUBRO

24/03/2022

29/12/2022

NOVEMBRO

29/03/2022

29/12/2022

DEZEMBRO

31/03/2022

29/12/2022

ANEXO - II

CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DO ABONO SALARIAL
PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP
EXERCÍCIO 2022
AGENTE PAGADOR: BANCO DO BRASIL S.A.
FINAL DA INSCRIÇÃO RECEBEM A PARTIR DE RECEBEM ATÉ
0

15/02/2022

29/12/2022

1

15/02/2022

29/12/2022

2

17/02/2022

29/12/2022

3

17/02/2022

29/12/2022

4

22/02/2022

29/12/2022

5

24/02/2022

29/12/2022

6

15/03/2022

29/12/2022

7

17/03/2022

29/12/2022

8

22/03/2022

29/12/2022

9

24/03/2022

29/12/2022

11/01/2022 – EDIÇÃO 7, SEÇÃO 1

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

PORTARIA NORMATIVA AGU Nº 40, DE 5 DE JANEIRO DE 2022

A LTERA A P ORTARIA AGU Nº 249, DE 8 DE JULHO DE
2020,

QUE

"R EGULAMENTA

A

TRANSAÇÃO

POR

PROPOSTA INDIVIDUAL DOS CRÉDITOS ADMINISTRADOS
PELA

P ROCURADORIA -G ERAL

CRÉDITOS

CUJA

F EDERAL

COBRANÇA

E

DOS

COMPETE

À

P ROCURADORIA -G ERAL DA U NIÃO ".

O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem o art.
4º, incisos I e XVIII, da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, tendo em vista
o disposto no inciso III do § 4º do art. 1º e no art. 15 da Lei nº 13.988, de 14 de abril de 2020
e o §2º do Art. 10-C da Lei nº 10522, de 19 de julho de 2002, acrescentado pela Lei nº
14.112, de 24 de dezembro de 2020, e considerando o que consta no Processo
Administrativo nº 00407.011886/2021-87, resolve:

Art. 1º A Portaria AGU nº 249, de 8 de julho de 2020, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
"Art. 1º Esta Portaria regulamenta a transação por proposta individual dos créditos administrados
pela Procuradoria-Geral Federal e dos créditos cuja cobrança compete à Procuradoria-Geral da
União, conforme previsto na Lei nº 13.988, de 14 de abril de 2020 e no Art. 10-C da Lei nº 10522,
de 19 de julho de 2002, acrescentado pela Lei nº 14.112, de 24 de dezembro de 2020.
.......................................................................................................................................
.............................................................................................................................. "(NR)
"Art. 6º Para efeito do disposto nesta Portaria, é vedada a proposta de transação que reduza o
montante principal ou que envolva os créditos decorrentes de:
I - autarquias e fundações públicas federais não inscritos em dívida ativa;
II - acordos de leniência, nos termos do Capítulo V da Lei nº 12.846, de 1ª de agosto de 2013;
III - condenação pela prática de ato de improbidade administrativa ou de acordo de não
persecução cível, nos termos da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992;
IV - decisões da Justiça Eleitoral;
V - condenação, nos termos do Capítulo VI da Lei nº 12.846, de 2013.

Parágrafo único. Será permitida proposta de transação que reduza o montante principal nos casos
previstos no § 3º do art. 10-C, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002." (NR)
"Art. 7º A exclusivo critério da Procuradoria-Geral Federal ou da Procuradoria-Geral da União,
poderão ser exigidas do devedor, dentre outras, as seguintes condições para a celebração da
transação:
.......................................................................................................................................
II - apresentação de garantias reais ou fidejussórias, cessão fiduciária de direitos creditórios,
alienação fiduciária de bens móveis, imóveis ou de direitos, bem como créditos líquidos e certos
do devedor em desfavor da União e das suas autarquias e fundações, reconhecidos em decisão
transitada em julgado." (NR)
"Art. 12. A transação individual poderá ser proposta pela Procuradoria-Geral Federal e pela
Procuradoria-Geral da União, dentro de critérios de conveniência e oportunidade, em face dos
devedores, inclusive aos:
I - devedores falidos, em processo de recuperação judicial ou extrajudicial, em processo de
liquidação judicial ou extrajudicial, em processo de intervenção extrajudicial ou em regime de
direção fiscal;
II - Estados, Distrito Federal e Municípios e respectivas entidades de direito público da
administração indireta; e
III - devedores cujos débitos estejam suspensos por decisão judicial ou garantidos por penhora,
carta de fiança ou seguro garantia." (NR)
"Art. 15. Os devedores que possuam créditos classificados como irrecuperáveis ou de difícil
recuperação poderão apresentar proposta de transação individual, que conterá:
.......................................................................................................................................
III - a relação de todas as ações judiciais em que figurem como partes o requerente, bem como a
União ou autarquias e fundações públicas federais.
IV - a exposição das causas concretas da situação patrimonial do devedor e das razões da crise
econômico-financeira;
V - a declaração de que o sujeito passivo ou responsável tributário, durante o cumprimento do
acordo, não alienará bens ou direitos sem proceder à devida comunicação prévia;
VI - a declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física ou Jurídica dos últimos três anos do
devedor principal ou declaração de que não dispõe de bens ou direitos no País.
........................................................................................................................................
§ 3º A apresentação, pelo proponente, de qualquer documento ou informação falsa, apurada a
qualquer momento, implicará no imediato indeferimento do pedido ou na perda de todos os
benefícios que lhe forem concedidos nos termos desta Portaria, sem prejuízo das sanções penais
e civis cabíveis.
§ 4º A Procuradoria-Geral Federal e a Procuradoria-Geral da União poderão exigir documentação
complementar dos devedores."(NR)

"Art. 17. ...............................................................................................................
I - o tempo em cobrança ou o esgotamento dos meios ordinários estabelecidos nas normas
internas da Procuradoria-Geral Federal e da Procuradoria-Geral da União;
.............................................................................................................................." (NR)
"Art. 18. Para os fins desta Portaria os créditos serão considerados irrecuperáveis ou de difícil
recuperação quando verificado:
I - o esgotamento das medidas ordinárias de cobrança, sem a localização de bens passíveis de
penhora ou o transcurso do prazo de dez anos em cobrança judicial sem que haja a localização
do devedor ou a penhora de bens; e
............................................................................................................................. "(NR)
"Art. 21. ..............................................................................................................
.......................................................................................................................................
IV - pessoas jurídicas em regime de direção fiscal, desde que seja comprovado pela entidade
credora a insuficiência das garantias do equilíbrio financeiro ou anormalidades econômicofinanceiras da sociedade que indiquem a possibilidade de irrecuperabilidade ou dificuldade de
recuperação dos créditos devidos.
Parágrafo único. A pessoa jurídica, os sócios ou as pessoas físicas que a representem não
poderão provocar deliberadamente as situações cadastrais previstas no inciso III docaputpara
fazer jus à transação estabelecida na presente Portaria, sob pena de rescisão, sem prejuízo de
eventuais sanções penais e administrativas. (NR)
"Art. 21-A. A Procuradoria-Geral Federal e a Procuradoria-Geral da União poderão estabelecer
regras específicas ou simplificadas para a transação que envolva créditos considerados de
pequeno valor, conforme regulamentação prevista no Art. 45 desta Portaria.
Parágrafo único. Para os fins desta Portaria, consideram-se de pequeno valor os créditos da
União, de suas autarquias e fundações, iguais ou inferiores a 60 salários-mínimos." (NR)
"Art. 22. ...............................................................................................................
........................................................................................................................................
§ 1º Na hipótese de a aplicação das reduções previstas neste artigo resultar em valor total a ser
pago inferior ao montante principal do crédito, as parcelas remanescentes após o pagamento da
entrada serão calculadas com base no valor principal do crédito.
..............................................................................................................................."(NR)
"Art. 23. ..............................................................................................................
.......................................................................................................................................
§ 1º Na hipótese de a aplicação das reduções previstas neste artigo resultar em valor total a ser
pago, inferior ao montante principal do crédito, as parcelas remanescentes após o pagamento da
entrada serão calculadas com base no valor principal do crédito.
..............................................................................................................................."(NR)
"Subseção IV

Dos créditos irrecuperáveis ou de difícil recuperação devidos por empresários ou sociedades
empresárias em recuperação judicial, em intervenção, liquidação judicial ou extrajudicial ou em
regime de direção fiscal" (NR)
"Art. 24. ..............................................................................................................
......................................................................................................................................
§ 4º Aplica-se o disposto neste artigo, no que couber, aos devedores com falência decretada ou
que estejam em intervenção, recuperação extrajudicial ou liquidação judicial ou extrajudicial e em
regime de direção fiscal." (NR)
"Art. 24-A A proposta de transação individual dos créditos previstos no inc. I do art. 3º desta
Portaria, que tenham por fundamento o art. 10-C da Lei nº 10.522, de 2002, poderá ser
apresentada pela Procuradoria-Geral Federal ou pelo devedor em recuperação judicial, até o
momento referido no art. 57 da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, observado o seguinte:
I - o prazo máximo para quitação será de até 120 (cento e vinte) meses e na hipótese de
empresário individual, microempresa ou empresa de pequeno porte em recuperação judicial, o
prazo para quitação será de até 145 (cento e quarenta e cinco) meses;
II - o limite máximo para reduções será de até 70% (setenta por cento), observada a ressalva do
parágrafo único do art. 6º desta Portaria, para créditos decorrentes do exercício de poder de
polícia;
III - a apresentação de proposta ou a análise de proposta de transação formulada pelo devedor,
será analisada em juízo de conveniência e oportunidade, de forma motivada, observados o
interesse público e os princípios da isonomia, da capacidade contributiva, da transparência, da
moralidade, da livre concorrência, da preservação da atividade empresarial, da razoável duração
dos processos e da eficiência, e utilizados como parâmetros, entre outros:
a) a recuperabilidade do crédito, inclusive considerando eventual prognóstico em caso de falência;
b) a proporção entre o passivo fiscal e o restante das dívidas do sujeito passivo; e
c) o porte e a quantidade de vínculos empregatícios mantidos pela pessoa jurídica;
IV - a cópia integral do processo administrativo de análise da proposta de transação, ainda que
esta tenha sido rejeitada, será encaminhada ao juízo da recuperação judicial;
V - a apresentação da proposta de transação suspenderá o andamento das execuções fiscais,
salvo oposição justificada por parte da Procuradoria-Geral Federal, a ser apreciada pelo respectivo
juízo.
§ 1º Nas hipóteses previstas nos incisos I e II do caput, a Procuradoria-Geral Federal poderá
conceder o diferimento do pagamento da segunda parcela, pelo prazo máximo de 180 (cento e
oitenta) dias, contados da formalização do acordo de transação.
§ 2º No caso de a proposta ser apresentada após o prazo previsto no caput, ou no caso de opção
do devedor em recuperação judicial, a proposta de transação deverá observar o disposto nos arts.
22 e 23, conforme o caso.

§ 3º O limite de que trata o inciso I do caput deste artigo poderá ser ampliado em até 12 (doze)
meses adicionais quando constatado que o devedor em recuperação judicial desenvolve projetos
sociais." (NR)
"Art. 27. ..............................................................................................................
.......................................................................................................................................
V - renunciar a quaisquer alegações de direito, atuais ou futuras, sobre as quais se fundem ações
judiciais, incluídas as coletivas, ou recursos que tenham por objeto os créditos incluídos na
transação, por meio de requerimento de extinção do respectivo processo com resolução de mérito,
nos termos da alínea "c" do inciso III do art. 487 do Código de Processo Civil;
VI - desistir das impugnações ou dos recursos administrativos que tenham por objeto os créditos
incluídos na transação e renunciar a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundem as
referidas impugnações ou recursos.
.............................................................................................................................." (NR)
"Art. 30. Observada a natureza jurídica do devedor e a classificação do crédito, caberá ao devedor
optar pelo prazo do pagamento conjugado com o percentual da redução da dívida, conforme
estabelecido nos arts. 22, 23, 24 e 24-A." (NR)
"Art. 38. ................................................................................................................
........................................................................................................................................
V - concessão de medida cautelar fiscal, nos termos da Lei nº 8.397, de 6 de janeiro de 1992;
VI - ocorrência de alguma das hipóteses rescisórias adicionalmente previstas no respectivo termo
de transação;
VII - comprovação de prevaricação, de concussão ou de corrupção passiva na sua formação;
VIII - ocorrência de dolo, de fraude, de simulação ou de erro essencial quanto à pessoa ou quanto
ao objeto do conflito;
IX - inobservância de quaisquer disposições da Lei nº 13.988, de 2020.
Parágrafo único. A hipótese de rescisão da transação por inadimplemento de parcelas de
empresas em recuperação judicial, nos termos previstos no art. 24-A, ocorrerá pela:
I - falta de pagamento de 6 (seis) parcelas consecutivas ou de 9 (nove) parcelas alternadas; ou
II - falta de pagamento de 1 (uma) até 5 (cinco) parcelas, conforme o caso, se todas as demais
estiverem pagas."(NR)
"Art. 44. Após a apresentação da proposta de transação, as partes poderão valer-se da previsão
contida no inciso II do caput do art. 313 do Código de Processo Civil e convencionar a suspensão
de processo judicial que se encontrar em curso, salvo o disposto no inc. V do art. 24-A." (NR)

Art. 2º Revogam-se os seguintes dispositivos da Portaria AGU nº 249, de 2020:
I - incisos VII e VIII do art. 15; e
II - art. 43.

Art. 3º Esta Portaria Normativa entra em vigor em 1º de fevereiro de 2022.

BRUNO BIANCO LEAL
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A PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL SUBSTITUTA, no uso das
atribuições que lhe conferem o art. 14 da Lei nº 13.988, de 14 de abril de 2020, o art. 10, I,
do Decreto-Lei n. 147, de 3 de fevereiro de 1967, e o art. 82, incisos XIII e XVIII, do
Regimento Interno da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pela Portaria do
Ministro de Estado da Fazenda n. 36, de 24 de janeiro de 2014, resolve:

Art. 1º Esta Portaria institui e disciplina os procedimentos, os requisitos e as condições
necessárias para adesão ao Programa de Regularização Fiscal de débitos do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), inscritos em dívida ativa
da União.

CAPÍTULO I
DOS OBJETIVOS DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FISCAL DE DÉBITOS DO
REGIME ESPECIAL UNIFICADO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES
DEVIDOS PELAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (SIMPLES
NACIONAL), INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO.

Art. 2º São objetivos do Programa de Regularização Fiscal de débitos do Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), inscritos em dívida ativa da União:
I - viabilizar a superação da situação transitória de crise econômico-financeira de
microempreendedores individuais e micro e pequenas empresas optantes do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições (Simples Nacional),
potencialmente provocada pelos efeitos do coronavírus (COVID-19) em sua capacidade de
geração de resultados e na perspectiva de recebimento dos débitos inscritos em dívida ativa
da União;
II - estimular a melhoria do ambiente de negócios dos microempreendedores individuais e
das micro e pequenas, com manutenção da fonte produtora, do emprego e da renda;
III - estimular a assunção de compromissos recíprocos entre fisco e contribuinte, com o
objetivo de assegurar a sustentabilidade do cumprimento das obrigações tributárias dos
microempreendedores e das micro e pequenas e a previsibilidade dos impactos do
inadimplemento sobre suas atividades (cooperative compliance);
IV - assegurar a segurança jurídica e redução da litigiosidade;
V - assegurar que a cobrança dos créditos originários do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte (Simples Nacional) seja realizada de forma a ajustar a expectativa de
recebimento à capacidade de geração de resultados dos microempreendedores e das micro
e pequenas.

CAPÍTULO II
DA MENSURAÇÃO DO GRAU DE RECUPERABILIDADE DOS DÉBITOS DO REGIME
ESPECIAL UNIFICADO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES

DEVIDOS PELAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (SIMPLES
NACIONAL), INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Art. 3º Para os fins do disposto nesta Portaria, o grau de recuperabilidade dos débitos do
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições (Simples Nacional),
inscritos em dívida ativa da União, será mensurado a partir da verificação da situação
econômica e da capacidade de pagamento das Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte inscritas.
§ 1º A situação econômica de Microempreendedores Individuais, Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte inscritas em dívida ativa da União decorre da verificação das
informações cadastrais, patrimoniais ou econômico-fiscais prestadas por elas ou por
terceiros à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou aos demais órgãos da Administração
Pública.
§ 2º A capacidade de pagamento decorre da situação econômica e será calculada de forma
a estimar se os Microempreendedores Individuais e as Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte possuem condições de efetuar o pagamento integral dos débitos inscritos
em dívida ativa da União, no prazo de 5 (cinco) anos, sem descontos, considerando o
impacto da pandemia causada pelo coronavírus (COVID-19) na sua capacidade de geração
de resultados.
§

3º

Considera-se

impacto

na

capacidade

de

geração

de

resultados

dos

Microempreendedores, das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte a redução,
em qualquer percentual, da soma da receita bruta mensal de 2020, com início no mês de
março e fim no mês de dezembro, em relação à soma da receita bruta mensal do mesmo
período de 2019, apurada na forma do art. 12 do Decreto-Lei n. 1.598, de 26 de dezembro
de 1977.

Art. 4º Para mensuração da capacidade de pagamento das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, poderão ser consideradas, sem prejuízo das informações prestadas no
momento da adesão e durante a vigência do acordo, as seguintes fontes de informação:
I - para os devedores pessoa jurídica, quando for o caso:
a) informações declaradas na Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações
Fiscais (EFD-Reinf);

b) valores registrados em Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) de entrada e de saída;
c) informações declaradas ao Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais,
Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial);
d) informações declaradas no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples
Nacional (PGDAS) e na Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS);
e) massa salarial declarada nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP);
f) valores de rendimentos pagos ao devedor e declarados por terceiros em Declarações de
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (DIRF);
Parágrafo único. Havendo mais de uma pessoa física ou jurídica responsável pelo mesmo
débito ou conjunto de débitos inscritos, a capacidade de pagamento do grupo poderá ser
calculada mediante soma da capacidade de pagamento individual do devedor principal e de
seus corresponsáveis.

Art. 5º Observada a capacidade de pagamento das Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte inscritas e para os fins da transação excepcional prevista nesta Portaria, os débitos do
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), inscritos em dívida ativa
da União, serão classificados em ordem decrescente de recuperabilidade, sendo:
I - créditos tipo A: créditos com alta perspectiva de recuperação;
II - créditos tipo B: créditos com média perspectiva de recuperação;
III - créditos tipo C: créditos considerados de difícil recuperação;
IV - créditos tipo D: créditos considerados irrecuperáveis.
§ 1º Independentemente da capacidade de pagamento dos Microempreendedores, das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte inscritas, são considerados
irrecuperáveis os débitos do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições (Simples Nacional) de titularidade de devedores falidos e em recuperação
judicial.
§ 2º As situações descritas no § 1º deste artigo devem constar, respectivamente, nas bases
do CNPJ perante a Secretaria-Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da
Economia até a data da proposta de transação, cabendo ao devedor as medidas necessárias
à efetivação dos registros.

Art. 6º Para os fins da transação prevista nesta portaria, o impacto da pandemia causada
pelo

coronavírus

(COVID-19)

na

capacidade

de

geração

de

resultados

dos

Microempreendedores, das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte inscritas será
representado como fator redutor na capacidade de pagamento de que trata o § 2º do art. 3º,
em percentual equivalente à redução de que trata o § 3º do mesmo dispositivo.

Art. 7º Quando a capacidade de pagamento do contribuinte não for suficiente para liquidação
integral de todo o passivo fiscal inscrito em dívida ativa da União, os prazos e os descontos
ofertados serão graduados de acordo com a possibilidade de adimplemento dos débitos,
observados os limites previstos na legislação de regência da transação.

CAPÍTULO III
DAS MODALIDADES DE TRANSAÇÃO NA COBRANÇA DOS DÉBITOS DO REGIME
ESPECIAL UNIFICADO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES
DEVIDOS PELAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (SIMPLES
NACIONAL), INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Art. 8º São passíveis de transação os débitos do Regime Especial Unificado de Arrecadação
de Tributos e Contribuições devidos pelos Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(Simples Nacional), inscritos em dívida ativa da União até 31 de janeiro de 2022,
administrados pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, mesmo em fase de execução
ajuizada ou objeto de parcelamento anterior rescindido, com exigibilidade suspensa ou não.
§1º O envio de débitos para inscrição em dívida ativa da União observará os prazos previstos
na Portaria ME nº 447, de 25 de outubro de 2018.
§2º A transação de que trata esta Portaria envolverá:
I - possibilidade de parcelamento, com ou sem alongamento em relação ao prazo ordinário
de 60 (sessenta) meses previsto na Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, observados os
prazos máximos previstos na lei de regência da transação;
II - oferecimento de descontos aos créditos considerados irrecuperáveis ou de difícil
recuperação pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, observados os limites máximos
previstos na lei de regência da transação.

Art. 9º Os débitos do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), inscritos
em dívida ativa da União, poderão ser transacionados mediante o pagamento, a título de
entrada, de valor equivalente a 1% (um por cento) do valor consolidado dos créditos
transacionados, em até 8 (oito) parcelas, e o restante pago com redução de até 100% (cem
por cento) do valor dos juros, das multas e dos encargos-legais, observado o limite de até
70% (setenta por cento) sobre o valor total de cada crédito objeto da negociação, em até
137 (cento e trinta e sete) parcelas mensais e sucessivas, sendo cada parcela determinada
pelo maior valor entre 1% (um por cento) da receita bruta do mês imediatamente anterior,
apurada na forma do art. 12 do Decreto-Lei n. 1.598/77, e o valor correspondente à divisão
do valor consolidado pela quantidade de prestações solicitadas.
§ 1º O valor das parcelas previstas no caput não será inferior a R$ 100,00 (cem reais), salvo
no caso dos microempreendedores individuais, cuja parcela mínima é de R$ 25,00 (vinte e
cinco reais).
§ 2º O valor correspondente à entrada da modalidade de transação prevista no caput será
calculado tendo por base o valor total da dívida incluída na negociação, sem descontos.
§ 3º Os descontos ofertados na modalidade de transação prevista no caput serão definidos
a partir da capacidade de pagamento do optante e do prazo de negociação escolhido,
observados os limites legais, e incidirão sobre o valor consolidado individual de cada
inscrição em dívida ativa na data da adesão.

CAPÍTULO IV
DO PROCEDIMENTO PARA ADESÃO E CONSOLIDAÇÃO DA NEGOCIAÇÃO

Seção I
Do procedimento para adesão à proposta de transação

Art. 10. A transação na cobrança de débitos do Regime Especial Unificado de Arrecadação
de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(Simples Nacional), inscritos em dívida ativa da União, será realizada exclusivamente por
adesão à proposta da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, através do acesso ao portal
REGULARIZE disponível na rede mundial de computadores (www.regularize.pgfn.gov.br),
mediante prévia prestação de informações pelo interessado.

Art. 11. O contribuinte deverá prestar as informações necessárias e aderir à proposta de
transação excepcional formulada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional no período
compreendido entre a data da publicação desta Portaria até às 19h (horário de Brasília) do
dia 31 de março de 2022.
Parágrafo único. No ato de adesão, o contribuinte terá conhecimento de todas as inscrições
passíveis de transação e deverá indicar aquelas que deseja incluir no acordo.

Art. 12. Tratando-se de inscrições parceladas, a adesão fica condicionada à desistência do
parcelamento em curso.

Art. 13. A adesão relativa a débitos objeto de discussão judicial fica sujeita à apresentação,
pelo contribuinte, de cópia do requerimento de desistência das ações, impugnações ou
recursos relativos aos créditos transacionados, com pedido de extinção do respectivo
processo com resolução de mérito, nos termos da alínea "c" do inciso III do caput do art. 487
da Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).
Parágrafo único. A cópia do requerimento de que trata o caput, protocolado perante o juízo,
deverá ser apresentada exclusivamente pelo portal REGULARIZE da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional no prazo máximo de 90 (noventa) dias contados da data de adesão, sob
pena de cancelamento da negociação.
Art. 14. Finalizada a indicação das inscrições que o contribuinte deseja incluir no acordo, a
primeira parcela mensal da entrada deverá ser paga até o último dia útil do mês em que
realizada a adesão.
§ 1º Não havendo o pagamento da primeira parcela da entrada, nos termos do caput, a
adesão será indeferida, facultado ao contribuinte fazer nova adesão enquanto não encerrado
o prazo de que trata o art. 11 desta Portaria.

§ 2º O valor de cada parcela da entrada e das parcelas subsequentes será acrescido de
juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
(SELIC) para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês
subsequente ao da adesão até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento)
relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.

Art. 15. O contribuinte deverá recolher mensalmente as demais parcelas da entrada,
calculadas nos termos do art. 14, até a realização do pagamento correspondente à sua
última parcela, passando a realizar o pagamento das parcelas subsequentes, corrigidas na
forma do §2º, do art. 14, nos demais termos e condições pactuados.
Parágrafo único. O pagamento das parcelas deverá ser efetuado exclusivamente mediante
documento de arrecadação emitido pelo sistema de negociações da PGFN, através de
acesso ao portal REGULARIZE, sendo considerado sem efeito, para qualquer fim, eventual
pagamento realizado de forma diversa da prevista nesta Portaria.

Seção II
Do procedimento para prestação das informações necessárias à consolidação da
negociação proposta pela PGFN

Art. 16. No período compreendido entre a data da publicação desta Portaria e até às 19h
(horário de Brasília) do dia 31 de março de 2022, o optante deverá prestar as informações
necessárias à consolidação da proposta de transação por adesão formulada pela PGFN,
exclusivamente pelo portal REGULARIZE.
§ 1º A formalização da transação na cobrança de débitos do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte (Simples Nacional), inscritos em dívida ativa da União, fica condicionada ao
pagamento de todas as parcelas da entrada e, cumulativamente, à prestação das seguintes
informações pelo contribuinte:
a) endereço completo;
b) nome, CPF e endereço completo dos atuais sócios, diretores, gerentes e administradores;

c) receita bruta mensal (janeiro a dezembro) relativa aos exercícios de 2019 e 2020, sendo,
neste último caso, até o mês imediatamente anterior ao mês de prestação das informações
necessárias à formulação pela PGFN da proposta de transação por adesão;
d) quantidade de empregados (com vínculo formal) na data de prestação das informações
necessárias à formulação pela PGFN da proposta de transação por adesão e nos meses
imediatamente anteriores, a partir de janeiro de 2020;
e) quantidade de admissões e desligamentos mensais no exercício de 2020;
f) quantidade de contratos de trabalhos suspensos no exercício de 2020, com fundamento
no art. 8º da Medida Provisória n. 936, de 1º de abril de 2020;
g) valor total dos bens, direitos e obrigações da pessoa jurídica existentes no mês anterior à
adesão.
§ 2º Para os fins do disposto na alínea g do § 1º deste artigo, considera-se:
I - bens: bens móveis, imóveis, tangíveis ou intangíveis de propriedade do contribuinte, em
seu poder ou em poder de terceiros, que possuem valor econômico e que podem ser
convertidos em dinheiro, utilizados ou não na realização do objetivo principal da pessoa
jurídica;
II - direitos: são os recursos que a pessoa jurídica tem a receber de terceiros e que gerarão
benefícios econômicos presentes ou futuros;
III - obrigações: são as dívidas que devem ser pagas a terceiros.
§ 3º O não pagamento da integralidade dos valores das parcelas relativas à entrada de que
trata o art. 9º, desta Portaria, acarretará o cancelamento da transação.
§ 4º Durante a vigência do acordo, o contribuinte se obriga a prestar e atualizar mensalmente
e/ou sempre que solicitado pela PGFN as informações referidas neste artigo, relacionadas
aos eventos ocorridos após a formalização da transação.

Art. 17. A formalização da transação excepcional na cobrança de débitos do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), inscritos em dívida ativa
da União, fica igualmente condicionada à assunção dos seguintes compromissos pelo
contribuinte:

I - declarar que não utiliza pessoa natural ou jurídica interposta para ocultar ou dissimular a
origem ou a destinação de bens, de direitos e de valores, seus reais interesses ou a
identidade dos beneficiários de seus atos, em prejuízo da Fazenda Pública Federal;
II - declarar que não alienou ou onerou bens ou direitos com o propósito de frustrar a
recuperação dos créditos inscritos;
III - declarar que as informações cadastrais, patrimoniais e econômico-fiscais prestadas à
administração tributária são verdadeiras e que não omitiu ou simulou informações quanto à
propriedade de bens, direitos e valores;
IV - declarar que as informações prestadas nos termos do art. 16 desta Portaria são
verdadeiras e que não simulou ou omitiu informações em relação aos impactos sofridos pela
pandemia causada pelo coronavírus (COVID-19);
V - manter regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;
VI - regularizar, no prazo de 90 (noventa) dias, os débitos que vierem a ser inscritos em
dívida ativa ou que se tornarem exigíveis após a formalização do acordo de transação.

Art. 18. No ato de conclusão da adesão e após a prestação das informações de que trata o
art. 16, o contribuinte terá conhecimento de sua capacidade de pagamento estimada pela
PGFN e do grau de recuperabilidade de seus débitos, bem como das modalidades de
propostas para adesão disponíveis para transação excepcional, com indicação dos prazos
e/ou descontos ofertados.
§ 1º O contribuinte deverá efetuar a conclusão da adesão mediante aceitação a uma das
modalidades de transação por adesão propostas.
§ 2º Não concluído o procedimento no prazo e forma previstos no art. 16 desta portaria, o
pedido de adesão à proposta de transação será considerado sem efeito.
Art. 19. Os optantes pela modalidade de transação excepcional de que trata a Portaria PGFN
n. 18.731, de 06 de agosto de 2020 poderão renegociar os débitos transacionados nos
termos da nova modalidade de transação instituída por esta Portaria, observados os
requisitos e condições exigidas nesta última, desde que desistam do acordo anterior até 28
de fevereiro de 2022.

CAPÍTULO V
DA RESCISÃO DA TRANSAÇÃO E DA IMPUGNAÇÃO À RESCISÃO

Art. 20. Implica rescisão da transação:
I - o descumprimento das condições, das cláusulas, das obrigações previstas nesta portaria
ou dos compromissos assumidos nos termos do art. 17;
II - o não pagamento de três parcelas consecutivas ou alternadas do saldo devedor
negociado nos termos da proposta de transação aceita;
III - a constatação, pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, de ato tendente ao
esvaziamento patrimonial do devedor como forma de fraudar o cumprimento da transação,
ainda que realizado anteriormente a sua celebração;
IV - a decretação de falência ou de extinção, pela liquidação, da pessoa jurídica transigente;
V - a inobservância de quaisquer disposições previstas na Lei de regência da transação.
Parágrafo único. Na hipótese de que trata o inciso IV, é facultado ao devedor aderir à
modalidade de transação proposta pela PGFN, desde que disponível, ou apresentar nova
proposta de transação individual.

Art. 21. O contribuinte será notificado sobre a incidência de alguma das hipóteses de
rescisão da transação.
§ 1º A notificação será realizada exclusivamente por meio eletrônico, através do endereço
eletrônico cadastrado na plataforma REGULARIZE da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional.
§ 2º O contribuinte terá conhecimento das razões determinantes da rescisão e poderá
regularizar o vício ou apresentar impugnação, ambos no prazo de 30 (trinta) dias, preservada
em todos os seus termos a transação durante esse período.

Art. 22. A impugnação deverá ser apresentada exclusivamente pela plataforma
REGULARIZE da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e observará o disposto nos arts.
50 e seguintes da Portaria PGFN n. 9.917, de 14 de abril de 2020.

Art. 23. A rescisão da transação:
I - implicará o afastamento dos benefícios concedidos e a cobrança integral das dívidas,
deduzidos os valores pagos;

II - autorizará a retomada do curso da cobrança dos créditos, com execução das garantias
prestadas e prática dos demais atos executórios do crédito, judiciais ou extrajudiciais.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 24. A adesão à transação proposta pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
implica manutenção automática dos gravames decorrentes de arrolamento de bens, de
medida cautelar fiscal e das garantias prestadas administrativamente ou nas ações de
execução fiscal ou em qualquer outra ação judicial.
Parágrafo único. Em caso de bens penhorados ou oferecidos em garantia de execução
fiscal, é facultado ao sujeito passivo requerer a alienação por iniciativa particular, nos termos
do art. 880 da Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), para fins
de amortização ou liquidação de saldo devedor transacionado.

Art. 25. Havendo comprovação de que o contribuinte prestou informações inverídicas,
simulou ou omitiu informações em relação aos impactos sofridos pela pandemia causada
pelo coronavírus (COVID-19), com o objetivo de se beneficiar indevidamente das condições
diferenciadas de pagamento previstas nesta Portaria, deverá o Procurador da Fazenda
Nacional encaminhar Representação para Fins Penais (RFP) ao representante do Ministério
Público Federal do foro do domicílio do devedor, para apuração dos crimes tipificados na Lei
n. 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e no art. 299 do Decreto-Lei n. 2.848, de 7 de dezembro
de 1940 (Código Penal).

Art. 26. À transação de débitos do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos
e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples
Nacional), inscritos em dívida ativa da União, aplicam-se as vedações previstas nos arts. 14,
16 e 17 da Portaria PGFN nº 9.917, de 14 de abril de 2020, e, no que couber, os demais
dispositivos da referida Portaria de regulamentação.

Art. 27. A transação prevista nesta Portaria não exclui a possibilidade de adesão às demais
modalidades de transação previstas na Portaria PGFN n. 9.917, de 14 de abril de 2020.

Art. 28. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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ATOS DO PODER LEGISLATIVO

LEI Nº 17.733, DE 11 DE JANEIRO DE 2022

D ISPÕE SOBRE A IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE , E A INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO -

- BASE

MÓVEL E ESTAÇÃO RÁDIO - BASE DE PEQUENO PORTE ,
NO

M UNICÍPIO

OPERAÇÃO

DE

DE

S ÃO

SERVIÇOS

P AULO ,
DE

DESTINADAS

À

TELECOMUNICAÇÕES

AUTORIZADOS E HOMOLOGADOS PELO ÓRGÃO FEDERAL
COMPETENTE .

RICARDO NUNES, Prefeito do Município de São Paulo, no uso das atribuições que
lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal, em sessão de 14 de dezembro
de 2021, decretou e eu promulgo a seguinte lei:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a implantação de estação rádio-base (ERB) e a instalação de
estação rádio-base móvel (ERB móvel) e estação rádio-base de pequeno porte (mini ERB),
no território do Município de São Paulo, destinadas à operação de serviços de
telecomunicações autorizados e homologados pela autoridade federal competente, sem
prejuízo do atendimento ao disposto na legislação federal vigente.
Parágrafo único. Não estão sujeitas às prescrições previstas nesta Lei os radares militares
e civis com propósito de defesa ou controle de tráfego aéreo, bem como as infraestruturas
de radionavegação aeronáutica e as de telecomunicações aeronáuticas, fixas e móveis,
destinadas a garantir a segurança das operações aéreas, cujo funcionamento deverá
obedecer à regulamentação específica.

Art. 2º Para os efeitos desta Lei, ficam adotadas as seguintes definições:

I - estação rádio-base: conjunto de instalações que comporta equipamentos de
radiofrequência, destinado à transmissão de sinais de telecomunicações para a cobertura
de determinada área, composto por postes, torres, mastros, antenas, contêineres e demais
equipamentos necessários à operação de serviços de telecomunicações;
II - estação rádio-base móvel (ERB móvel): equipamentos destinados à operação de serviços
de telecomunicações de radiofrequência, destinados à transmissão de sinais de
telecomunicações, de caráter perene ou transitório;
III - estação rádio-base de pequeno porte (mini ERB): conjunto de equipamentos de
radiofrequência destinado a prover ou aumentar a cobertura ou capacidade de tráfego de
transmissão de sinais de telecomunicações para a cobertura de determinada área,
apresentando dimensões físicas reduzidas e que seja apto a atender aos critérios de baixo
impacto visual, desde que observados um dos seguintes requisitos:
a) os equipamentos sejam ocultos em mobiliário urbano ou enterrados;
b) as antenas sejam instaladas em postes de iluminação pública ou privados, com altura
inferior a 25 (vinte e cinco) metros e com cabos de energia subterrâneos em estruturas de
suporte de sinalização viária, camufladas ou harmonizadas em fachadas de edificações
residenciais ou comerciais, ou postes multifuncionais de baixo impacto visual cujos
equipamentos sejam embutidos na própria estrutura ou enterrados, ou em obras de arte;
c) sua instalação não dependa da construção civil de novas infraestruturas ou instalada em
edificação ou estrutura existente;
d) atenda aos demais requisitos do art. 15, §1º do Decreto Federal nº 10.480, de 1º de
setembro de 2020, ou da norma que venha a substituí-lo;
IV - operadora: pessoa jurídica que detém a concessão, permissão ou autorização para a
exploração de serviços de telecomunicações;
V - detentora: pessoa física ou jurídica que detém, administra ou controla, direta ou
indiretamente, a infraestrutura de suporte de ERB.

Art. 3º Os componentes da ERB, ERB móvel e mini ERB não serão considerados área
construída ou edificada para fins de aplicação do disposto na legislação de uso e ocupação
do solo, no Código de Obras e Edificações e nas demais normas correlatas,
independentemente do local de sua implantação.

CAPÍTULO II
DA INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO-BASE (ERB)

Art. 4º As ERBs são consideradas instalações necessárias aos serviços de infraestrutura de
utilidade pública relacionadas à rede de telecomunicações, classificadas na subcategoria de
uso INFRA, podendo ser instaladas em todas as zonas de uso do Município, conforme alínea
“d” do inciso I do art. 107 da Lei nº 16.402, de 22 de março de 2016, observado o parágrafo
único do art. 196 da Lei nº 16.050, de 31 de julho de 2014.
§ 1º Aplicam às ERBs os parâmetros de incomodidade por zona – estabelecidos no Quadro
4B da Lei nº 16.402, de 2016.
§ 2º Os demais parâmetros técnicos e urbanísticos específicos para a implantação de ERB
serão fixados em decreto, devendo ser considerado como base para respectiva definição os
parâmetros vigentes de recuos e gabarito de altura máxima, bem como o local de
implantação dos equipamentos.
§ 3º A instalação de ERB deverá observar os gabaritos e as restrições estabelecidos pelos
planos de zona de proteção de aeródromos, estabelecido pelo Departamento de Controle
do Espaço Aéreo – DECEA e os dispositivos legais sobre descargas atmosféricas segundo
as normas técnicas aplicáveis.
§ 4º Caso necessário, os componentes da ERB deverão receber tratamento acústico para
que, no receptor, o ruído não ultrapasse os limites máximos permitidos para cada zona de
uso estabelecidos na legislação pertinente, devendo dispor, também, de tratamento
antivibratório, de modo a não acarretar incômodo à vizinhança.
§ 5º A implantação de ERB em Zona de Preservação e Desenvolvimento Sustentável –
ZPDS, em Zona Especial de Proteção Ambiental – ZEPAM e em áreas integrantes do
Sistema de Áreas Protegidas, Áreas Verdes e Espaços Livres – SAPAVEL dependerá de
prévia autorização da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, conforme
regulamentação em decreto.
§ 6º A implantação de ERB em imóveis tombados dependerá de prévia anuência dos órgãos
de preservação competentes, conforme regulamentação em decreto.
§ 7º Fica autorizada a implantação de ERB em área envoltória de bens tombados ou em
bairros tombados, conforme condições a serem estabelecidas em decreto.
§ 8º A ERB poderá ser instalada em qualquer logradouro, independente da sua largura.

Art. 5º Nenhuma ERB poderá ser implantada sem prévia emissão do Alvará de Implantação
pelo órgão competente, a ser requerido pela operadora ou detentora, observadas as normas,
restrições e documentos definidos nesta Lei e no regulamento.
§ 1º O Alvará de Implantação de ERB terá o prazo de validade de 10 (dez) anos, a contar da
data da publicação da decisão que deferiu a sua expedição, e será renovável, por igual
período, desde que apresentado requerimento pela operadora ou detentora.
§ 2º O requerimento de Alvará de Implantação, dentre outros previstos em regulamento,
deverá ser instruído com os seguintes documentos:
I - cópia de certidão negativa de débitos municipais em nome do requerente;
II - atestado técnico ou termo de responsabilidade técnica, emitido por profissional habilitado,
quanto à adequação dos elementos estruturais da edificação, notadamente em relação às
condições de estabilidade, bem como dos componentes da ERB, declarando a observância
das normas técnicas em vigor;
III - anuência do Comando da Aeronáutica – COMAER nos casos exigidos por esse órgão;
IV - autorização do proprietário ou possuidor do bem no qual será implantada a estação rádio
base (ERB) ou termo de permissão de uso, quando se tratar de instalação em bem público.
§ 3º O simples protocolo dos requerimentos relativos à ERB não autoriza a sua implantação.
§ 4º Serão dispensadas de novo licenciamento as ERBs que apenas alterem características
técnicas decorrentes de processo de remanejamento, substituição ou modernização
tecnológica, nos termos da regulamentação.

Art. 6º O prazo para emissão do Alvará de Implantação referido no art. 5º desta Lei não
poderá ser superior a 60 (sessenta) dias, contados da data de apresentação do
requerimento.
§ 1º Prazos diferentes podem ser fixados por ato do Executivo, em função da complexidade
da análise do pedido, observado o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias para a
emissão do Alvará de Implantação.
§ 2º O curso do prazo fixado no caput deste artigo e daquele fixado na forma de seu § 1º fica
suspenso durante a pendência do atendimento, pelo interessado, das exigências feitas no
“comunique-se”.
§ 3º Escoado o prazo fixado no caput deste artigo ou no seu § 1º para a emissão do Alvará
de Implantação sem a devida emissão, caso o processo não tenha sido indeferido, a

implantação da ERB poderá ser iniciada, sendo de inteira responsabilidade da operadora ou
detentora e profissionais envolvidos a adequação às posturas municipais.

Art. 7º Será admitida a implantação de ERB independentemente da regularidade do imóvel
onde será instalada, desde que asseguradas as condições de segurança, estabilidade e
salubridade da edificação.

CAPÍTULO III
DA INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO-BASE MÓVEL (ERB MÓVEL) E ESTAÇÃO
RÁDIO-BASE DE PEQUENO PORTE (MINI ERB)

Art. 8º A instalação de ERB móvel e de mini ERB dependerá de prévio cadastramento
eletrônico junto ao órgão de licenciamento municipal e independem de emissão prévia de
licenças ou autorizações.
§ 1º O cadastramento prévio será realizado por meio de requerimento padronizado
endereçado ao órgão de licenciamento municipal, observados as normas, restrições e
documentos a serem definidos em regulamento.
§ 2º A permanência máxima de ERB móvel no mesmo local é de 90 (noventa) dias para
cobrir demandas específicas, sendo prorrogável, por igual período, até, no máximo, 180
(cento e oitenta) dias.
§ 3º O cadastramento eletrônico de mini ERB e ERB móvel deverá ser renovado a cada 5
(cinco) anos ou quando ocorrer a modificação do equipamento instalado.

Art. 9º A mini ERB e a ERB móvel são consideradas bens de utilidade pública, conforme
disposto na Lei Federal nº 13.116, de 20 de abril de 2015, podendo ser implantadas em
todas as zonas ou categorias de uso.
§ 1º A instalação de mini ERB e de ERB móvel poderá ser realizada em imóveis e bairros
tombados e em suas respectivas áreas envoltórias, conforme estabelecido em decreto.
§ 2º A instalação de mini ERB e de ERB móvel poderá ser instalada em qualquer logradouro,
independente da sua largura.
§ 3º Será admitida a instalação de mini ERB e de ERB móvel independentemente da
regularidade do imóvel onde será instalada.

CAPÍTULO IV
DA INSTALAÇÃO EM BENS MUNICIPAIS

Art. 10. A utilização de bem municipal para a implantação da ERB e instalação da ERB
móvel e mini ERB poderá ser admitida mediante permissão de uso onerosa. Parágrafo único.
O valor da retribuição pelo uso do bem municipal e as condições de uso serão fixados em
regulamento próprio, observado o previsto nesta Lei.

Art. 11. A utilização de postes de iluminação pública e de obras de arte, tais como túneis,
viadutos ou similares, para a instalação de equipamentos destinados à operação de serviços
de telecomunicações dependerá do atendimento das condições técnicas fixadas em
regulamento.

Art. 12. Fica dispensada do cadastramento eletrônico previsto nesta Lei a instalação de ERB
móvel ou de mini ERB nos seguintes bens municipais, desde que devidamente concedida a
permissão de uso onerosa:
I - obras de arte (túneis, viadutos ou similares);
II - mobiliários urbanos concedidos;
III - postes de iluminação pública;
IV - câmeras de monitoramento de trânsito;
V - câmeras de vigilância e monitoramento;
VI - outros equipamentos ou mobiliários urbanos.
Parágrafo único. As condições e procedimentos necessários para a execução do previsto
neste artigo serão fixados em regulamento.

CAPÍTULO V
DA FISCALIZAÇÃO

Art. 13. Nenhuma ERB, ERB móvel ou mini ERB poderá ser instalada sem o prévio alvará
ou cadastro nos termos desta Lei, salvo as condições de exceção previstas no art. 12.

Art. 14. Compete às Subprefeituras a ação fiscalizatória referente ao atendimento das
normas previstas nesta Lei, a qual deverá ser desenvolvida de ofício ou mediante notícia de
irregularidade, observado o procedimento estabelecido neste Capítulo.

Art. 15. Constatado o desatendimento das obrigações e exigências legais, a operadora ou
a detentora ficarão sujeitas às seguintes medidas:
I - no caso de ERB previamente licenciada e de ERB móvel ou mini ERB previamente
cadastrados:
a) intimação para remoção ou regularização no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data do
seu recebimento;
b) não atendida a intimação de que trata a alínea “a” deste inciso, nova intimação para a
retirada da instalação no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data do seu recebimento, com
a concomitante aplicação de multa no valor estipulado no inciso III do caput deste artigo;
II - no caso de ERB, ERB móvel ou mini ERB instalada sem o prévio alvará ou do cadastro
tratado nesta Lei:
a) intimação para remoção ou regularização no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data do
seu recebimento, com a concomitante aplicação de multa no valor estipulado no inciso III do
caput deste artigo;
b) não atendida a intimação de que trata a alínea “a” deste inciso, nova intimação para a
retirada da instalação ou do equipamento no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data do
seu recebimento, com a concomitante aplicação de multa no valor estipulado no inciso III do
caput deste artigo;
III - observado o previsto nos incisos I e II do caput deste artigo, a operadora ou detentora
ficarão sujeitas à aplicação de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
§ 1º Os valores mencionados no inciso III do caput deste artigo serão atualizados
anualmente pelo IPCA, do IBGE, ou por outro índice que vier a substituí-lo.
§ 2º A multa será renovável a cada 30 (trinta) dias, enquanto perdurarem as irregularidades.

Art. 16. Na hipótese de não regularização ou de não remoção de ERB, mini ERB ou ERB
móvel ou dos equipamentos destinados à operação de serviços de telecomunicações por
parte da operadora ou detentora, a Prefeitura poderá adotar as medidas tendentes à

remoção, cobrando da infratora, em dobro, os custos correlatos com remoção, transporte e
locação, sem prejuízo da aplicação das multas e demais sanções cabíveis.

Art. 17. As notificações e intimações deverão ser encaminhadas à operadora ou detentora
por mensagem em endereço eletrônico indicado no requerimento da licença ou no cadastro,
quando houver.

Art. 18. O Executivo deverá disponibilizar sistema de informação de localização de ERBs,
ERBs móvel e mini ERBs destinados à operação de serviços de telecomunicações, a ser
regulamentado em decreto.
Parágrafo único. No local da instalação dos equipamentos deverá ser exigida a exibição
dos dados que permitam a sua identificação, conforme definido em regulamentação, em
local de fácil acesso e visível.

Art. 19. Os profissionais habilitados e técnicos responsáveis, nos limites de sua atuação,
respondem pela correta implantação, instalação e manutenção da ERB, ERB móvel e mini
ERB, segundo as disposições desta Lei, de seu decreto regulamentar e das Normas
Técnicas – NTs vigentes, bem como por qualquer sinistro ou acidente decorrente de
deficiências de projeto, execução, instalação e manutenção.
Parágrafo único. Caso comprovada a inveracidade dos documentos e informações
apresentados pelos profissionais habilitados e técnicos responsáveis, bem como a
deficiência do projeto, execução, implantação, instalação e manutenção em razão da
atuação ou omissão desses profissionais, a Prefeitura bloqueará o seu cadastramento por
até 5 (cinco) anos em novos processos de licenciamento, comunicando o respectivo órgão
de classe.

CAPÍTULO VI
DA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E DE SAÚDE

Art. 20. O limite máximo de emissão de radiação eletromagnética, considerada a soma das
emissões de radiação de todos os sistemas transmissores em funcionamento em qualquer
localidade do Município, será aquele estabelecido em legislação federal para exposição

humana. Parágrafo único. Em se constatando indício de irregularidades quanto aos limites
de exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos, deverá ser
oficiado o órgão regulador federal de telecomunicações, nos moldes que determina o § 2º
do art. 18 da Lei Federal nº 13.116, de 2015.

Art. 21. Compete à Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, nos limites de sua
competência, manter atualizados cadastros e registros relativos ao controle ambiental e às
estações de telecomunicações abrangidas nesta Lei.

CAPÍTULO VII
DO COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA

Art. 22. Conforme previsto na Lei Federal nº 13.116, de 20 de abril de 2015, é obrigatório o
compartilhamento da capacidade excedente da infraestrutura de suporte, exceto quando
houver justificado motivo técnico, sendo que a construção e a ocupação da infraestrutura de
suporte devem ser planejadas e executadas com vistas a permitir seu compartilhamento pelo
maior número possível de operadoras.
Parágrafo único. As condições sob as quais o compartilhamento poderá ser dispensado
são as determinadas na regulamentação federal específica.

CAPÍTULO VIII
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 23. O preço público para licenciamento e cadastramento será pago no ato do protocolo
do respectivo requerimento, cujo valor será fixado em decreto.
Parágrafo único. Para a fixação, em decreto, dos preços públicos de que tratam o caput
deste artigo e o parágrafo único do art. 10, deverá ser observado o previsto no Anexo Único
desta Lei, exclusivamente em pecúnia.

Art. 24. As ERBs regularmente implantadas até a data da entrada em vigor desta Lei, desde
que não tenham sofrido qualquer alteração, deverão renovar o respectivo licenciamento ou

cadastramento, no prazo de 2 (dois) anos, contado da data da publicação do decreto
regulamentar.
Parágrafo único. As mini ERBs e ERBs móvel regularmente instaladas até a data da
entrada em vigor desta Lei permanecerão regulares até o término de validade de seu
respectivo cadastro.

Art. 25. As ERBs irregularmente implantadas até a data da entrada em vigor desta Lei
deverão a ela se adequar, apresentando o requerimento do alvará no prazo de 180 (cento e
oitenta) dias, contados da data da publicação do decreto regulamentar.
Parágrafo único. As ERBs móveis e mini ERBs irregularmente instaladas até a data da
entrada em vigor desta Lei deverão realizar o pertinente cadastramento no prazo de 120
(cento e vinte) dias.

Art. 26. Os processos de licenciamento e regularização de ERB protocolados até a data da
entrada em vigor desta Lei e sem despacho decisório em última instância serão encerrados.

Art. 27. A Prefeitura, como forma de viabilizar a expansão da cobertura dos serviços de
telecomunicação, estabelecerá incentivos e condições diferenciadas de licenciamento para
a instalação de ERB, ERB móvel e mini ERB em distritos prioritários.
§ 1º Os distritos prioritários para instalação de ERB, ERB móvel e mini ERB serão os
seguintes:
a) Região Sul: Jardim Ângela, Jardim São Luiz, Cidade Dutra, Pedreira, Grajaú, Marsilac,
Parelheiros, Santo Amaro e Socorro;
b) Região Norte: Anhanguera, Perus, Jaraguá, Brasilândia, Pirituba, Cachoerinha,
Tremembé e Mandaqui;
c) Região Leste: Jardim Helena, Lajeado, Guaianases, José Bonifácio, Cidade Tiradentes,
Parque do Carmo, Iguatemi, São Rafael, Sapopemba, Itaquera e Ermelino Matarazzo.
§ 2º Os pedidos de instalação de ERB, ERB móvel e mini ERB nos distritos prioritários terão
redução de 50% (cinquenta por cento) no preço público para licenciamento e cadastramento
de que trata o art. 23 desta Lei, para os pedidos protocolados nos primeiros 7 (sete) meses
após a regulamentação desta Lei, e redução de 30% (trinta por cento) para os pedidos
protocolados após os 7 (sete) meses e antes dos 12 (doze) meses da regulamentação.

§ 3º Nos primeiros 12 (doze) meses após a regulamentação da presente Lei, os
equipamentos autorizados a se instalar em bens municipais localizados nos distritos
prioritários terão redução de 50% (cinquenta por cento) do valor da retribuição pelo uso do
bem municipal, durante o primeiro ano da permissão de uso de que trata o art. 10 desta Lei.
§ 4º As empresas de telecomunicação terão prazo de 90 (noventa) dias, após o
licenciamento ou cadastramento, para implantação completa da ERB autorizada, sob pena
de perda de validade da autorização para instalação, ficando vedada a utilização dos
benefícios deste artigo no mesmo local em eventual nova solicitação.
§ 5º Para que os interessados obtenham os benefícios constantes deste artigo deverão
celebrar termo de adesão com o Poder Executivo, contendo metas individuais de instalação
de equipamentos.
§ 6º Os termos de adesão celebrados pelo Poder Executivo com os interessados deverão
atender, em seu somatório, o cronograma constante do Anexo Único desta Lei como meta
mínima de instalação de equipamentos nos distritos prioritários, sendo os prazos contados
a partir da regulamentação da presente Lei.
§ 7º Caso as metas estabelecidas nos termos de adesão não sejam atendidas nos prazos
estabelecidos no cronograma, o instrumento será revogado e serão suspensos
imediatamente todos os benefícios concedidos à operadora inadimplente com base no
presente artigo.
§ 8º No período de até 5 (cinco) anos após a publicação desta Lei, o Poder Executivo poderá,
por decreto, reestabelecer os benefícios deste dispositivo para a instalação de equipamentos
nos distritos prioritários, podendo incluir novos distritos prioritários que demonstrarem
deficiência de cobertura para a execução dos serviços públicos, bem como excluir aqueles
distritos que já estiverem com cobertura de serviços adequada.
Art. 28. Esta Lei observa o previsto nas alíneas “a” e “b” do § 2º do art. 46 da Lei Orgânica
do Município de São Paulo.

Art. 29. Esta Lei entrará em vigor na data da publicação de seu decreto regulamentar,
revogadas as Leis nº 13.756, de 16 de janeiro de 2004, e nº 15.147, de 28 de abril de 2010.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 11 de janeiro de 2022, 468º da
Fundação de São Paulo.

RICARDO NUNES, PREFEITO
José Ricardo Alvarenga Tripoli,
Secretário Municipal da Casa Civil
Maria Lucia Palma Latorre, Secretária Municipal de Justiça – Substituta
LEI Nº 17.734, DE 11 DE JANEIRO DE 2022

R EGULAMENTA , NO ÂMBITO DO M UNICÍPIO DE S ÃO
P AULO ,

OS

PROCEDIMENTOS

APLICÁVEIS

À

R EGULARIZAÇÃO F UNDIÁRIA , DE ACORDO COM A L EI
F EDERAL Nº 13.465, DE 11 DE JULHO DE 2017, E O
D ECRETO F EDERAL Nº 9.310, DE 2018, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS .

RICARDO NUNES, Prefeito do Município de São Paulo, no uso das atribuições que
lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal, em sessão de 15 de dezembro
de 2021, decretou e eu promulgo a seguinte lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Seção I
Dos conceitos e definições aplicáveis

Art. 1º A presente Lei estabelece as normas e os procedimentos para a Regularização
Fundiária Urbana – Reurb de núcleos urbanos informais e núcleos urbanos informais
consolidados no Município de São Paulo, com fundamento nas diretrizes e princípios
estabelecidos na Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017.

Art. 2º No Município de São Paulo a Reurb abrange medidas jurídicas, urbanísticas,
ambientais e sociais necessárias à incorporação dos núcleos urbanos informais, núcleos
urbanos informais consolidados e núcleos urbanos de vinculação ao ordenamento territorial
urbano e à titulação de seus ocupantes, vinculando-se em seus princípios, diretrizes e
objetivos à Política de Habitação Social e à Política de Desenvolvimento Econômico
Sustentável do Município de São Paulo.
Parágrafo único. O processamento e aprovação da Reurb ficam atribuídos à Secretaria
Municipal de Habitação – SEHAB.

Art. 3º A Reurb dos núcleos urbanos informais deverá submeter-se aos princípios que regem
a Política de Desenvolvimento Urbano previstos no Plano Diretor Estratégico – Lei nº 16.050,
de 31 de julho de 2014 – PDE, entre eles:
I - a função social da cidade;
II - a função social da propriedade urbana e da posse;
III - a equidade e a inclusão social e territorial;
IV - o direito à cidade e ao meio ambiente ecologicamente equilibrados;
V - a gestão democrática da cidade.

Art. 4º Tem-se, para efeitos desta Lei, as seguintes definições para núcleo urbano:
I - núcleo urbano: o assentamento humano ou a área destinada a assentamento humano
com uso e características urbanas, ainda que situado em área qualificada ou inscrita como
rural, localizado em áreas públicas ou privadas, com no mínimo 10 unidades imobiliárias,
desde que com área inferior à fração mínima da de parcelamento prevista na Lei nº 5.868,
de 12 de dezembro de 1972;
II - núcleo urbano informal: aquele clandestino, irregular ou no qual não foi possível realizar,
por qualquer modo, a titulação de seus ocupantes, ainda que atendida a legislação vigente
à época de sua implantação ou regularização, podendo ser favelas, núcleos urbanizados,
loteamentos, conjuntos/empreendimentos habitacionais, vilas, entre outras circunstâncias a
serem avaliadas pelo Município;
III - núcleo urbano informal consolidado: aquele de difícil reversão, considerados o tempo da
ocupação, a natureza das edificações, a localização das vias de circulação e a presença de
equipamentos públicos, podendo ser favelas, núcleos urbanizados, loteamentos,

conjuntos/empreendimentos habitacionais, vilas, entre outras circunstâncias a serem
avaliadas pelo Município;
IV - núcleo urbano informal de uso não residencial: assentamento caracterizado pelo
parcelamento do solo irregular ou clandestino, em que há predomínio da destinação não
residencial, tais como estabelecimentos industriais, institucionais, comerciais, de serviços,
centros comunitários e templos de qualquer culto, entre outras circunstâncias a serem
avaliadas pelo Município;
V - núcleo urbano de vinculação: áreas ocupadas ou vazias onde seja necessária abertura
de matrícula ou correção de sua base tabular, indicadas para:
a) promoção de provisão habitacional de interesse social e/ ou habitação de mercado popular
vinculadas a programas habitacionais geridos ou em parceria com o poder público;
b) reassentamento de famílias em função de obras de urbanização, de remoção por risco ou
para atendimento de demanda cadastrada.
§ 1º A Reurb promovida mediante legitimação fundiária somente poderá ser aplicada para
os núcleos urbanos comprovadamente existentes, na forma desta Lei, até 22 de dezembro
de 2016.
§ 2º A Reurb promovida sobre núcleos urbanos preexistentes a esta Lei dispensará as
exigências relativas ao percentual e às dimensões de áreas destinadas ao uso público ou
ao tamanho dos lotes regularizados, assim como a outros parâmetros urbanísticos e
edilícios.
§ 3º Poderão ser regularizados os núcleos urbanos independentes do tipo de zoneamento
estabelecido pelo Município nas Leis nº 16.050, de 31 de julho de 2014 – Plano Diretor
Estratégico – PDE, e nº 16.402, de 22 de março de 2016 – Lei de Parcelamento, Uso e
Ocupação do Solo ou as que vierem substituí-las.
§ 4º O número de unidades imobiliárias previstas no caput deste artigo poderá ser menor
desde que justificado pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Habitação, responsável
pela Reurb.
§ 5º Serão indeferidos os pedidos que utilizarem o requerimento do Reurb como sucedâneo
do procedimento de usucapião.
§ 6º Os núcleos urbanos implantados após 22 de dezembro de 2016 até a aprovação desta
Lei poderão ser objeto de regularização fundiária, desde que não tenham sido implantados
em Áreas de Proteção e Recuperação dos Mananciais Billings e Guarapiranga, nas APAS

incidentes no Município de São Paulo, área gravada como ZEP, ZEPDS, ZPDSr ou ZEPAM,
de acordo com a Lei nº 16.050, de 31 de julho de 2014 – Plano Diretor Estratégico ou a Lei
nº 16.402, de 22 de março de 2016 – Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo.
§ 7º (VETADO)
§ 8º O Município de São Paulo poderá firmar acordos de cooperação com a Administração
Direta e Indireta da União e do Estado de São Paulo para fins de disponibilização dos imóveis
sujeitos a regularização fundiária, bem como para financiamento por aqueles entes, nos
casos de Reurb-S, das intervenções necessárias à habitabilidade das edificações objeto de
legitimação fundiária.
§ 9º Não sendo possível a aplicação da legitimação fundiária, poderão ser utilizados na
Reurb todos os institutos e instrumentos jurídicos previstos na legislação federal, além de
outros destes decorrentes.

Art. 5º Para os fins desta Lei, consideram-se:
I - Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social (Reurb-S): procedimento aplicável
ao núcleo urbano para fins de moradia, ocupado predominantemente por população de baixa
renda e classificado pelo Município como de interesse social, nos termos do art. 38 desta
Lei;
II - Regularização Fundiária Urbana de Interesse Específico (Reurb-E): procedimento
aplicável ao núcleo urbano não classificado como de interesse social;
III - Infraestrutura Essencial: infraestrutura a ser executada no âmbito da Reurb, antes da
expedição da Certidão de Regularização Fundiária, ou mediante apresentação de termo de
compromisso de execução de obras acompanhado de cronograma, quando as obras forem
pontuais, não caracterizando urbanização integral e desde que não haja alteração do
parcelamento;
IV - Beneficiário: pessoa a quem se destina a constituição dos direitos reais;
V - Projeto de Regularização Fundiária: documento que contempla o conjunto de elementos
necessários à regularização fundiária do núcleo urbano, incluindo o diagnóstico da situação
jurídica, urbanística, ambiental e social, a indicação das ações necessárias para a
regularização e o respectivo projeto urbanístico;
VI - Certidão de Regularização Fundiária – CRF: documento que certifica a aprovação da
Reurb, constituído pelo Projeto de Regularização Fundiária e, sempre que possível,

acompanhado da listagem dos beneficiários com a respectiva indicação dos direitos reais
que lhes são atribuídos, ainda que parcial, bem como pelo termo de compromisso de
execução de obras e cronograma físico de implantação de obras de infraestrutura essencial,
quando for necessário, além de outras exigências apontadas pelo Projeto de Regularização
Fundiária. Seção II Dos objetivos da Reurb

Art. 6º São objetivos da Reurb, de acordo com a Política Municipal de Habitação Social:
I - ampliar o acesso à terra urbanizada pela população de baixa renda, de modo a garantir a
permanência dos moradores nos próprios núcleos urbanos informais consolidados que
vierem a ser regularizados, assegurada a habitabilidade e a melhoria das condições
urbanísticas, sociais e ambientais;
II - articulação entre a Política de Habitação, de Meio Ambiente, de Saneamento Básico e
de Mobilidade Urbana, nos diferentes níveis de governo e com as iniciativas públicas e
privadas, voltada à integração social e à geração de emprego e renda;
III - a participação dos interessados em todas as fases da Reurb;
IV - estimular a resolução extrajudicial de conflitos;
V - integrar os núcleos urbanos informais objeto de regularização às redes de infraestrutura
instaladas e aos serviços disponíveis na cidade;
VI - garantir o direito à moradia digna e às condições de vida adequadas;
VII - incentivar o comércio e os serviços locais, especialmente os instalados em fachadas
ativas, junto às ruas;
VIII - garantir aos beneficiários da Reurb o direito de propriedade pelo instrumento de
legitimação fundiária ou, na sua impossibilidade, a segurança da posse através dos demais
instrumentos previstos nesta Lei, valendo-se de listagem, ainda que parcial, para fins de
titulação dos beneficiários dos núcleos urbanos informais;
IX - prevenir e desestimular a formação de novos núcleos urbanos informais.

Art. 7º A Reurb de núcleos urbanos de uso não residencial deve atender aos objetivos da
Política de Desenvolvimento Econômico Sustentável, prevista na Lei nº 16.050, de 31 de
julho de 2014 – Plano Diretor Estratégico.

Parágrafo único. A regularização fundiária de núcleos urbanos informais constituídos por
unidades imobiliárias não residenciais e entidades religiosas organizadas na forma da lei
poderá ser feita por meio de Reurb-E.

Seção III
Dos instrumentos da Reurb

Art. 8º São instrumentos de constituição de direitos reais aos beneficiários da Reurb, a
serem utilizados pelo Poder Público Municipal de acordo com a situação de cada núcleo
urbano, aqueles definidos no Estatuto da Cidade – Lei nº 10.257, de 11 de julho de 2011, na
Medida Provisória nº 2.220, de 4 de setembro de 2001, e na Lei Federal nº 13.465, de 11 de
julho de 2017.
§ 1º A Legitimação Fundiária é o instrumento prioritário a ser outorgado pelo Município
àqueles que, no âmbito da Reurb de núcleos urbanos, constituídos sobre área pública,
particular ou mista, atenderem aos requisitos do § 1º do art. 23 da Lei Federal nº 13.465, de
11 de julho de 2017.
§ 2º Não sendo possível a aplicação da legitimação fundiária, pelo não atendimento de
quaisquer dos requisitos previstos no § 1º do art. 23 da Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho
de 2017, poderá o Município utilizar os demais instrumentos previstos na Lei Federal de
regência.
§ 3º Entende-se como interesse público, para a aplicação da legitimação fundiária aos
beneficiários da Reurb de núcleo urbano de uso não residencial, as unidades imobiliárias:
I - destinadas ao reassentamento de comércios, serviços ou micro e pequenas empresas
nos termos da Lei Complementar nº 123/06, removidos em função de obras de urbanização
integrada, denominados Centros Comerciais de Interesse Social – CCIS;
II - destinadas às organizações da sociedade civil, nos termos da Lei Federal nº 13.019, de
31 de julho de 2014, reconhecidas como de utilidade pública pelo Poder Público;
III - reconhecidas pelo órgão responsável pela Reurb como facilitadoras do alcance dos
objetivos do desenvolvimento econômico sustentável, nos termos do art. 7º desta Lei.

Art. 9º No caso de áreas públicas municipais, o órgão competente pela Reurb poderá
rescindir os títulos de Concessão de Uso Especial para Fins de Moradia – CUEM ou

Concessão de Direito Real de Uso – CDRU, anteriormente outorgados aos seus moradores,
com o objetivo de viabilizar as obras de urbanização do núcleo a ser regularizado.
§ 1º Somente poderão ser rescindidos os contratos relativos a imóveis situados em áreas
efetivamente necessárias à implementação das obras de que trata o caput deste artigo, o
que deverá ser justificado em procedimento administrativo próprio.
§ 2º O beneficiário de contrato rescindido na forma do caput deste artigo deverá ter garantido
seu direito à moradia, e receberá atendimento provisório por meio de auxílio aluguel até o
atendimento habitacional definitivo em unidade habitacional, preferencialmente na área
objeto da intervenção.
§ 3º Caso não seja viável o atendimento nos termos do § 2º deste artigo, o morador receberá
indenização pelas benfeitorias realizadas na área objeto da intervenção, bem como
atendimento habitacional provisório por meio de auxílio aluguel até o efetivo pagamento da
indenização de benfeitorias.

Art. 10. As garantias dos direitos à moradia e a indenização previstas no art. 9º desta Lei
aplicam-se igualmente aos moradores removidos por obras de urbanização que não tenham
títulos outorgados, mas preencham os requisitos da Medida Provisória nº 2.220, de 4 de
setembro de 2001.

Art. 11. Fica o Executivo Municipal autorizado a alienar por decreto, de forma onerosa, aos
beneficiários da Reurb-E, os lotes resultantes da regularização fundiária de núcleos urbanos
implantados em áreas públicas municipais, dispensados os procedimentos exigidos pela Lei
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
§ 1º Poderá ser aplicado o disposto neste artigo aos beneficiários da Reurb-S, quando não
preenchidos os requisitos da legitimação fundiária, previstos no § 1º do art. 23 da Lei nº
13.465, de 11 de julho de 2017.
§ 2º A renda obtida com a alienação prevista no caput deste artigo integralizará o Fundo
Municipal de Habitação operado pela Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo
– COHAB, para viabilizar os processos de regularização dos núcleos classificados como
Reurb-S.

Art. 12. São institutos e instrumentos jurídicos previstos na Lei nº 13.465, de 11 de julho de
2017, e na Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001 – Estatuto da Cidade, que poderão ser
empregados no âmbito da Reurb, no Município de São Paulo:
I - legitimação fundiária e a legitimação de posse, nos termos desta Lei;
II - a usucapião, nos termos dos arts. 1.238 a 1.244 da Lei Federal nº 10.406, de 10 de
janeiro de 2002 – Código Civil, dos arts. 9º a 14 da Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de
2001, e do art. 216-A da Lei Federal nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973;
III - a desapropriação por interesse social, nos termos do inciso IV do art. 2º da Lei Federal
nº 4.132, de 10 de setembro de 1962;
IV - a desapropriação em favor dos possuidores, nos termos dos §§ 4º e 5º, do art. 1.228 da
Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil;
V - o consórcio imobiliário, nos termos do art. 46 da Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de
2001;
VI - a arrecadação de imóveis abandonados, nos termos dos arts. 1.276 da Lei Federal nº
10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil, e 64 e 65 da Lei nº 13.465, de 11 de julho
de 2017;
VII - o direito de preempção, nos termos do inciso I do art. 26 da Lei Federal nº 10.257, de
10 de julho de 2001;
VIII - a transferência do direto de construir, nos termos do inciso III do art. 35 da Lei Federal
nº 10.257, de 10 de julho de 2001;
IX - a alienação de imóvel pela administração pública diretamente para seu detentor, nos
termos da alínea “f” do inciso I do art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
X - a intervenção do poder público em parcelamento clandestino ou irregular, nos termos do
art. 40 da Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979;
XI - a requisição, em caso de perigo público iminente, nos termos do § 3º do art. 1.228 da
Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil;
XII - a concessão de uso especial para fins de moradia; XIII - a concessão de direito real de
uso;
XIV - a doação; e
XV - a compra e venda.

Art. 13. Para fins de Reurb de núcleos urbanos fica dispensada a desafetação das áreas
públicas municipais que integrem o perímetro do núcleo urbano.

Seção IV
Das atribuições da Secretaria Municipal de Habitação

Art. 14. O processamento e aprovação da Reurb ficam atribuídos à Secretaria Municipal de
Habitação – SEHAB. Art. 15. Cabe à Secretaria Municipal de Habitação – SEHAB:
I - propor e processar de ofício a Reurb-S;
II - processar os pedidos Reurb-E;
III - classificar o núcleo urbano como Reurb-S ou Reurb-E ou indeferir o requerimento nos
termos do § 2º do art. 30 da Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017, dando publicidade
à classificação ou ao indeferimento;
IV - analisar os documentos apresentados pelo requerente, e elaborar “comunique-se”, se
necessário;
V - notificar os proprietários, confrontantes e eventuais terceiros interessados sobre o
processamento da Reurb;
VI - aprovar a Reurb;
VII - expedir a CRF;
VIII - dar publicidade aos atos envolvendo o processamento da Reurb;
IX - consultar, quando necessário, outros órgãos do Município.
§ 1º A Secretaria Municipal de Habitação – SEHAB atuará nos casos de Reurb-S como
agente promotor, desde que os núcleos estejam inseridos no planejamento estratégico e
orçamentário da SEHAB, cabendo elaborar todos os elementos técnicos necessários para a
sua promoção, dentre eles:
I - o Projeto de Regularização Fundiária, com todos os estudos técnicos previstos nesta Lei
e na Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017;
II - cadastramento, quando necessário, dos beneficiários do núcleo urbano a serem
atendidos pela regularização, com elaboração da respectiva listagem;
III - os atos para registro da Certidão de Regularização Fundiária – CRF da Reurb-S, junto à
respectiva Serventia de Registro de Imóveis.

§ 2º Nos casos de núcleos com incidência ambiental determinar a elaboração do Estudo
Técnico Ambiental que subsidie a aprovação ambiental da Reurb.
§ 3º Nos casos em que se verificar a existência de risco e/ ou necessidade de obras de
urbanização, nos núcleos de Reurb- -S, o processo será encaminhado ao órgão técnico da
SEHAB responsável, para vistoria, avaliação e indicação no planejamento estratégico e
orçamentário da Secretaria Municipal de Habitação.
§ 4º A Reurb de núcleos informais em que se constatar áreas de risco e/ou necessária
urbanização integral deverá ter as correspondentes medidas de urbanização inseridas em
pauta no planejamento estratégico e orçamentário da SEHAB para deliberação, sem prejuízo
do disposto no § 3º do art. 30, mediante o seguinte encaminhamento:
I - nos núcleos de Reurb-S, o processo será encaminhado ao órgão técnico da SEHAB para
vistoria do núcleo, avaliação e indicação no planejamento estratégico e orçamentário;
II - nos núcleos de Reurb-S ou Reurb-E com projetos apresentados pelos requerentes
legitimados, no qual estes tenham se responsabilizado pela implantação da infraestrutura
essencial, caberá ao órgão técnico da SEHAB a análise e avaliação, bem como o
acompanhamento do cumprimento do Termo de Responsabilidade pela Reurb – TRR.
§ 5º Caberá à SEHAB a análise e avaliação dos projetos apresentados pelos requerentes,
bem como o acompanhamento do cumprimento do Termo de Compromisso.
§ 6º O Termo de Compromisso para Execução de Obras deverá ser firmado entre o
requerente da Reurb e a SEHAB.
§ 7º Poderão ser propostos pela SEHAB, observados os demais requisitos desta Lei, a
Reurb-E de núcleos urbanos informais não residenciais originados de ações de urbanização
promovidas pelo Poder Público ou por seus delegados, bem como de núcleos urbanos
informais residenciais para fins de evitar ou mitigar danos de natureza urbanística ou
ambiental, observando-se, em qualquer hipótese, o dever de prévia notificação dos
interessados para que promovam o procedimento às suas expensas e a obrigatoriedade da
restituição dos valores despendidos pelo Poder Público no processo, em caso de restar
infrutífera a apontada notificação.
§ 8º No caso de Reurb-E promovida pela administração direta ou indireta da União ou do
Estado em área de propriedade haverá a isenção das taxas e emolumentos referentes ao
Processo de Reurb, independentemente do zoneamento no qual se localize o núcleo urbano
a ser regularizado.

CAPÍTULO II
DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DA REURB

Seção I
Das fases do procedimento da Reurb

Art. 16. O procedimento da Reurb deverá observar as seguintes fases:
I - requerimento do legitimado;
II - autuação do processo administrativo;
III - análise preliminar com emissão de documento de diretrizes e prazo para cumprimento;
IV - análise para a classificação em Reurb-S ou Reurb-E, ou indeferimento;
V - análise de mérito e elaboração dos elementos técnicos;
VI - notificação dos proprietários, dos confrontantes e eventuais terceiros interessados,
conforme previsto nesta Lei;
VII - elaboração do Projeto de Regularização Fundiária;
VIII - elaboração do estudo técnico ambiental com emissão de parecer sobre a viabilidade
da regularização, exclusivamente nos casos de núcleos com incidência ambiental;
IX - saneamento do processo, com emissão de “comunique- -se”, se for o caso;
X - despacho do órgão competente pela Reurb, autorizando ou indeferindo a emissão da
CRF, nos termos do parágrafo único deste artigo;
XI - expedição da CRF pelo órgão competente pela Reurb, acompanhada da listagem de
titulação, se for o caso;
XII - registro da CRF junto ao Oficial de Registro de Imóveis competente;
XIII - notificação do legitimado da Reurb-E para retirar e protocolizar a CRF perante o Oficial
de Registro de Imóveis competente;
XIV - despacho declarando o cumprimento do Termo de Compromisso de Execução de
Obras, quando houver, acompanhado de laudo de vistoria.
Parágrafo único. O despacho previsto no inciso X do caput deste artigo conterá:
I - declaração de que as notificações dos proprietários, confrontantes e terceiros
interessados foram realizadas;
II - indicação da necessidade ou não da execução de obras;
III - aprovação da constituição dos direitos reais em favor dos beneficiários, se for o caso;

IV - determinação da expedição ou indeferimento da CRF.

Art. 17. Os beneficiários dos núcleos urbanos informais objeto da Reurb deverão ter sua
participação assegurada por meio de diferentes formas de representação social, inclusive
pela indicação de representantes para acompanhamento do processo de regularização
fundiária.
Parágrafo único. A indicação dos representantes prevista neste artigo não prejudica a
aplicação do disposto no art. 48 da Lei nº 16.050, de 31 de julho de 2014 – PDE.

Seção II
Do Requerimento da Reurb

Art. 18. São legitimados para requerer a Reurb:
I - o Município de São Paulo, diretamente ou por meio de suas entidades da Administração
Pública Indireta;
II - os seus beneficiários, individual ou coletivamente, diretamente ou por meio de
cooperativas habitacionais, associações de moradores, fundações, organizações sociais,
organizações da sociedade civil de interesse público ou outras associações civis que tenham
por finalidade atividades nas áreas de desenvolvimento urbano ou regularização fundiária
urbana;
III - os proprietários, os loteadores ou os incorporadores do imóvel objeto da Reurb;
IV - a Defensoria Pública, quando presentes beneficiários hipossuficientes no núcleo urbano;
V - o Ministério Público;
VI - a União, o Estado, diretamente ou por meio de suas entidades da Administração Pública
Indireta, quando o núcleo ocorrer em área de sua propriedade.
§ 1º O processo de Reurb será iniciado por provocação dos legitimados ou de ofício pelo
Município.
§ 2º Os legitimados previstos neste artigo poderão, para os casos de Reurb-S:
I - apresentar quando do requerimento, ou informar que apresentarão todos os elementos
técnicos necessários à realização da Reurb-S;
II - requerer ao Município que este elabore parte ou todos os elementos técnicos necessários
a Reurb-S.

§ 3º O Município atuará como legitimado proponente na Reurb-E, somente no caso de
interesse público justificado.
§ 4º Os legitimados requerentes deverão aguardar a inclusão do núcleo, classificado como
Reurb-S, no planejamento estratégico e orçamentário da Secretaria Municipal de Habitação
– SEHAB, quando não apresentarem todos os elementos técnicos necessários à execução
da Reurb-S ou quando não assumirem o custo da implantação da infraestrutura essencial,
se houver.

Art. 19. No requerimento de instauração da Reurb deverá constar a qualificação completa
de seu subscritor, acompanhado dos elementos necessários para a delimitação e
identificação do núcleo urbano, com a indicação do histórico de formação e dos prováveis
responsáveis pela sua implantação, bem como da sugestão de classificação acompanhada,
se for o caso, dos elementos caracterizadores do interesse social.
Parágrafo único. O requerimento apresentado por pessoa jurídica deverá ser instruído com
seus atos constitutivos e demais documentos comprobatórios da sua regularidade e da
legitimidade do requerente, além de sua qualificação completa.

Art. 20. O legitimado requerente que protocolar seu pedido de Reurb-S declarando ter
apresentado todos os elementos técnicos indicados no art. 30 desta Lei terá seu pedido
analisado pelo órgão responsável pela Reurb, devendo ser comunicado, por meio de
correspondência com aviso de recebimento ou de forma eletrônica que garanta a
comprovação do recebimento, quanto à decisão da classificação do núcleo urbano ou,
quanto à necessidade de eventuais ajustes ou complementação da documentação
apresentada, ou quanto ao seu indeferimento.
§ 1º O não atendimento pelo legitimado proponente do comunicado para ajuste ou
complementação da documentação no prazo de 60 (sessenta) dias acarretará no
indeferimento e arquivamento do pedido.
§ 2º Respondido o comunicado pelo legitimado proponente, o órgão responsável pela Reurb
deliberará a classificação do núcleo urbano ou indeferirá o pedido, justificadamente.

Art. 21. No caso de Reurb-S, caso haja proposta de elaborar e custear o Projeto de
Regularização Fundiária e implementar as obras de infraestrutura essencial, o legitimado

proponente deverá apresentar Termo de Responsabilidade pela Reurb – TRR, que deverá
indicar se a Reurb será promovida integral ou parcialmente e a responsabilidade pelo custo
envolvido na regularização, incluindo os custos de execução de eventuais obras da
infraestrutura essencial, se for o caso.
§ 1º A assunção de responsabilidade pelo legitimado proponente nos termos previstos neste
artigo não impede a possibilidade de cobrança regressiva junto aos responsáveis pela
implantação do núcleo.
§ 2º O Termo de Responsabilidade pela Reurb – TRR firmado entre o requerente da Reurb
e a SEHAB se constituirá em título executivo extrajudicial, no caso de não cumpridas as
obrigações a ele vinculadas.

Art. 22. Na Reurb-E o legitimado proponente será responsável pela produção de todos os
elementos técnicos necessários ao Projeto de Regularização Fundiária, previstos no art. 30
desta Lei, inclusive pelos custos de execução de eventuais obras ou qualquer outra medida
compensatória que o Município julgar necessária para a aprovação da Reurb-E.
§ 1º O requerimento de Reurb-E deverá conter declaração assinada pelo legitimado
proponente em que conste, de forma expressa, que se responsabiliza pela elaboração do
Projeto de Regularização Fundiária e pelo registro da CRF, arcando com todos os custos
envolvidos na Reurb.
§ 2º As responsabilidades assumidas pelo legitimado proponente da Reurb-E, previstas no
parágrafo anterior, deverão ser formalizadas por Termo de Responsabilidade pela Reurb –
TRR, a ser firmado entre o requerente da Reurb e a SEHAB , que se constituirá em título
executivo e que poderá ser utilizado em juízo para execução das obrigações assumidas.

Art. 23. A promoção da Reurb-E é compulsória e deverá ser promovida e custeada por seus
legitimados.
§ 1º Não requerida a Reurb-E, poderá o Município, se for de seu interesse e pelo órgão
competente, com a identificação do responsável pela formação do núcleo urbano informal
classificado como Reurb-E, de seus ocupantes ou da associação que os congregue, expedir
notificação para que qualquer um destes promova a Reurb, no prazo de 180 (cento e oitenta)
dias.

§ 2º Não iniciada a Reurb-E no prazo acima e demonstrado interesse público, o Município
poderá promovê-la, devendo o custeio do projeto de regularização fundiária, plano
urbanístico, assim como, caso necessários o estudo técnico ambiental e a implantação da
infraestrutura essencial, serem objeto de cobrança aos seus beneficiários, a ser reajustado
monetariamente entre as datas de seus dispêndios e a data de seu pagamento, além de
juros à taxa de 12% (doze por cento) ao ano incidentes no mesmo período.
§ 3º A inércia dos qualificados para a promoção compulsória da Reurb-E, no prazo
estabelecido no § 1º deste artigo, poderá implicar na aplicação das sanções devidas pelas
infrações urbanísticas, edilícias e ambientais existentes no núcleo urbano informal, inclusive
indenização por tais danos, na forma da Lei, independentemente de estar sendo promovida
pelo Município.
§ 4º A conclusão da Reurb-E promovida pelos seus legitimados proponentes dentro do prazo
de até 2 (dois) anos do protocolo de seu pedido ensejará serem remidos os créditos inscritos
ou não em dívida ativa, resultantes da aplicação de penalidades pecuniárias por infrações
urbanísticas, edilícias ou ambientais pelo Município de São Paulo.
§ 5º O simples requerimento solicitando o início do processo de Reurb-E sem a apresentação
dos elementos técnicos do art. 30 desta Lei e do Termo de Responsabilidade pela Reurb –
TRR não afastará a responsabilidade prevista no caput deste artigo e nem a incidência das
penalidades previstas pelas infrações existentes.

Art. 24. A fixação da modalidade da Reurb de núcleo urbano informal consolidado
preexistente a esta Lei por quaisquer dos legitimados garante aos ocupantes das áreas
públicas a serem regularizadas a permanência em suas respectivas unidades imobiliárias,
preservando-se as situações de fato já existentes, até a conclusão da Reurb, excetuadas
eventuais remoções necessárias à implantação da infraestrutura essencial e/ou obras
complementares de urbanização do núcleo urbano informal, desde que tecnicamente
justificadas.

Art. 25. Será indeferido o requerimento individual para a aplicação de legitimação fundiária
sobre unidade imobiliária inserida em núcleo urbano informal consolidado, devendo o
pedido, ainda que individual, ser complementado de forma que a regularização contemple
as características do núcleo urbano informal consolidado.

Seção III
Classificação da Reurb

Art. 26. A classificação da Reurb será efetuada pelo órgão competente pela Reurb de acordo
com as seguintes modalidades:
I - Regularização Fundiária de Interesse Social (Reurb-S): aplicável aos núcleos urbanos de
vinculação ou aos núcleos urbanos para fins de moradia ocupados, predominantemente, por
população de baixa renda, nos casos: a) de áreas públicas ou particulares situadas em ZEIS,
ZC- -ZEIS, ZMIS e ZMISa, nos termos do Plano Diretor Estratégico e da Lei de Uso e
Ocupação do Solo; ou b) de áreas públicas ou particulares, declaradas de interesse social
para fins de regularização fundiária;
II - Regularização Fundiária de Interesse Específico (Reurb- -E): aplicável aos núcleos
urbanos para fins de moradia ocupados por população não qualificada na modalidade
caracterizada no inciso I deste artigo, ou aos núcleos urbanos informais de uso não
residencial;
III - A declaração de interesse social prevista na alínea “b” do inciso I do art. 26 desta Lei
será firmada pelo Secretário Municipal de Habitação, após fundamentação da equipe
técnica, para núcleos urbanos ocupados predominantemente por população de baixa renda,
que não estejam gravados como ZEIS, ZC-ZEIS, ZMIS e ZMISa.

Art. 27. A classificação do núcleo urbano como Reurb-S não implica na sua inclusão
automática no planejamento estratégico e orçamentário da Secretaria Municipal de
Habitação.

Art. 28. Qualquer que seja a classificação dada ao núcleo urbano, a conclusão da Reurb
confere direito de regresso àqueles que suportarem os seus custos e obrigações contra os
responsáveis pela implantação do núcleo urbano informal, assim como o direito de
reembolso junto àqueles que, beneficiados pela regularização, não tenham compartilhado
os seus custos.

Art. 29. No mesmo núcleo urbano poderão haver unidades imobiliárias classificadas como
Reurb-S ou Reurb-E, independentemente da classificação geral do núcleo.

Seção IV
Do Projeto de Regularização Fundiária

Art. 30. O Projeto de Regularização Fundiária será composto no mínimo por:
I - levantamento planialtimétrico e cadastral, com georreferenciamento, subscrito por
profissional competente, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART
ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT, que indicará no perímetro da área as
construções, o sistema viário, os equipamentos urbanos, a infraestrutura urbana, os
acidentes geográficos, as áreas vazias, os confrontantes, as testadas do lado oposto do
viário e os demais elementos caracterizadores do núcleo urbano a ser regularizado;
II - estudo da situação fundiária do núcleo urbano, dados cadastrais existentes, ações
judiciais e legislações incidentes;
III - planta do perímetro do núcleo urbano com a sobreposição das matrículas e/ou
transcrições atingidas quando possível e indicação dos confrontantes;
IV - estudo preliminar da condição urbanística, ambiental e situações de risco;
V - diagnóstico da situação jurídico-fundiária, social, urbanística e ambiental do núcleo
urbano a ser regularizado;
VI - estudo técnico da situação de risco, quando for o caso;
VII - estudo técnico ambiental, quando for o caso;
VIII - propostas de solução para questões ambientais, urbanísticas e de reassentamento dos
ocupantes, quando for o caso;
IX - projeto urbanístico, nos termos do art. 31 desta Lei;
X - cronograma físico de implantação de obras de infraestrutura essencial, compensações
urbanísticas, ambientais e outras, quando necessárias;
XI - termo de compromisso assinado pelo legitimado proponente da Reurb assumindo a
execução do cronograma definido no inciso X deste artigo;
XII - proposta de execução do Projeto de Regularização Fundiária por etapas, quando for o
caso.
§ 1º O projeto de regularização fundiária de núcleo urbano deverá considerar as
características da área efetivamente ocupada, ainda que em detrimento de projetos/planos
aprovados anteriormente por SERLA ou RESOLO, para definir parâmetros urbanísticos e

ambientais específicos para o núcleo urbano a ser regularizado, como largura e alinhamento
das vias de circulação, dispensando-se, automaticamente, no caso de núcleos urbanos
informais preexistentes, as exigências relativas ao percentual de áreas destinadas ao uso
público e tamanho dos lotes, assim como outros parâmetros urbanísticos municipais e
ambientais.
§ 2º A proposta de execução por etapas prevista nos incisos XII deste artigo constitui-se na
divisão do núcleo urbano em perímetros para o planejamento e a execução fracionados do
projeto, se necessário e conveniente ao interesse público.
§ 3º A proposta de execução do cronograma físico previsto nos incisos X, XI e XII deste
artigo constitui-se na divisão do núcleo urbano em perímetros para o planejamento e a
execução fracionados do projeto em relação às obras de infraestrutura essencial, de
compensações urbanísticas e/ou ambientais, podendo nestes casos, a critérios da
conveniência e oportunidade municipal, ser expedida a CRF relativa aos perímetros não
diretamente indicados como áreas de implantação das obras e interferências constantes no
cronograma físico.
Art. 31. O projeto urbanístico, que corresponde às antigas plantas “Área Urbanizada – AU”
ou “Área Urbanizada Pública – AUP” e “Arruamento – ARR”, deverá conter, no mínimo, a
indicação de:
I - quadras, lotes e sistema viário existentes ou projetados;
II - áreas destinadas a equipamentos públicos e espaços livres, quando for o caso;
III - títulos confrontantes;
IV - áreas eventualmente usucapidas;
V - quadro de áreas;
VI - quadro de coordenadas.
Parágrafo único. As plantas e os memoriais descritivos deverão ser assinados por
profissional legalmente habilitado, dispensada a apresentação de Anotação de
Responsabilidade Técnica – ART no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia –
CREA ou de Registro de Responsabilidade Técnica – RRT no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo – CAU, quando o responsável técnico for servidor ou empregado público.

Art. 32. Para fins desta Lei, consideram-se como infraestrutura essencial:

I - sistema de abastecimento de água potável;
II - sistema de coleta e tratamento do esgotamento sanitário, coletivo ou individual;
III - rede de energia elétrica domiciliar;
IV - limpeza urbana e coleta de resíduos sólidos;
V - soluções de drenagem, quando necessárias;
VI - pavimentação, quando necessárias.

Art. 33. Os padrões dos memoriais descritivos, das plantas e das demais representações
gráficas, inclusive as escalas adotadas e outros detalhes técnicos, bem como o cronograma
de execução das obras, seguirão as diretrizes técnicas gerais expedidas pela SEHAB.

Art. 34. Para a aprovação da Reurb de núcleos urbanos que contenham áreas de riscos
geotécnicos, de inundações ou outros riscos deverão ser elaborados estudos técnicos, a fim
de examinar a possibilidade de eliminação, de correção ou monitoramento dos riscos
existentes na parcela por eles afetada.
§ 1º Caso sejam identificadas parcelas do núcleo urbano em que os riscos não comportem
eliminação, correção ou monitoramento, os moradores deverão ser realocados, como
garantia do seu direito à moradia.
§ 2º O núcleo urbano com incidência de risco poderá ser regularizado por etapas, sendo
facultado ao Poder Público prosseguir com as ações de regularização na parcela onde não
incida risco.

Art. 35. A Reurb de núcleos urbanos, com incidência em Área de Preservação Permanente
– APP, Área de Preservação Ambiental – APA, Área de Unidade de Conservação de Uso
Sustentável – AUCUS ou Área de Proteção e Recuperação de Mananciais – APRM, dar-seá com a aprovação do estudo técnico ambiental, pela Secretaria Municipal de Habitação,
elaborado no âmbito do Projeto de Regularização Fundiária.
§ 1º O procedimento de aprovação ambiental descrito no caput deste artigo ocorrerá
exclusivamente no âmbito da regularização fundiária e não se confunde com o procedimento
de licenciamento ambiental de competência da Secretaria Municipal do Verde e do Meio
Ambiente ou do processo de licenciamento da Secretaria Municipal de Urbanismo e
Licenciamento.

§ 2º O procedimento de aprovação ambiental da regularização fundiária será realizado no
âmbito da SEHAB, exclusivamente para os núcleos em processo de regularização de
responsabilidade da SEHAB, a qual detém competência exclusiva para esta aprovação,
podendo, ainda, quando for necessário, consultar outros órgãos.
§ 3º Para a consecução do previsto no § 2º deste artigo, a SEHAB manterá em seus quadros
ou à sua disposição profissionais com atribuição técnica para a análise e a aprovação dos
estudos técnicos ambientais necessários à aprovação ambiental da regularização fundiária
de núcleos urbanos com incidência ambiental.
§ 4º Na hipótese da Reurb sujeita a estudo técnico ambiental envolver a urbanização da
área, com construção de edificações verticais para realocação da integralidade ou de parte
dos moradores da área a ser regularizada, deverá ser comprovada a melhoria ambiental,
podendo ocorrer o reassentamento das famílias na mesma área da remoção.
§ 5º Fica autorizada a criação da Comissão Especial de Avaliação da Reurb, a ser presidida
pelo Secretário Municipal da Habitação, com caráter de órgão normativo, consultivo e
decisório, para avaliação e aprovação da Reurb que envolver obras de urbanização integral
com ou sem reassentamento de famílias.
§ 6º A comissão será composta, no mínimo, por membros da Secretaria do Verde e do Meio
Ambiente e da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento, da Secretaria Municipal
da Habitação, da Secretaria Executiva do Programa Mananciais e Coordenadoria de
Regularização Fundiária.

Art. 36. O Estudo Técnico Ambiental aplica-se somente à parcela do núcleo urbano situado
na Área de Preservação Permanente – APP, Área de Preservação Ambiental – APA, Área
de Unidade de Conservação de Uso Sustentável – AUCUS ou Área de Proteção e
Recuperação de Mananciais – APRM e será elaborado conforme previsto nos arts. 64 e 65
da Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012.
§ 1º A porção do núcleo urbano não afetada pela incidência ambiental não será objeto do
estudo técnico.
§ 2º No caso de núcleo onde existir APP preservada, mesmo que seja confrontante, é
obrigatória a apresentação de um parecer ambiental atestando a preservação, sendo
dispensada a elaboração de Estudo Técnico Ambiental.

§ 3º Se houver interesse público, a parte afetada pela ocupação da incidência ambiental
poderá ter seu projeto aprovado e levado a registro separadamente.

Art. 37. No caso da Reurb abranger APA ou AUCUS que, nos termos da Lei Federal nº
9.985, de 18 de julho de 2000, se admitida a regularização, será exigida também a anuência
do órgão gestor da unidade.

Seção V
Da Notificação dos Interessados e do Núcleo de Solução de Conflitos

Art. 38. Caberá à SEHAB notificar os titulares de domínio, o loteador quando identificado,
os confrontantes e os terceiros eventualmente interessados para, se desejarem, apresentar
impugnação no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento da notificação.
§ 1º A notificação será feita por via postal, com aviso de recebimento, no endereço que
constar no processo administrativo, na matrícula ou transcrição, ou na base cadastral
municipal, considerando-se efetuada quando comprovada a entrega em quaisquer desses
endereços.
§ 2º A notificação será feita por edital, no qual deverá constar, de forma resumida, a
descrição da área a ser regularizada, com prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da
notificação, quando os indicados no caput deste artigo se recusarem a receber a mesma ou
não forem localizados.
§ 3º A ausência de impugnação dos indicados neste artigo será interpretada como
concordância com o processo da Reurb.
§ 4º Ficam dispensadas as notificações dos proprietários e dos confinantes previstas neste
artigo, caso já tenham sido realizadas no âmbito do procedimento de demarcação
urbanística ou caso já tenham firmado termo de anuência.

Art. 39. Na hipótese de apresentação de impugnação dentro do prazo especificado no art.
38 desta Lei, caberá à SEHAB, responsável pela regularização fundiária, analisar e apreciar
os motivos da impugnação, decidindo sobre o prosseguimento da Reurb.
Parágrafo único. Somente será admitida impugnação fundamentada, subscrita por legítimo
interessado com sua completa identificação, qualificação e comprovação de domicílio.

Art. 40. Serão consideradas infundadas as impugnações que:
I - não contenham exposição dos motivos da discordância manifestada;
II - indicarem matéria absolutamente estranha ao procedimento de Reurb.
§ 1º Rejeitada a impugnação e transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias da notificação do
impugnante sem que este apresente recurso, a regularização prosseguirá.
§ 2º Em caso de apresentação de recurso, não sendo o Município o legitimado proponente
da Reurb, o respectivo legitimado será intimado a apresentar contrarrazões no prazo de 30
(trinta) dias.
§ 3º Admitida a impugnação ou no caso de apresentação de recurso, poderá ser
encaminhado procedimento extrajudicial de composição de conflitos.

Art. 41. O Núcleo de Solução de Conflitos da SEHAB poderá ser acionado para apoio à
resolução consensual das impugnações apresentadas pelos notificados e dos conflitos entre
os possíveis beneficiários do procedimento de titulação no âmbito da Reurb.

Seção VI
Da Constituição dos Direitos Reais aos Beneficiários

Art. 42. A constituição dos direitos reais aos beneficiários se dará mediante o envio de
listagem ao Oficial de Registro de Imóveis, que deverá indicar, no mínimo:
I - a unidade imobiliária de acordo com a planta de parcelamento do solo e memoriais
descritivos;
II - os direitos reais constituídos, de forma individual para cada beneficiário;
III - o nome civil completo e o CPF dos beneficiários e de seus eventuais cônjuges ou
companheiros.
§ 1º O órgão responsável pela Reurb poderá apresentar listagem complementar ao Oficial
de Registro de Imóveis competente, para os casos de beneficiários que não tenham
constado da listagem inicial.
§ 2º Na hipótese de reconhecimento por listagem de direito real não derivado de legitimação
fundiária, a Certidão de Regularização Fundiária será acompanhada da minuta do
instrumento-padrão e de declaração do Município de que os títulos originais foram subscritos
por seus beneficiários e se encontram arquivados.

§ 3º A Legitimação Fundiária poderá ser outorgada em núcleos constituídos, por áreas da
União, do Estado, ou de empresa com controle acionário do Poder Público, desde que esses
órgãos tenham sido notificados durante o processo de Reurb.
§ 4º À exceção da Legitimação Fundiária, os demais instrumentos de titulação poderão ser
encaminhados ao Oficial de Registro de Imóveis, diretamente pelos beneficiários.

Art. 43. A listagem de que trata esta Seção será divulgada aos beneficiários do núcleo
urbano previamente ao seu envio ao Oficial de Registro de Imóveis para conhecimento e
apresentação de eventuais correções ou impugnações, no prazo de 15 (quinze) dias, a
contar da sua publicação no Diário Oficial do Município.
§ 1º Transcorrido o prazo previsto neste artigo sem a apresentação de correções ou
impugnações, a listagem seguirá ao competente Oficial de Registro de Imóveis para os atos
de registro.
§ 2º No caso de haver pedido de correção ou impugnação, as unidades imobiliárias
questionadas serão incluídas em listagem complementar, após a resolução das divergências
apresentadas.

Seção VII
Da Expedição da CRF
Art. 44. A Certidão de Regularização Fundiária – CRF é o documento que materializa a
aprovação do Projeto de Regularização Fundiária, e deverá conter:
I - o nome e a localização do núcleo urbano;
II - a modalidade da regularização;
III - o número de lotes do núcleo urbano;
IV - a indicação da existência de infraestrutura essencial;
V - a indicação de que a regularização é apenas urbanística ou se é urbanística e ambiental;
VI - a indicação dos responsáveis pela execução das obras e serviços constantes no
cronograma, se for o caso.
Parágrafo único. A CRF deverá ser acompanhada dos seguintes documentos:
I - Projeto de Regularização Fundiária;

II - Despacho final de aprovação do Projeto de Regularização Fundiária, devidamente
publicado no Diário Oficial do Município;
III - Listagem de titulação dos beneficiários, quando for o caso.

Art. 45. A expedição da CRF dar-se-á por meio do Sistema Eletrônico de Informações do
Município de São Paulo – SEI ou outro sistema que venha a ser implantado, para
acompanhamento dos processos de Regularização Fundiária.

Art. 46. Implantadas as obras de infraestrutura essencial previstas no Projeto de
Regularização Fundiária, será realizada vistoria para avaliar se o Termo de Compromisso
foi cumprido.
§ 1º Após a vistoria, será emitido relatório informando se o Termo de Compromisso foi
devidamente cumprido.
§ 2º Caso ocorra descumprimento do Termo de Compromisso, o compromissário deverá ser
notificado para apresentar justificativa fundamentada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena
de aplicação das sanções previstas no Termo de Compromisso.

Art. 47. A CRF e os documentos que a acompanham serão levados à registro junto ao Oficial
de Registro de Imóveis competente, no prazo de 30 (trinta) dias de sua expedição.
Parágrafo único. No caso de Reurb-E, o legitimado proponente será notificado a retirar a
CRF para protocolá-la perante o Oficial de Registro de Imóveis, no prazo de 30 (trinta) dias
contados de sua retirada, devendo apresentar o protocolo ao órgão competente pela Reurb,
sob pena de cancelamento da CRF.

Seção VIII
Dos Conjuntos/Empreendimentos Habitacionais

Art. 48. A regularização fundiária dos Conjuntos/Empreendimentos Habitacionais de
Interesse Social – EHIS e Empreendimentos de Habitação de Mercado Popular – EHMP,
produzidos pela Administração Pública Direta, Empresa com Controle Acionário do Poder
Público ou por particular deverá atender ao disposto nesta Lei e nos arts. 59 e 60 da Lei nº
13.465, de 11 de julho de 2017.

Art. 49. Para atendimento do previsto no art. 48 da Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de
2017, a expedição da CRF para os empreendimentos habitacionais deverá conter os
elementos técnicos necessários para a especificação de condomínio, com a indicação das
unidades imobiliárias autônomas e das frações ideais no terreno correspondentes a cada
uma delas, expressas em percentuais.

Art. 50. Não será exigido em qualquer fase da Reurb, ou por qualquer dos órgãos da
administração municipal:
I - certidões de tributos municipais;
II - contribuições previdenciárias;
III - os certificados previstos na Lei Municipal nº 16.642, de 9 de maio de 2017 – Código de
Obras e Edificações;
IV - Alvará de aprovação;
V - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.
Parágrafo único. As dispensas acima incluem a apresentação de certidões negativas ou de
isenção.

Art. 51. Fica o Executivo Municipal autorizado a doar, por meio de escritura pública, para
outro órgão da Administração Pública Direta ou Indireta, de qualquer esfera de governo, os
imóveis públicos com ou sem benfeitorias, objeto de programas habitacionais de interesse
social, devendo constar da escritura de doação os encargos do donatário, o prazo para seu
cumprimento, cláusula de reversão e avaliação.
§ 1º O valor da avaliação será preferencialmente aquele previsto no Valor Venal de
Referência – VVR.
§ 2º Nos casos em que não for possível apurar o VVR, o valor do imóvel poderá ser calculado
por meio de avaliação realizada por profissional técnico habilitado.
§ 3º Fica atribuída à Secretaria Municipal de Habitação a competência para representar o
Município nos atos de lavratura das escrituras de transferência dos imóveis tratados neste
artigo e para providenciar as averbações e registros necessários junto à competente
Serventia de Registro de Imóveis.
§ 4º Os atos de averbação e registro poderão ser realizados pela donatária, às suas
expensas.

Art. 52. A Secretaria Municipal de Habitação deverá instruir processos administrativos
visando à atribuição de número de contribuinte individualizado para lotes ou unidades
habitacionais de conjuntos habitacionais de interesse social de promoção pública, após a
manifestação de irreversibilidade, independentemente da regularidade dos mesmos.
§ 1º O desdobro fiscal será implementado pela Secretaria Municipal da Fazenda, de acordo
com a legislação pertinente.
§ 2º A existência de débitos anteriores não impedirá o desdobro fiscal, devendo esse ser
cobrado, pelas vias ordinárias, do loteador ou do proprietário da gleba.

CAPÍTULO III
DA ISENÇÃO E REMISSÃO DE TRIBUTOS E PREÇOS PÚBLICOS NA REURB-S

Art. 53. Os núcleos urbanos enquadrados como Reurb-S ficam isentos dos seguintes
tributos:
I - Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, incidente sobre a aquisição do
primeiro direito real de unidade imobiliária derivada da Reurb-S;
II - Taxa de Licença para Obras, Construção, Arruamentos e Loteamentos incidente sobre a
regularização dos núcleos urbanos informais.

CAPÍTULO IV
DA

RESPONSABILIDADE

PELO

PARCELAMENTO

IRREGULAR

E

DO

RESSARCIMENTO AO ERÁRIO PÚBLICO

Art. 54. A conclusão da Reurb, em quaisquer das modalidades previstas nesta Lei, confere
direito de regresso àqueles que suportaram os seus custos e obrigações em face dos
responsáveis pela formação e implantação do núcleo urbano informal.

Art. 55. A Reurb promovida pelo Município ensejará a tomada de providências judiciais em
face dos responsáveis pela implantação do núcleo urbano, se conhecidos, para
ressarcimento das importâncias despendidas com a regularização.

Parágrafo único. Para atendimento do previsto neste artigo, deverá ser autuado processo
administrativo instruído com todas as informações necessárias à propositura da ação
judicial.

Art. 56. O Município, quando concluir a Reurb, levantará judicialmente as eventuais
prestações depositadas, com os respectivos acréscimos de correção monetária e juros, nos
termos do § 1º, do art. 38 da Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, a título de
ressarcimento das importâncias despendidas.
Parágrafo único. Caso as importâncias despendidas não sejam integralmente ressarcidas,
caberá ao Município pleitear judicialmente do loteador a parte faltante, aplicando-se o
disposto neste Capítulo.

Art. 57. Serão objeto de ressarcimento ao Município as importâncias relativas a:
I - projetos e obras de infraestrutura urbana que tenham sido executados pela Administração
Municipal;
II - elementos técnicos relacionados no art. 30 desta Lei;
III - taxas, tarifas e preços públicos devidos no âmbito do processo de regularização
fundiária;
IV - outros gastos comprovadamente realizados.

Art. 58. Caso o proprietário e/ou loteador do núcleo urbano não promova a Reurb, os danos
urbanísticos e ambientais ocasionados pela sua implantação irregular poderão ser avaliados
e cobrados do responsável, a título de indenização.

CAPÍTULO V
DOS INSTRUMENTOS ESPECÍFICOS DA REURB

Seção I
Da arrecadação de imóveis abandonados

Art. 59. Nos termos dos arts. 84 e 85 da Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017, o
imóvel que o proprietário abandonar, com a intenção de não mais o conservar em seu

patrimônio, poderá ser arrecadado, como bem vago, e após 3 (três) anos ser incorporado à
propriedade do Município.

Art. 60. A intenção referida no caput do artigo anterior será presumida quando, cessados os
atos de posse, houver inadimplência com o pagamento dos tributos municipais incidentes
sobre a propriedade imóvel por 5 (cinco) anos, ou quebra de acordo de pagamento durante
esse período.

Art. 61. O procedimento de arrecadação de imóveis urbanos abandonados obedecerá ao
disposto nesta Lei e observará, no mínimo:
I - abertura de processo administrativo para tratar da arrecadação;
II - comprovação do tempo de abandono e de inadimplência fiscal;
III - notificação ao titular do domínio para, querendo, apresentar impugnação no prazo de 30
(trinta) dias, contados da data de recebimento da notificação;
IV - a ausência de manifestação do titular do domínio será interpretada como concordância
com a arrecadação.
§ 1º Finalizado o procedimento acima sem que haja oposição do titular de domínio, o imóvel
será declarado adjudicado por decreto.
§ 2º Na hipótese de o proprietário reivindicar a posse do imóvel declarado abandonado, no
transcorrer do triênio a que alude o art. 1.276 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 –
Código Civil, fica assegurado ao Poder Executivo Municipal o direito ao ressarcimento prévio,
e em valor atualizado, de todas as despesas em que eventualmente houver incorrido,
inclusive tributárias, em razão do exercício da posse provisória.
§ 3º Passados os 3 (três) anos da data da arrecadação, o Poder Público deverá declarar por
meio de Decreto o imóvel adjudicado ao patrimônio municipal e procederá o registro do
mesmo em seu nome junto à serventia imobiliária competente, com cópia de todo o processo
administrativo e decreto de adjudicação.

Art. 62. Após o procedimento de arrecadação prevista no art. 61, o imóvel poderá ser
empregado diretamente pela Administração para programas de habitações de interesse
social, de regularização fundiária, instalação de equipamentos públicos sociais ou de
quaisquer outras finalidades urbanísticas.

Seção II
Da transferência do direito de construir para fins de regularização fundiária

Art. 63. No Município de São Paulo, a Transferência do Direito de Construir para fins de
programas de regularização fundiária, prevista na Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de
2001 – Estatuto da Cidade, e na Lei nº 16.050, de 2014 – PDE, passa a ser regulada nos
termos desta Lei.
Parágrafo único. A utilização da Transferência do Direito de Construir somente é utilizável
para a Reurb-S em núcleos urbanos informais consolidados até a data da entrada em vigor
da Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017.

Art. 64. Fica instituído o estoque anual de potencial construtivo adicional dedicado a
programas de regularização fundiária, controlado pela Secretaria Municipal de Habitação –
SEHAB.
§ 1º O estoque de potencial construtivo adicional previsto neste artigo será definido
anualmente por Portaria do Secretário Municipal de Habitação, não excedendo a 10% (dez
por cento) do potencial construtivo adicional consumido por intermédio do instrumento da
Outorga Onerosa do Direito de Construir nos últimos 12 (doze) meses.
§ 2º A Secretaria Municipal de Habitação – SEHAB determinará, no ato formal de fixação do
estoque anual previsto neste artigo:
I - a quantidade de metros quadrados inicialmente destinados aos processos de
regularização fundiária das diferentes regiões do Município;
II - os critérios mínimos para a elegibilidade de interessados em propor a realização da
transferência de direito de construir para os fins previstos nesta Lei;
III - a metodologia dos chamamentos públicos destinados a selecionar as propostas de
utilização do programa de regularização fundiária previsto nesta Lei.

Art. 65. O estoque de potencial construtivo adicional previsto nesta Lei será utilizado nos
programas de regularização fundiária como contrapartida ao ciclo de incorporação dos
núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial urbano e à titulação de seus ocupantes,
incluindo os projetos de regularização fundiária e a doação de áreas privadas destinadas a
esta finalidade.

Parágrafo único. Aplicam-se aos pedidos de adesão ao programa previsto nesta Lei as
seguintes disposições:
I - a economicidade da utilização do instrumento da Transferência do Direito de Construir
com Doação do Imóvel será demonstrada por intermédio de estudo de viabilidade
econômica, que considerará os eventuais valores a despender em processo desapropriatório
como paradigma de comparação aos custos associados ao processo;
II - os projetos de regularização fundiária poderão incluir as obras necessárias e ser doados
conjuntamente ao imóvel cedente ou mediante utilização da Transferência do Direito de
Construir sem Doação do Imóvel Cedente;
III - o valor estimado do projeto de regularização fundiária será apreciado por comissão
especial de avaliação, instituída no âmbito da Secretaria Municipal de Habitação;
IV - a quantidade de metros quadrados a serem recebidos nas doações de projetos de
regularização fundiária será calculada considerando-se o terreno objeto da regularização.

Art. 66. Autorizada a realização da regularização fundiária por intermédio do instrumento da
Transferência do Direito de Construir previsto nesta Lei, o procedimento da expedição da
Declaração de Potencial Construtivo Passível de Transferência será o previsto na Lei nº
16.050, de 2014 – PDE.
Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Habitação – SEHAB comunicará anualmente
ao Conselho do Fundo Municipal de Urbanização – FUNDURB a quantidade de metros
quadrados destinados ao estoque de potencial construtivo adicional previsto nesta Lei, bem
como o total de metros quadrados do estoque consumidos no exercício anterior.

Seção III
Da desapropriação por hasta pública para fins de Reurb

Art. 67. O Poder Público Municipal, com base no art. 5º, parágrafo único, do Decreto-Lei
Federal nº 3.365, de 1941, poderá promover a desapropriação por hasta pública de imóveis
para fins de Reurb.
§ 1º A desapropriação por hasta pública somente será possível após a realização de
procedimento administrativo que reconheça a finalidade de renovação urbana da medida,
obtida por intermédio da regularização fundiária do imóvel a ser desapropriado.

§ 2º O decreto de utilidade pública para a desapropriação por hasta pública terá como
fundamento a realização da Reurb no imóvel desapropriado.
§ 3º O edital de hasta pública conterá, no mínimo, as seguintes disposições:
I - valor da avaliação administrativa do bem;
II - vedação de lances de valor inferior ao da avaliação administrativa do bem;
III - prazo para a promoção do procedimento de Reurb, nos termos estipulados no Decreto
de Utilidade Pública;
IV - estipulação de sanções a serem aplicadas pelo descumprimento das obrigações;
V - a obrigação do arrematante efetuar o pagamento à vista, por meio de depósito em conta
corrente posta à disposição do expropriado;
VI - registro da existência e quantificação de débitos do expropriado com o Poder Público
Municipal ou suas Autarquias, que serão abatidos do valor depositado na conta corrente
posta à disposição do expropriado, realizando-se o pagamento à Administração Municipal
das importâncias devidas;
VII - previsão de pagamento imediato, pelo arrematante, de débitos do expropriado com o
Poder Público Municipal ou suas Autarquias, como requisito para expedição da carta de
arrematação;
VIII - previsão de instituição de hipoteca sobre o imóvel, em favor da entidade pública
expropriante, como garantia real do cumprimento das obrigações;
IX - previsão de que a avaliação administrativa do imóvel a que se refere o inciso I constituirá
o valor do imóvel para fins do art. 1.484 do Código Civil, ainda que o lance vencedor da hasta
pública tenha sido superior.

Art. 68. A carta de arrematação expedida em favor do arrematante pela entidade pública
expropriante constituirá título hábil para o registro imobiliário da alienação e da hipoteca, na
forma do art. 167, I, 26, da Lei Federal nº 6.015, de 1973.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 69. As glebas parceladas para fins urbanos anteriormente a 19 de dezembro de 1979,
que não possuírem registro e que estejam implantadas e integradas à cidade, poderão ter a

sua situação jurídica regularizada pelo órgão responsável pela Reurb, conforme o previsto
no art. 69, da Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017.
§ 1º Para a regularização prevista neste artigo, o órgão responsável pela Reurb deverá
expedir documento declaratório de que o parcelamento foi implantado antes de 19 de
dezembro de 1979 e que está integrado à cidade.
§ 2º Considera-se integrado à cidade o parcelamento que possua infraestrutura essencial,
nos termos do art. 32 desta Lei, e serviços públicos disponíveis.
§ 3º Os parcelamentos sem aprovação municipal e implantados em desconformidade com a
planta original, que foram inscritos, averbados ou regularizados para fins registrários,
conforme o previsto nos Provimentos nºs 02/80 e 03/82 do Juízo Corregedor Permanente
dos Cartórios da Capital, poderão ter a situação jurídica regularizada pelo disposto neste
artigo, desde que preenchidos seus requisitos.
§ 4º Para a expedição da Declaração de que trata o § 1º deste artigo, deverá o interessado
apresentar a planta de parcelamento do solo e os respectivos memoriais descritivos a serem
levados a registro junto à Serventia de Registro de Imóveis competente e assinar termo de
compromisso que, após efetuado o registro, apresentará relação da certidão das matrículas
abertas.

Art. 70. De acordo com o previsto no art. 74, da Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017,
poderão ser regularizados os núcleos urbanos informais envolvidos em demanda judicial que
verse sobre direitos reais de garantia ou constrições judiciais, bloqueios e indisponibilidades,
ressalvada a hipótese de decisão judicial específica que impeça a análise, a aprovação e o
registro do projeto de regularização fundiária urbana.

Art. 71. Na eventual manifestação do Município para fins dos arts. 213, inciso II, ou 216-A,
§ 3º, da Lei Federal nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, serão observados os prazos neles
estabelecidos, considerando-se como divisa do logradouro aquele efetivamente adotado na
sua implantação, prevalecendo esse sobre o originalmente previsto na planta.
Parágrafo único. Em caso de aparente sobreposição de prédios objeto da Reurb, quando
do confronto da planta apresentada com aquelas de posse da administração, em especial,
se elaboradas com base em levantamentos aerofotogramétricos, deverão, previamente à
manifestação do Município, ser realizadas diligências junto ao imóvel para a constatação da

situação real, podendo ser aceitas, para tanto, as diligências e verificações feitas pelo Oficial
de Registro de Imóveis nos termos dos arts. 213, § 12, e 216-A, § 15, da Lei Federal nº
6.015, de 31 de dezembro de 1973.

Art. 72. No caso de áreas públicas municipais, o Executivo Municipal poderá converter por
ato unilateral, os títulos de Concessão de Uso Especial para fins de Moradia – CUEM ou
Concessão de Direito Real de Uso – CDRU, anteriormente outorgados, em instrumento de
legitimação fundiária, desde que o núcleo esteja devidamente dotado de infraestrutura e não
apresente risco.

Art. 73. Na análise de qualquer requerimento de Reurb, a SEHAB deverá observar a
existência de Processos de Regularização Fundiária em andamento, de Projetos de
Urbanização em andamento, de obras em andamento, de projetos de requalificação urbana
como Operações Urbanas, RENOVA, Projeto Heliópolis, Projeto Paraisópolis, e similares.
§ 1º Constatada a existência de quaisquer das situações indicadas no caput deste artigo,
caberá ao órgão responsável pela Reurb elaborar relatório informando sobre a possibilidade
ou não de continuidade da regularização pretendida, apontando, especialmente, o impacto
que a pretensa regularização pode causar ao projeto em andamento, após manifestação do
órgão responsável pelo Programa/Projeto.
§ 2º O relatório deverá ser submetido ao Secretário Municipal de Habitação, que deliberará
sobre a continuidade do processo ou sobre seu indeferimento.

Art. 74. Fica o Executivo Municipal autorizado a criar programas:
I - para que a iniciativa privada execute pequenas obras de adequação de infraestrutura
essencial ou melhorias ambientais e urbanísticas em núcleos objeto de Reurb, a serem
indicados pelo Poder Público, bem como elaborar todos os elementos técnicos necessários
ao Projeto de Regularização Fundiária, incluindo cadastramento socioeconômico dos
beneficiários e demais necessários à conclusão da Reurb;
II - para reforma de habitações localizadas em áreas regularizadas como Reurb-S.

Art. 75. Fica a SEHAB autorizada a instaurar, de ofício, o processo de Reurb, bem como a
outorgar Legitimação Fundiária para a titulação de seus beneficiários finais:

a) dos núcleos urbanos consolidados de propriedade ou geridos pela Companhia
Metropolitana de Habitação – COHAB, vinculados ao extinto FUNAPS;
b) dos núcleos urbanos consolidados vinculados ao Fundo Municipal de Habitação.

Art. 76. O condomínio urbano simples e o direito real de laje serão regulamentados por
Legislação Municipal específica, vinculados à criação de programa de Assistência Técnica.

Art. 77. Os serviços notariais e de registro solicitados pela municipalidade ou órgãos de sua
Administração Indireta ficam isentos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS
correspondente à parcela que compõe, a esse título, os emolumentos nos termos do art. 19,
parágrafo único, item 1, da Lei Estadual nº 11.331, de 26 de dezembro 2002.
Parágrafo único. O valor correspondente aos emolumentos devidos pela municipalidade ou
órgãos de sua Administração Indireta pela prática dos serviços notariais e de registro
poderão ser compensados com o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS, na
forma estabelecida pela Secretaria Municipal da Fazenda.
Art. 78. Fica autorizada a Secretaria Municipal da Habitação – SEHAB a efetuar todos os
atos registrais necessários para regularizar a base fundiária de núcleos urbanos de
vinculação, indicados para a construção de unidades ou empreendimentos habitacionais
vinculados aos Programas Habitacionais ou Empreendimentos Habitacionais, sob a
responsabilidade ou em parceria com a SEHAB, incluindo as Parcerias Público-Privadas de
Habitação, bem como dos demais núcleos urbanos previstos nesta Lei.
§ 1º Para fins de atendimento ao disposto no caput, a SEHAB poderá, dentre outras medidas,
propor demarcação urbanística, solicitar abertura de matrícula de área pública municipal,
retificar, unificar, entre outros atos registrais imprescindíveis à viabilização da matrícula
necessária à incorporação de empreendimento habitacional de interesse social ou a sua
regularização.
§ 2º O exposto no caput deste artigo visa exclusivamente regularizar a base fundiária para
viabilizar a aprovação dos empreendimentos, sua regularização e/ou sua comercialização,
sendo que caberá à SEHAB a atuação, desde o ingresso dos pedidos até o atendimento de
notas devolutivas e o efetivo registro.

§ 3º Ficam dispensados o projeto de regularização fundiária e a emissão da CRF para a
regularização da base fundiária de empreendimentos habitacionais.
§ 4º No caso de empreendimentos vinculados a programas de produção habitacional, poderá
o Secretário Municipal de Habitação autorizar a incorporação, sendo licenciados
urbanisticamente nos termos desta Lei e, subsidiariamente, da legislação municipal.

Art. 79. O art. 5º da Lei nº 14.665, de 8 de janeiro de 2008, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 5º Fica o Executivo autorizado a efetuar desafetação de áreas públicas municipais da classe
de bens de uso comum do povo, situadas ou não em Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS,
ocupadas por núcleos habitacionais de população de baixa renda, não relacionadas nesta Lei, e
cuja situação esteja consolidada anteriormente a 22 de dezembro de 2016, com a finalidade de
promover o Programa de Regularização Urbanística e Fundiária, utilizando-se para essa
comprovação o voo de 2017, disponível no Mapa Digital da Cidade.
Parágrafo único. Também serão desafetadas por decreto áreas públicas municipais da classe de
bens de uso comum do povo inseridas em núcleos urbanos de vinculação e/ou indicadas para
construção de empreendimentos habitacionais vinculados a Programas Municipais ou a Parcerias
Público- Privadas, mesmo que não estejam ocupadas por moradias.” (NR)

Art. 80. O caput do art. 3º da Lei nº 16.803, de 17 de janeiro de 2018, passa a vigorar com
a seguinte redação:
“Art. 3º O projeto urbanístico, denominado também de planta de implantação de HIS e projeto
simplificado das edificações, deverá conter, no mínimo, a indicação:” (NR)

Art. 81. O art. 5º da Lei nº 16.803, de 17 de janeiro de 2018, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 5º No que tange às unidades adaptadas para pessoas com deficiência ou mobilidade
reduzida, acessibilidade, cumprimento às normas do Corpo de Bombeiros, prevalecerá a situação
encontrada à época do estudo preliminar previsto no inciso IV, do art. 2º, desta Lei. Parágrafo
único. Fica dispensada a apresentação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB.” (NR)

Art. 82. Revogam-se as disposições em contrário, em especial:
I - Lei Municipal nº 11.775, de 29 de maio de 1995;
II - Lei Municipal nº 15.720, de 24 de abril de 2013;

III - subitem 3.6.1, do item 3.6 da Tabela I, anexo da Lei nº 8.327, de 28 de novembro de
1975;
IV - Decreto nº 54.072, de 4 de julho de 2013;
V - inciso XIII, do art. 2º da Lei nº 16.803, de 17 de janeiro de 2018.

Art. 83. Os processos de Regularização Fundiária em andamento na Secretaria Municipal
de Habitação, com fundamento na Lei Municipal nº 11.775, de 1995, serão convertidos ao
procedimento da Reurb e classificados em Reurb-S ou Reurb-E, considerando-se os
elementos e informações já existentes.
Parágrafo único. Os processos administrativos para a regularização de loteamentos
inscritos ou não, implantados anteriormente a 19 de dezembro de 1979, que não tenham
Auto de Regularização, ou em havendo, não for possível o registro, serão arquivados como
processo documental.

Art. 84. O procedimento administrativo da Reurb seguirá, no que couber, o rito previsto na
Lei nº 14.141, de 27 de março de 2006, que estabelece normas comuns aplicáveis aos
processos administrativos no âmbito da Administração Municipal.

Art. 85. Poderão ser regularizadas nos termos da Lei nº 17.202, de 16 de outubro de 2019,
as edificações situadas em loteamentos ou assentamentos com regularização técnica ou em
lotes registrados no Serviço de Registro de Imóveis competente ou respectivo
cadastramento fiscal, desde que comprovada a existência da edificação no Mapa Digital da
Cidade (MDC), com exceção daquelas situadas total ou parcialmente em áreas não
edificáveis.

Art. 86. O Executivo deverá providenciar a inclusão do preço da Reurb na tabela de preços
de serviços prestados por unidades da Prefeitura do Município de São Paulo.

Art. 87. O Executivo regulamentará esta Lei no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias,
a contar de sua publicação.

Art. 88. As despesas com a execução desta Lei correrão por conta das dotações
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 89. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 11 de janeiro de 2022, 468º da
Fundação de São Paulo.

RICARDO NUNES, PREFEITO
José Ricardo Alvarenga Tripoli, Secretário Municipal da Casa Civil
Maria Lucia Palma Latorre, Secretária Municipal de Justiça – Substituta

13/01/2022 – NÚMERO 8

Não houve publicações relevantes.

14/01/2022 – NÚMERO 9

Não houve publicações relevantes.

15/01/2022 – NÚMERO 10

Não houve publicações relevantes.

3. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

10/01/2022 – EDIÇÃO Nº 6/2022

Sem publicações relevantes.

11/01/2022 – EDIÇÃO Nº 7/2022

PRESIDÊNCIA

RESOLUÇÃO Nº 439, DE 7 DE JANEIRO DE 2022

A UTORIZA OS TRIBUNAIS A INSTITUÍREM PROGRAMAS
DE RESIDÊNCIA JURÍDICA .

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ), no uso de suas
atribuições legais e regimentais;

CONSIDERANDO que o art. 205 da CRFB/1988 consagra um conceito amplo de direito à
educação, gizando suas potencialidades no campo do desenvolvimento existencial do
indivíduo e sua especial relevância para o exercício da cidadania e qualificação para o
trabalho;

CONSIDERANDO que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já assentou a
possibilidade de instituição de programas de residência jurídica, nos termos dos seguintes
precedentes: ADI 5752, julgado em 18.10.2019, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno; ADI 6693,
julgado em 27.09.2021; ADI 5477, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em
29.03.2021; ADI 5803, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 18.12.2019; e,
ADI 6520, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, julgado em 17.8.2020;

CONSIDERANDO que a Administração Pública deve se pautar pelo princípio da eficiência,
nos termos do art. 37 da Constituição da República;

CONSIDERANDO que o Poder Judiciário deve trabalhar pelo aprimoramento contínuo da
qualidade dos serviços jurisdicionais;

CONSIDERANDO a necessidade de motivar e comprometer os recursos humanos,
propiciando-lhes condições para o desenvolvimento de suas potencialidades pessoais e
profissionais;

CONSIDERANDO a decisão plenária tomada no julgamento do Ato Normativo no 000488817.2015.2.00.0000, na 61ª Sessão Extraordinária, realizada no dia 14 de dezembro de 2021;

RESOLVE:

Art. 1o Os tribunais ficam autorizados a instituir Programas de Residência Jurídica,
objetivando proporcionar o aprimoramento da formação teórica e prática dos profissionais
do Sistema de Justiça.
§ 1o A Residência Jurídica constitui modalidade de ensino destinado a bacharéis em Direito
que estejam cursando especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado ou, ainda, que
tenham concluído o curso de graduação há no máximo 5 (cinco) anos.
§ 2o A Residência Jurídica consiste no treinamento em serviço, abrangendo ensino,
pesquisa e extensão, bem como o auxílio prático aos magistrados e servidores do Poder
Judiciário no desempenho de suas atribuições institucionais.
§ 3o Os Programas de Residência poderão ter jornada de estágio máxima de 30 (trinta)
horas semanais e duração de até 36 (trinta e seis) meses, não gerando vínculo de qualquer
natureza com a Administração Pública.

Art. 2o A regulamentação do Programa de Residência deve se dar por meio de ato normativo
local, que deverá dispor sobre o processo seletivo para o ingresso no programa e seu
conteúdo programático, a delimitação das atividades a serem exercidas pelo residente, as

hipóteses de desligamento e os requisitos para obtenção do certificado final, observadas as
disposições insculpidas na presente Resolução.
§ 1o A admissão em Programa de Residência deve ocorrer mediante processo seletivo
público, com publicação de edital e ampla divulgação, abrangendo a aplicação de provas
objetiva e discursiva, de caráter classificatório e eliminatório.
§ 2o Aplicam-se aos Programas de Residência Jurídica o disposto na Resolução CNJ no
336/2020, que dispõe sobre a promoção de cotas raciais nos programas de estágio dos
órgãos do Poder Judiciário nacional.
§ 3o Os residentes deverão receber orientações teóricas e práticas sobre a atuação do
Poder Judiciário ao longo do programa, contando com um magistrado-orientador, bem como
participar também de atividades e eventos acadêmicos realizados pelas Escolas da
Magistratura.
§ 4o Os residentes não poderão exercer atividades privativas de magistrados, nem atuar de
forma isolada nas atividades finalísticas do Poder Judiciário.
§ 5o É vedada a assinatura de peças privativas de integrantes da magistratura, mesmo em
conjunto com o magistrado orientador.
§ 6o Os residentes não poderão exercer a advocacia durante a vigência do Programa de
Residência Jurídica.
§ 7o O residente deverá receber, ao longo do período de participação, uma bolsa-auxílio
mensal, cujo valor deverá ser definido por meio do ato normativo local.

Art. 3o Cumpridos os requisitos de frequência e obtida a aprovação em procedimento de
avaliação, nos termos do ato normativo local, o residente fará jus ao Certificado de conclusão
de Programa de Residência.

Art. 4o A participação em Programa de Residência instituído por tribunal deverá ser
considerada como título, nos termos da Resolução CNJ no 75/2009.

Art. 5o O art. 67 da Resolução CNJ no 75/2009 passa a vigorar com a seguinte alteração:
“Art. 67. Constituem títulos: .......................................................................................................
XII – Certificado de conclusão de Programa de Residência instituído por Tribunal, com duração
de pelo menos 12 (doze) meses: 0,5.” (NR)

Art. 6o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Ministro LUIZ FUX
RECOMENDAÇÃO Nº 123, DE 7 DE JANEIRO DE 2022

R ECOMENDA AOS ÓRGÃOS DO P ODER J UDICIÁRIO
BRASILEIRO

A

OBSERVÂNCIA

DOS

TRATADOS

E

CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS
E

O

USO

DA

JURISPRUDÊNCIA

DA

C ORTE

I NTERAMERICANA DE D IREITOS H UMANOS .

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ), no uso de suas
atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO que o Brasil assinou a Declaração Universal dos Direitos Humanos
proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948;

CONSIDERANDO que a República Federativa do Brasil adota como princípios fundamentais
a dignidade da pessoa humana e a prevalência dos direitos humanos nas relações
internacionais (art. 1o , inciso III, c/c. arts. 3o e 4o , inciso II, da CRFB);

CONSIDERANDO que a Constituição da República Federativa do Brasil estabelece em seu
§ 2o do art. 5o , que os “direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros
decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em
que a República Federativa do Brasil seja parte”;

CONSIDERANDO que a Constituição da República Federativa do Brasil estabelece em seu
§ 3o do art. 5o , que os “tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que
forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos
dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais”;

CONSIDERANDO que a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, de 22 de
novembro de 1969, promulgada por meio do Decreto no 678, de 6 de novembro de 1992,
dispõe no art. 1o que os “Estados Partes nesta Convenção comprometem-se a respeitar os
direitos e liberdades nela reconhecidos e a garantir seu livre e pleno exercício a toda pessoa
que esteja sujeita à sua jurisdição, sem discriminação alguma por motivo de raça, cor, sexo,
idioma, religião, opiniões políticas ou de qualquer outra natureza, origem nacional ou social,
posição econômica, nascimento ou qualquer outra condição social”;

CONSIDERANDO ainda que a Convenção Americana sobre Direitos Humanos dispõe no
art. 68 que os “Estados Partes na Convenção comprometem-se a cumprir a decisão da Corte
em todo caso em que forem partes”;

CONSIDERANDO que a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, de 23 de maio
de 1969, promulgada por meio do Decreto no 7.030, de 14 de dezembro de 2009, estabelece
no art. 27 que “uma parte não pode invocar as disposições de seu direito interno para
justificar o inadimplemento de um tratado”;
CONSIDERANDO que o Código de Processo Civil em seu art. 8o dispõe que “ao aplicar o
ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum,
resguardando e promovendo a dignidade humana e observando a proporcionalidade, a
razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”;

CONSIDERANDO a diretriz estratégica para orientar a atuação do Judiciário brasileiro de
2016, aprovada pelo Conselho Nacional de Justiça, estabelece que “é diretriz estratégica do
Poder Judiciário, e compromisso de todos os tribunais brasileiros, dar concretude aos direitos
previstos em tratados, convenções e demais instrumentos internacionais sobre a proteção
dos direitos humanos”;

CONSIDERANDO que a Corte Interamericana de Direitos Humanos reiterou em sua
jurisprudência, inclusive nos casos em que o Estado Brasileiro foi condenado diretamente, o
dever de controlar a convencionalidade pelo Poder Judiciário, no sentido de que cabe aos
juízes e juízas aplicar a norma mais benéfica à promoção dos direitos humanos no equilíbrio

normativo impactado pela internacionalização cada vez mais crescente e a necessidade de
se estabelecer um diálogo entre os juízes;

CONSIDERANDO que cabe aos juízes extrair o melhor dos ordenamentos buscando o
caminho para o equilíbrio normativo impactado pela internacionalização cada vez mais
crescente e a necessidade de se estabelecer um diálogo entre os juízes;

CONSIDERANDO os termos das condenações, em especial as medidas de reparação
integral ordenadas em face do Estado Brasileiro em todas as 10 (dez) sentenças expedidas
pela Corte Interamericana de Direitos Humanos contra o Estado;

CONSIDERANDO o deliberado pelo Plenário do CNJ no procedimento Ato Normativo no
0008759-45.2021.2.00.0000, na 61ª Sessão Extraordinária, realizada em 14 de dezembro
de 2021;

RESOLVE:

Art. 1o Recomendar aos órgãos do Poder Judiciário:
I – a observância dos tratados e convenções internacionais de direitos humanos em vigor no
Brasil e a utilização da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte
IDH), bem como a necessidade de controle de convencionalidade das leis internas.
II – a priorização do julgamento dos processos em tramitação relativos à reparação material
e imaterial das vítimas de violações a direitos humanos determinadas pela Corte
Interamericana de Direitos Humanos em condenações envolvendo o Estado brasileiro e que
estejam pendentes de cumprimento integral.

Art. 2o Esta Recomendação entra em vigor na data da sua publicação.

Ministro LUIZ FUX

CORREGEDORIA

PROVIMENTO Nº 126, DE 10 DE JANEIRO DE 2022

A LTERA O P ROVIMENTO N . 88/2019, QUE DISPÕE
SOBRE

A

POLÍTICA ,

OS

PROCEDIMENTOS

E

OS

CONTROLES A SEREM ADOTADOS PELOS NOTÁRIOS E
REGISTRADORES VISANDO À PREVENÇÃO DOS CRIMES
DE LAVAGEM DE DINHEIRO , PREVISTOS NA
DE

L EI N . 9.613,

3 DE MARÇO DE 1998, E DO FINANCIAMENTO DO

TERRORISMO , PREVISTO NA
MARÇO DE

L EI N . 13.260, DE 16 DE

2016, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS .

A CORREGEDORA NACIONAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais e
regimentais, e

CONSIDERANDO a entrada em vigor da Resolução Coaf n. 40, de 22 de novembro de 2021,
que revogou a Resolução Coaf n. 29, de 7 de dezembro de 2017,

RESOLVE:
Art. 1º O art. 9º, § 1º, alínea “k”, do Provimento n. 88, de 1º de dezembro de 2019 passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 9º ..……………………………........
§ 1º ......................................................
k) enquadramento na condição de pessoa exposta politicamente nos termos da Resolução Coaf
n. 40, de 22 de novembro de 2021.(NR)”

Art. 2º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação.

Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

12/01/2022 – EDIÇÃO Nº 8/2022

Não houve publicações relevantes.

13/01/2022 – EDIÇÃO Nº 9/2022

Não houve publicações relevantes.

14/01/2022 – EDIÇÃO Nº 10/2022

CORREGEDORIA

PORTARIA Nº 2, DE 12 DE JANEIRO DE 2022

I NSTITUI O C OMITÊ T ÉCNICO DO S ISTEMA E LETRÔNICO
DE

A POSTILAMENTO .

A CORREGEDORA NACIONAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais e
regimentais;

CONSIDERANDO a competência da Corregedoria Nacional de Justiça de expedir
provimentos e outros atos normativos destinados ao aperfeiçoamento das atividades dos
órgãos do Poder Judiciário (art. 8º, X, do Regimento Interno do Conselho Nacional de
Justiça);

CONSIDERANDO os resultados alcançados pelo Grupo de Trabalho instituído pela
Portaria n. 63, de 18 de dezembro de 2020, para avaliar e promover o aperfeiçoamento e a
universalização do Sistema Eletrônico de Apostilamento – Apostil;

CONSIDERANDO que o art. 5º, § 2º, do Provimento n. 62, de 14 de novembro de
2017, com redação dada pelo Provimento n. 119, de 7 de julho de 2021, prevê a

possibilidade de delegação, pela Corregedoria Nacional de Justiça, da gestão, administração
e manutenção do sistema eletrônico de apostilamento;

CONSIDERANDO a celebração do Termo de Cooperação Técnica n. 122/2021, que
tem por objeto a migração e gestão compartilhada do sistema único para emissão de
apostilas em território nacional, nos termos do Acordo de Cooperação Técnica e Ajustamento
de Condutas da Gestão Compartilhada do Sistema Apostil, firmado entre as entidades
representativas dos serviços notariais e de registro;

CONSIDERANDO queo § 3º do art. 5º do Provimento n. 62, de 2017, com redação
dada pelo Provimento n. 119, de 2021, estabelece que a delegação referida no seu § 2º será
fiscalizada por Comitê Técnico instituído pela Corregedoria Nacional de Justiça,

RESOLVE:

Art. 1º Fica instituído, no âmbito da Corregedoria Nacional de Justiça, o Comitê Técnico do
Sistema Eletrônico de Apostilamento.
§ 1º Compõem o Comitê Técnico previsto no caput:
I – como representantes da Corregedoria Nacional de Justiça:
a) Marcelo Martins Berthe, Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
que coordenará os trabalhos;
b) Daniel Marchionatti Barbosa, Juiz Auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça; e
c) Maria Paula Cassone Rossi, Juíza Auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça;
II – como representantes das entidades dos notários e registradores:
a) Jordan Fabricio Martins, do Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (IRIB);
b) Giselle Dias Rodrigues Oliveira de Barros, do Colégio Notarial do Brasil (CNB-CF);
c) Léo Barros Almada, do Instituto de Estudos de Protestos de Títulos (IEPTB);
d) Gustavo Fiscarelli, da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais
(ARPEN-BR);
e) Rainey Barbosa Alves Marinhos, do Instituto de Registro de Títulos e Documentos e de
Pessoas (IRTDPJBR); e
f) Cláudio Marçal Freire, da Associação dos Notários e Registradores do Brasil (Anoreg-BR).

§ 2º Prestarão auxílio ao Comitê Técnico os servidores Andrea Viana Ferreira Becker,
Luciano Almeida Lima e Daniel Castro Machado Miranda, todos da Corregedoria Nacional
de Justiça.
§ 3º Poderão ser convocados para as reuniões do Comitê, a critério do Coordenador,
especialistas, desenvolvedores e representantes da empresa contratada para prover o
desenvolvimento e a manutenção do sistema.
§ 4º As deliberações do Comitê serão tomadas por votação nominal, presencial ou virtual, e
por maioria de votos, inclusive o do Coordenador, que também terá o voto de qualidade no
caso de empate.

Art. 2º Compete ao Comitê Técnico:
I – Analisar e deliberar sobre as proposições de desenvolvimento de novas funcionalidades
apresentadas por serventias e usuários;
II – Acompanhar a implementação, no sistema, das ferramentas previstas no Provimento n.
62, de 2017, em especial do apostilamento eletrônico de documentos (art. 14), do banco de
dados de sinais públicos (art. 4º, § 4º) e da comunicação de inutilização do papel de
segurança (art. 16, caput);
III – Fixar prazos para a implementação de novas funcionalidades e para a correção de erros
identificados no sistema;
IV – Deliberar sobre os pedidos de cessão do código-fonte do sistema, efetuados por países
signatários da Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos
Públicos Estrangeiros, encaminhando parecer para decisão do Corregedor Nacional de
Justiça;
V – Acompanhar os índices de satisfação de atendimento às serventias autorizadas e aos
usuários do serviço, adotando as medidas necessárias para que tais índices se mantenham
em patamar satisfatório;
VI – Homologar as novas versões do sistema; e
VII – Propor a descontinuidade do sistema em caso de obsolescência ou surgimento de
novas ferramentas.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

14/01/2022 – EDIÇÃO Nº 11/2022

CORREGEDORIA

DECISÃO

Trata-se do Provimento n. 124 (1223861), de 7 de dezembro de 2021, que estabelece prazo
para a universalização do acesso por todas as unidades do serviço de registro de imóveis
do Brasil, ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), operado pelo Operador
Nacional do Registro Eletrônico de Imóveis – ONR, sob regulação da Corregedoria Nacional
de Justiça.
Referido ato normativo dispõe que os oficiais de registro de imóveis e responsáveis pelas
unidades vagas com atribuição de registro de imóveis dos Estados e do Distrito Federal,
deverão providenciar, até o dia 15 de fevereiro de 2022, a integração das respectivas
unidades ao SREI, diretamente por meio do Serviço de Atendimento Eletrônico
Compartilhado – SAEC. Estabelece, ainda, que, no mesmo prazo, os responsáveis pelas
centrais eletrônicas previstas no art. 24, caput e §1º do Provimento n. 89/2019, poderão
promover a respetiva integração ou a interoperabilidade com o SAEC.
Considerando a necessidade de conferir ampla divulgação dos termos do Provimento, e
tendo em vista a disponibilização, pelo ONR, do Manual de Integração ao SAEC (1238933),
no

endereço

eletrônico

https://registradores.onr.org.br/Downloads/Manualintegracaocartorios.pdf,

determino

a

expedição de ofício-circular às Corregedorias-Gerais de Justiça dos Estados do Distrito
Federal, bem como a comunicação eletrônica de todas as unidades de registro de imóveis
do Brasil, para ciência e providências cabíveis. À Secretaria Processual, para publicação da
presente decisão no Diário de Justiça Eletrônico (DJe).

Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Corregedora Nacional de Justiça

4. DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

10/01/2022 – EDIÇÃO 4323

Sem publicações relevantes.

11/01/2022 – EDIÇÃO 4324

ATOS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

SECRETARIA DA PRIMEIRA INSTÂNCIA

COMUNICADO CG Nº 390/2018

A Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo COMUNICA aos MM. Juízes
de Direito, Servidores das Unidades Judiciais e dos Distribuidores, membros do Ministério
Público, membros da Defensoria Pública e aos Senhores Advogados que a distribuição das
cartas precatórias em processo físico ou digital, com justiça gratuita ou paga, em qualquer
competência, inclusive quando a Fazenda Pública Municipal, Estadual ou Federal for parte,
poderá ser feita por meio de peticionamento eletrônico, nos termos do Comunicado
1951/2017 (republicado com alteração no 23/09/2021, p. 15 a 18), a qual não acarreta ônus
aos patronos, uma vez que a tramitação digital do processo viabiliza a distribuição pelo
advogado da parte tanto em processos com justiça paga quanto gratuita, sendo que o ato
de peticionar eletronicamente permite a distribuição para qualquer Comarca do Estado.

COMUNICA, ainda, que o peticionamento eletrônico é a regra geral para o processo
eletrônico, motivo pelo qual a carta precatória com tramite digital será distribuída por meio
de peticionamento via Portal e-Saj.

COMUNICA, também, que as deprecatas peticionadas eletronicamente pelos
patronos são instruídas com as peças em PDF necessárias ao cumprimento do ato

(Comunicado 1951/2017, III, 1.2.), portanto, não cabe ao juízo deprecado exigir do juízo
deprecante a senha do processo de origem nestas precatórias.

(Republicado com alteração para adequar a redação à redistribuição facultativa por
peticionamento eletrônico)

12/01/2022 – EDIÇÃO 3425

Não houve publicações relevantes.

13/01/2022 – EDIÇÃO 3426

Não houve publicações relevantes.

14/01/2022 – EDIÇÃO 3427

ATOS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

PROVIMENTO CG Nº 01/2022

D ISPÕE SOBRE MEDIDAS DE PREVENÇÃO A SEREM
ADOTADAS

NOS

T ABELIONATOS

E

O FÍCIOS

DE

R EGISTRO DO E STADO DE S ÃO P AULO , EM RAZÃO DA
PANDEMIA DE

COVID-19.

O Desembargador FERNANDO ANTONIO TORRES GARCIA, Corregedor Geral da Justiça
do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a persistência da pandemia da COVID-19, com o contínuo aumento do
número de infectados por SARS-CoV-2;

CONSIDERANDO a necessidade de adoção de medidas para a preservação da saúde dos
Tabeliães e Oficiais de Registro, de seus prepostos e de todo o público atendido pelos
cartórios extrajudiciais;

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, no Decreto
Federal nº 10.282, de 20 de março de 2020, e no Decreto Estadual nº 64.994, de 28 de maio
de 2020;

CONSIDERANDO que as notas e os registros públicos são essenciais para o exercício de
direitos fundamentais;

CONSIDERANDO o disposto na Recomendação nº 45, de 17 de março de 2020, da
Corregedoria Nacional de Justiça, e nos incisos XXXI e XXXIII do art. 28 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo;

CONSIDERANDO o decidido nos autos do processo CG nº 2020-34975;

RESOLVE:

Art. 1º. Quando o número de infectados por SARS-CoV-2, dentre o pessoal dos Tabelionatos
e Ofícios de registro, impedir ou sobremaneira dificultar o atendimento presencial regular,
ficam autorizados:
I – o atendimento presencial e remoto (ou, em situação extrema, apenas remoto), com ou
sem redução de horário; e
II – a suspensão de atendimento nas Unidades Interligadas situadas em estabelecimentos
de saúde que realizam partos.

Art. 2º. A admissibilidade do atendimento presencial e remoto, ou apenas remoto, e da
redução de horário será apreciada e, sendo o caso, deferida pelos Juízes Corregedores
Permanentes, a partir de representação fundamentada do responsável pelo Tabelionato ou
Ofício de registro.

§ 1º. O atendimento presencial, quando possível, não poderá ter duração inferior a duas
horas diárias.
§ 2º. O atendimento remoto terá duração mínima de quatro horas diárias.

Art. 3º. O atendimento presencial e remoto, ou só remoto, e, se solicitada, a redução de
horário serão deferidos pelo prazo inicial máximo de trinta dias.
Parágrafo único. Fica ressalvada a possibilidade de prorrogação do atendimento presencial
e remoto, ou só remoto, e da relativa redução de horário, se houver, por expressa
determinação do Juízo Corregedor Permanente, sempre que persistir um número de
infectados que dificulte ou impeça o atendimento presencial regular.

Art. 4º. O atendimento presencial e remoto, ou só remoto, quando deferido, será comunicado
à Corregedoria Geral da Justiça pelo endereço eletrônico dicoge@tjsp.jus.br.

Art. 5º. Todos os meios de comunicação adotados para o atendimento remoto (e-mail,
números de telefones fixo e celular, número de telefone vinculado ao aplicativo WhatsApp,
identificação utilizada no aplicativo Skype, e outros que estiverem disponíveis) serão
divulgados por cartaz a ser afixado na porta da unidade, pela página da internet da unidade
e, quando possível, nas Centrais Eletrônicas das respectivas especialidades dos serviços.
Parágrafo único. O atendimento ao público, nos casos de exclusivo atendimento remoto,
será realizado por meio telefônico e por e-mail, sem prejuízo dos demais modos que forem
adotados para a recepção de títulos, o fornecimento de certidões e a prática dos demais atos
inerentes à especialidade do serviço.

Art. 6º. Decorrido o prazo fixado para o atendimento presencial e remoto, ou só remoto, com
ou sem redução de horário, o atendimento presencial regular será retomado
automaticamente, sem necessidade de determinação expressa.

Art. 7º. Fica autorizado o uso dos Correios, mensageiros, ou qualquer outro meio seguro
para o recebimento e a devolução de documentos físicos destinados à prática de atos
notariais e de registro, com emissão de comprovante do recebimento de documentos e
manutenção de controle dos documentos devolvidos aos usuários do serviço.

§ 1º. Os usuários deverão ser informados dos serviços das Centrais Eletrônicas das
respectivas especialidades dos serviços extrajudiciais, com esclarecimento sobre a
incidência, ou isenção, das taxas devidas por força de ato normativo em vigência.
§ 2º. Não poderá ser recusada a prática de ato diretamente pela unidade do Serviço
Extrajudicial na hipótese de cobrança de taxa ou reembolso de despesa pela Central
Eletrônica.
§ 3º. É vedada a cobrança de reembolso de despesa ou de qualquer espécie de taxa por
custo adicional decorrente da adoção do regime de plantão remoto ou presencial, ou só
remoto.

Art. 8º. As Centrais Eletrônicas poderão implantar módulos para o encaminhamento de
documentos digitalizados que forem destinados ao protocolo de títulos, à emissão de
certidões e aos cancelamentos de protestos, desde que isentos de taxas.

Art. 9º. Em caso de exclusivo atendimento remoto, na recepção e processamento dos títulos
natodigitais e digitalizados será observado o disposto nos arts. 6º e 7º do Provimento CNJ
nº 95, de 1º de abril de 2020.

Art. 10. Os prazos para a prática dos atos de notas e de registro, incluídos os do protocolo
e os das habilitações de casamento, serão computados em dobro nos Tabelionatos e Ofícios
de registro que mantiverem o atendimento presencial e remoto, ou só remoto.
§ 1º. Excluem-se do cômputo em dobro os prazos para:
I – emissões de certidões;
II – registros de nascimento e de óbito, ressalvado o disposto no Provimento CNJ nº 93,de
26 de março de 2020, e na Portaria Conjunta nº 2, de 28 de abril de 2020, do Corregedor
Nacional de Justiça e do Ministro de Estado da Saúde;
III – habilitações e registros de casamento mediante solicitação dos nubentes;
IV – registros de contratos de garantias reais sobre bens móveis e imóveis que sejam
condição para a liberação de financiamentos concedidos por instituições de crédito,
observados o controle do contraditório e a ordem cronológica de apresentação dos títulos;
V – repasses das parcelas dos emolumentos aos credores previstos na Lei Estadual nº
11.331, de 26 de dezembro de 2002;

VI – comunicações ao Portal do Extrajudicial necessárias para a geração de guias e
recolhimento dos emolumentos devidos ao Fundo Especial de Despesa do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo;
VII – demais atos notariais e de registro que tiverem a urgência justificada pelos
interessados.
§ 2º. Os prazos cuja contagem tiver sido iniciada em dobro assim serão computados, até o
seu decurso final, independentemente da retomada do atendimento presencial regular.

Art. 11. Além de outras medidas de segurança, poderá ser implantado sistema de
distribuição de senhas, ou equivalente, para o controle do ingresso nos Tabelionatos e
Ofícios de registro, a fim de que sejam mantidos entre os usuários, e entre estes e os
prepostos, distância segura para o atendimento.
Parágrafo

único.

As

pessoas

portadoras

de

sintomas

da

COVID-19

serão

preferencialmente atendidas de forma remota, ou por intermédio de representantes que
constituírem. Na impossibilidade, e contanto que se respeitem as orientações das
autoridades de saúde, poderão ser atendidas sem ingressar nas dependências da serventia,
em local com proteção contra intempéries.

Art. 12. O disposto nos arts. 2º, 3º e 4º aplica-se, no que couber, à suspensão de
atendimento nas Unidades Interligadas situadas em estabelecimentos de saúde que
realizam partos.

Art. 13. Este Provimento não se aplica aos plantões dos Registros Civis das Pessoas
Naturais previstos no item 7 do Capítulo XVII do Tomo II das Normas de Serviço da
Corregedoria Geral da Justiça, realizados a distância, ressalvados os convênios celebrados
com os serviços funerários locais.

Art. 14. Este Provimento terá vigência pelo prazo de sessenta dias, contados da sua primeira
publicação no Diário da Justiça.

São Paulo, 12 de janeiro de 2022.
FERNANDO ANTONIO TORRES GARCIA Corregedor Geral da Justiça

5. DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA FEDERAL DA 3ª REGIÃO

10/01/2022 – EDIÇÃO Nº 6/2022

Sem publicações relevantes.

11/01/2022 – EDIÇÃO Nº 7/2022

CADERNO ADMINISTRATIVO

COORDENADORIA DO FÓRUM CRIMINAL E PREVIDENCIÁRIO

PORTARIA SP-CR-PR-COORD Nº 196, DE 07 DE JANEIRO DE 2022

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA RENATA ANDRADE LOTUFO, JUÍZA
FEDERAL COORDENADORA EM EXERCÍCIO DO FÓRUM CRIMINAL DA JUSTIÇA
FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES
LEGAIS E REGULAMENTARES;

Considerando a PORTARIA CONJUNTAPRES/CORE nº 26, de 05 de janeiro de 2022, que
prorroga até 30 de janeiro de 2022 a disciplina do retorno gradual às atividades presenciais
no âmbito do Tribunal Regional Federal da 3ª. Região e das Seções Judiciárias da Justiça
Federal de São Paulo e Mato Grosso do Sul, em razão da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do novo Coronavírus(COVID-19),

RESOLVE,

Art 1º Alterar o art. 1º da PORTARIASP-CR-PR-COORD Nº 180,DE 28DEOUTUBRO DE
2021, nos seguintes termos:
“Art. 1º As atividades retornarão à forma presencial ordináriaa partir de 31 de janeiro de 2022.

Parágrafo único. Por força do disposto no caput, prorroga-se o trabalho remoto extraordinário,
observadas as condições e os percentuais mínimos de comparecimento, até o dia 30 de janeiro
de 2022.”

Art. 2º O encaminhamento desta portaria à Diretoria do Foro da Seção Judiciária de São
Paulo, à Corregedoria do E. Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ao Ministério Público
Federal, à Defensoria Pública da União, à Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de
São Paulo, bem como ao Núcleo Administrativo local para as providências necessárias no
intuito de que as pessoas em questão sejam informadas do presente na recepção do Fórum
Criminal.

Art. 3º. Esta portaria entra em vigor nesta data.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

12/01/2022 – EDIÇÃO Nº 8/2022

Não houve publicações relevantes.

13/01/2022 – EDIÇÃO Nº 9/2022

CADERNO ADMINISTRATIVO

DIRETORIA DO FORO

PORTARIA DFORSP Nº 57, DE 10 DE JANEIRO DE 2022

C OMUNICADO OS FERIADOS MUNICIPAIS DO ANO DE
2022 DAS SUBSEÇÕES QUE COMPÕEM A S EÇÃO
J UDICIÁRIA DO E STADO DE S ÃO P AULO .

O JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO E CORREGEDOR PERMANENTE DOS
SERVIÇOS AUXILIARES DA JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃOPAULO,
DR. MÁRCIO FERRO CATAPANI, no uso de suas atribuições legais e regulamentares;

CONSIDERANDO a necessidade de tornar público os feriados municipais das cidades que
abrigam Fóruns Federais da Seção Judiciária do Estado de São Paulo;

CONSIDERANDO os termos do expediente SEI n.º 0025585-53.2021.4.03.8001;

RESOLVE:

Art. 1.º COMUNICAR aos Senhores Advogados e público em geral que nas datas abaixo
relacionadas, no ano de 2022, não haverá expediente nos Fóruns Federais respectivos, em
virtude de feriado municipal:

Americana

13 de junho

Andradina

20 de janeiro, 11 de julho, 06 de agosto e 20
de novembro

Araçatuba

20 de novembro e 02 de dezembro

Araraquara

22 de agosto e 20 de novembro

Assis

1º de julho e 04 de outubro

Avaré

15 de setembro

Barretos

25 de agosto e 20 de novembro

Barueri

24 de junho

Bauru

1º de agosto

Botucatu

14 de abril e 26 de julho

Bragança Paulista

20 de novembro e 08 de dezembro

Campinas

20 de novembro e 08 de dezembro

Caraguatatuba

20 de abril, 13 de junho e 20 de novembro

Catanduva

14 de abril e 08 de agosto

Franca

20 de novembro, 28 de novembro e 08 de
dezembro

Guaratinguetá

11 de abril, 13 de junho e 25 de outubro

Guarulhos

20 de novembro e 08 de dezembro

Itapeva

26 de julho e 20 de setembro

Jales

15 de abril e 15 de agosto

Jaú

15 de agosto e 20 de novembro

Jundiaí

15 de agosto e 20 de novembro

Limeira

15 de setembro e 20 de novembro

Lins

13 de junho

Marília

04 de abril e 08 de dezembro

Mauá

20 de novembro e 08 de dezembro

Mogi das Cruzes

26 de julho e 1º de setembro

Osasco

19 de fevereiro, 13 de junho e 20 de
novembro

Ourinhos

06 de agosto e 13 de dezembro

Piracicaba

17 de junho, 20 de novembro e 08 de
dezembro

Presidente Prudente

20 de janeiro, 14 de setembro e 08 de
dezembro

Registro

30 de novembro e 03 de dezembro

Ribeirão Preto

20 de janeiro e 19 de junho

Santo André

08 de abril e 20 de novembro

Santos

26 de janeiro e 08 de setembro

São Bernardo do Campo

20 de agosto e 20 de novembro

São Carlos

15 de agosto e 04 de novembro

São João da Boa Vista

24 de junho e 20 de novembro

São José do Rio Preto

19 de março e 08 de dezembro

São José dos Campos

19 de março e 27 de julho

São Paulo

25 de janeiro e 20 de novembro

São Vicente

22 de janeiro e 20 de novembro

Sorocaba

15 de agosto e 20 de novembro

Taubaté

18 de abril, 04 de outubro e 05 de dezembro

Tupã

29 de junho

Art. 2.º Nos feriados mencionados no art. 1.º desta norma funcionará o plantão judiciário
para atendimento de medidas de urgência, nos termos da Resolução do Conselho Nacional
de Justiça n.º 71, de 31 de março de 2009,alterada pelas Resoluções CNJ n.º 152, de 06 de
julho de 2012; n.º 326, de 26 de junho de 2020; n.º 353, de 16 de novembro de 2020 e n.º
403, de 29 de junho de 2021;e da Resolução do Conselho da Justiça Federal n.º 70, de 26
de agosto de 2009,alterada pelas Resoluções CJF n.º 232, de 27 de fevereiro de 2013 e n.º
672, de 11 de novembro de 2020.

Art. 3.º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

14/01/2022 – EDIÇÃO Nº 10/2022

Não houve publicações relevantes.

6. NOTÍCIAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

STF REAFIRMA INCONSTITUCIONALIDADE DA TR PARA CORREÇÃO MONETÁRIA DE
DÉBITOS TRABALHISTAS

Até deliberação do Poder Legislativo, devem ser aplicados o IPCA-E, na fase pré-judicial, e,
a partir do ajuizamento da ação, a taxa Selic.
Publicado em 10/01/2022

O Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou jurisprudência dominante no sentido da
inconstitucionalidade da utilização da Taxa Referencial (TR) como índice de atualização dos
débitos trabalhistas. O Plenário Virtual analisou a matéria sob a sistemática da repercussão
geral e fixou que, até deliberação da questão pelo Poder Legislativo, devem ser aplicados o
Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), na fase pré-judicial, e, a
partir do ajuizamento da ação, a taxa Selic. Não estão abrangidas as dívidas da Fazenda
Pública, que têm regramento específico.
A matéria foi objeto do Recurso Extraordinário (RE) 1269353, interposto pelo Banco
Santander contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST) que reconheceu a
invalidade da TR como índice de atualização e fixou o IPCA-E a partir de 26/3/2015. Segundo
o banco, esse fator de correção é diverso do previsto na Lei 8.177/1991 e elevaria os débitos
de forma substancial e inconstitucional, além de causar grave insegurança jurídica. A
entidade financeira sustentava que o TST teria desvirtuado a decisão do STF nas Ações
Diretas

de

Inconstitucionalidade

(ADIs)

4357

e

4425,

em

que

declarou

a

inconstitucionalidade da adoção do índice oficial da remuneração básica da caderneta de
poupança para atualização dos precatórios.

Relevância

De acordo com o presidente do STF, ministro Fux, relator do RE, o tema transcende
os interesses das partes envolvidas na causa, especialmente em razão da multiplicidade de
recursos extraordinários que tratam da mesma controvérsia. Ele destacou ainda que a

relevância jurídica da matéria está evidenciada em razão do afastamento de dispositivo de
lei federal pelo TST, com a adoção de índice diverso do estabelecido pelo STF.

Segurança jurídica

Ele explicou que o caso sob exame não tem correlação exata com os julgamentos do
RE 870947 (Tema 810), que tratou do índice da correção monetária dos débitos judiciais da
Fazenda Pública, ou das ADI 4357 e ADI 4425, que questionavam a sistemática de
pagamentos de precatórios estabelecida pela Emenda Constitucional 62/2009. Por outro
lado, o TST divergiu, em parte, do entendimento firmado pelo Supremo nas ADIs 5867 e
6021 e nas ADCs 58 e 59, em que o Plenário declarou a inconstitucionalidade da aplicação
TR para a correção monetária de débitos trabalhistas, estabeleceu parâmetros a serem
observados até que sobrevenha solução legislativa e modulou dos efeitos da decisão, com
o fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento.
Segundo Fux, o STF deve reafirmar o entendimento fixado naquelas ações, mas,
desta vez, com as vantagens dos efeitos decorrentes da sistemática da repercussão geral.
No caso concreto, com base nas diretrizes fixadas pela Corte, o ministro se manifestou pelo
provimento parcial do recurso do banco para afastar a incidência do IPCA-E na fase judicial
e determinar sua substituição, a partir do ajuizamento da ação, pela taxa Selic, vedada sua
cumulação com outros índices de atualização monetária.
A manifestação do relator acerca do reconhecimento da repercussão geral foi seguida
por unanimidade. No mérito, quanto à reafirmação da jurisprudência, ficaram vencidos os
ministros Edson Fachin e Ricardo Lewandowski.

Tese

Foi fixada a seguinte tese para fins repercussão geral:
I - É inconstitucional a utilização da Taxa Referencial (TR) como índice de atualização
dos débitos trabalhistas, devendo ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os
mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em
geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da
ação, a incidência da taxa Selic (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda

Pública, que possuem regramento específico. A incidência de juros moratórios com base na
variação da taxa Selic não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de
atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.
II - A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação desta tese, devem
ser observados os marcos para modulação dos efeitos da decisão fixados no julgamento
conjunto da ADI 5867, ADI 6021, ADC 58 e ADC 59, como segue:
(i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso
ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando
a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial
ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como
devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente
adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora
de 1% ao mês;
(ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento,
independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter
aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de
alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao
posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC; e
(iii) os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que
transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa
quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples
consideração de seguir os critérios legais).
PARTIDO QUESTIONA ALTERAÇÕES NA COBRANÇA DE CUSTAS JUDICIAIS NO RJ

Entre os argumentos, o Podemos alega que as mudanças não estão previstas em âmbito
federal.
Publicado em 12/01/2022

O partido Podemos ajuizou, no Supremo Tribunal Federal (STF), Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 7063, em que contesta alterações na cobrança de custas
judiciais no Estado do Rio de Janeiro. O ministro Edson Fachin é o relator da matéria.

Nova sanção processual

A ação tem por objeto dispositivos da Lei estadual 9.507/2021 que modificaram a Lei
de Custas Judiciais (Lei estadual 3.350/1999) e o Código Tributário estadual (Decreto-Lei
5/1975). Segundo o Podemos, a mudança criou uma nova modalidade de multa processual,
dez vezes maior do que o valor já previsto para as custas devidas pela parte que,
eventualmente, abandonar ou paralisar o processo ou apresentar recursos considerados
protelatórios, sem prejuízo das sanções previstas na legislação processual e normas
correlatas.
Para o partido, a alteração ofende a Constituição Federal (artigo 22, inciso I), que
prevê a competência privativa da União para legislar sobre direito processual.

Empecilho à justiça gratuita

Outra norma acrescentada à Lei de Custas Judiciais do estado altera, no âmbito do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ), procedimento para requerer o
benefício da gratuidade da justiça, estabelecendo requisitos mais rígidos para a garantia
constitucional do acesso à Justiça. A inovação, segundo o partido, também prevê hipótese
de sanção processual inexistente em lei federal.
PAUTA DO STF NO PRIMEIRO SEMESTRE TEM 38 RE CURSOS COM REPERCUSSÃO GERAL

Instrumento permite ao STF definir tese sobre uma matéria, a ser aplicada aos casos
semelhantes pelas demais instâncias
Publicado em 13/01/2022

No primeiro semestre deste ano, o Supremo Tribunal Federal (STF) terá 38 recursos
com repercussão geral na pauta de julgamentos. Quando o instrumento da repercussão
geral passou a ser aplicado, em 2007, após sua regulamentação, foi criado um efeito
multiplicador, permitindo que a tese formulada pelo STF sobre uma matéria seja aplicada a
todos os casos semelhantes nas demais instâncias.

Antes da Reforma do Judiciário (Emenda Constitucional 45/2004), qualquer processo
em tramitação envolvendo questões constitucionais, ainda que com temas idênticos ou com
relevância limitada ao caso concreto, poderia chegar ao Supremo, última instância do
Judiciário. Com a repercussão geral, delimitou-se ao STF o julgamento dos recursos
extraordinários cujos temas apresentem questões relevantes sob os aspectos econômico,
político, social ou jurídico e que ultrapassem os interesses das partes envolvidas na causa.
O resultado foi uma diminuição gradual do acervo recursal e a racionalização dos
procedimentos, fazendo com que o Tribunal se dedique a atuar, cada vez mais, na sua
vocação constitucional.
Confira, abaixo, um resumo dos temas de repercussão geral pautados.

Fevereiro

Em fevereiro, está previsto o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 999435, que
discute a necessidade de negociação coletiva antes de demissões em massa (Tema 638).
O RE 1307334 trata da penhora de bem de família do fiador em contrato de locação
comercial (Tema 1127), e, no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1225185, o STF
vai decidir se um tribunal de segunda instância pode determinar a realização de novo júri,
caso o réu tenha sido absolvido em suposta contrariedade à prova dos autos (Tema 1087).

Março

Na pauta de março está o RE 625263, que aborda a possibilidade de renovação
sucessiva de autorização de interceptação telefônica para fins de investigação criminal, sem
limite definido de prazo (Tema 661). Sobre o assunto, há 96 processos com o andamento
suspenso (sobrestado) nas instâncias anteriores.
No mesmo mês, o Plenário deverá julgar o RE 1093553, que discute o artigo do
Código Penal que tipifica como crime a prática de ato obsceno em local público, aberto ou
exposto ao público (Tema 989). Também está na pauta o RE 630852, que trata da aplicação
do Estatuto do Idoso em contrato de plano de saúde firmado antes de sua entrada em vigor
(Tema 381). Uma quantidade expressiva de ações (5.637) sobre o tema está suspensa nas
instâncias inferiores.

Abril

Em abril, um dos destaques é o julgamento de embargos de declaração no RE 958252
contra decisão que reconheceu a constitucionalidade da terceirização em toda e qualquer
atividade (Tema 725), sobre o qual há 8.541 processos sobrestados. No RE 966177, com
4.690 ações suspensas, é discutido se a Constituição Federal de 1988 recepcionou o
dispositivo da Lei das Contravenções Penais que tipifica a exploração de jogos de azar
(Tema 924).
Ainda no mês, está na pauta o ARE 1121633, que trata da validade de norma coletiva
de trabalho que suprime direitos relativos ao tempo gasto pelo trabalhador em seu
deslocamento entre casa e trabalho (horas in itinere). A matéria é objeto de 62.365
processos suspensos.

Maio

A pauta do mês traz o RE 1008166, sobre o dever do Estado de garantir o atendimento
em creches e pré-escolas às crianças até seis anos de idade (Tema 548), com 20.266
processos sobrestados. O RE 955227 que discute os efeitos de decisão definitiva (transitada
em julgado) em matéria tributária quando há, posteriormente, pronunciamento em sentido
contrário pelo STF (Tema 885, com 911 ações suspensas).
No mesmo mês, está prevista a análise do RE 1224374, que discute a regra do Código
de Trânsito Brasileiro (CTB) que classifica como infração de trânsito a recusa do motorista a
se submeter ao teste do “bafômetro” (Tema 1079), com 707 processos sobrestados, e do
RE 964659, sobre a possibilidade de recebimento de remuneração inferior ao salário mínimo
por servidor público que trabalha em regime de carga horária reduzida (Tema 900).

Junho

Na pauta de junho, o RE 842844 trata do direito à licença-maternidade e à estabilidade
provisória da gestante contratada pela administração pública por prazo determinado ou
ocupante de cargo em comissão (Tema 542), com 1.132 ações suspensas). Já o RE
1133118 discute a possibilidade de nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha

reta colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, para o exercício de cargo político (Tema
1000).
No mesmo mês, o Plenário deverá analisar o ARE 1042075, sobre a inviolabilidade
do sigilo de dados e das comunicações telefônicas no acesso da autoridade policial a dados
de telefone celular encontrado no local do crime (Tema 977), e o RE 1167478, que discute
se a separação judicial é requisito para o divórcio e se ela se mantém como instituto
autônomo no ordenamento jurídico brasileiro (Tema 1053).
STF RECEBE MAIS UMA AÇÃO CONTRA NOVO REGIME DE PRECATÓRIOS

OAB, AMB e servidores públicos questionam Emendas Constitucionais (ECs) 113/2021 e
114/2021. PDT também contestou mudanças.
Publicado em 14/01/2022

Chegou ao Supremo Tribunal Federal (STF) mais uma Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI 7064) contra as alterações no regime constitucional de
precatórios, aprovadas pelo Congresso Nacional no final de 2021. Os precatórios são
pagamentos devidos pelo poder público em razão de sentenças judiciais definitivas. A ação
foi ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), pela
Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) e por quatro entidades que representam
servidores públicos.

Teto

Um dos pontos questionados é a imposição de limite para o pagamento de precatórios
entre 2022 e 2026. De acordo com a Emenda Constitucional (EC) 114, os recursos para o
pagamento das requisições judiciais nesse período ficarão limitados ao valor atualizado da
despesa paga no exercício de 2016.
A medida, segundo as entidades, reduz de R$ 89 bilhões para cerca de R$ 45 bilhões
o valor dos precatórios a ser pago pela União em 2022 e institui um subteto que adia
indefinidamente o pagamento dos requisitórios que superem esse valor. Também

argumentam que essa alteração viola o princípio da separação dos poderes, porque limita,
de forma indevida, uma dívida reconhecida pelo Poder Judiciário.

Fatiamento
Outro ponto questionado é o “fatiamento” da proposta, que, após ser aprovada pela
Câmara dos Deputados como peça única, foi dividida em duas durante a tramitação no
Senado Federal. Por meio de acordo de lideranças, a EC 113/2021 foi promulgada em 8/12
com os pontos aprovados pela Câmara e que não foram modificados pelo Senado. Em
seguida, os trechos alterados foram remetidos à Câmara e apensados a outra proposta de
emenda constitucional (PEC) que já estava em tramitação. Aprovadas as alterações, a EC
114/2021 foi promulgada em 16/12.
Segundo as entidades, a aprovação apenas da parte do texto em que houve comum
acordo subverteu a exigência constitucional de aprovação pelas duas Casas. Elas
consideram ter sido violada a regra constitucional (parágrafo 2º do artigo 60) que estabelece
que a PEC será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos,
considerando-se aprovada se obtiver, em ambas, 3/5 dos votos dos respectivos membros.

Encontro de contas e Selic
Também é objeto da ADI o chamado “encontro de contas”, procedimento por meio do
qual os créditos de precatórios devem ser compensados com eventuais débitos inscritos em
dívida ativa contra o mesmo credor. O argumento é de que o STF, no julgamento das ADIs
4357 e 4425, declarou inconstitucional regra da EC 62/2009 que previa a mesma medida.
A definição da taxa Selic para atualização monetária, remuneração do capital e juros
moratórios relativos aos débitos da Fazenda Pública é outro aspecto questionado. Para as
entidades, o índice não recompõe adequadamente as perdas inflacionárias, o que
representa confisco sobre direitos reconhecidos judicialmente e transitados em julgado.

Segurança jurídica

Em relação ao prazo de pagamento, as autoras da ação afirmam que a postergação
equivale ao adiamento dos efeitos práticos da decisão judicial “de forma injustificada e
indefensável”, frustrando a expectativa de o credor receber os créditos que derivam de
sentença definitiva, o que “prejudica severamente a garantia da segurança jurídica”.
Além da OAB e da AMB, ajuizaram a ADI a Confederação dos Servidores Públicos
do Brasil (CSPB), a Confederação Nacional dos Servidores e Funcionários Públicos das
Fundações, Autarquias e Prefeituras Municipais (CPSM), a Confederação Nacional das
Carreiras e Atividades Típicas de Estado (Conacate) e a Confederação Brasileira de
Trabalhadores de Policiais Civis (Cobrapol).
A ação foi distribuída, por prevenção, à ministra Rosa Weber, relatora da ADI 7047,
ajuizada pelo PDT contra a EC/113.

7. NOTÍCIAS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRESIDENTE DO STJ NEGA PRISÃO DOMICILIAR A EMPRESÁRIO ACUSADO DE FRAUDES
COM CRIPTOMOEDAS

Publicado em 12/01/2022

O presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Humberto Martins,
indeferiu nesta quarta-feira (12) o pedido para converter em domiciliar a prisão preventiva
do empresário Michael de Souza Magno, denunciado no âmbito da Operação Kryptos, que
apurou esquema bilionário de transações fraudulentas no mercado de criptomoedas.
O pedido foi feito ao STJ após a concessão do benefício a outros réus do mesmo
processo. Segundo a defesa, na ação penal em andamento na Justiça Federal, foram
concedidas medidas cautelares alternativas à prisão para alguns investigados e, mais
recentemente, uma das denunciadas, apontada como sócia de uma das empresas utilizadas
no esquema criminoso, teve a prisão preventiva convertida em domiciliar – decisão estendida
pelo STJ ao seu marido, o empresário Tunay Pereira Lima.
A defesa alegou ainda a existência de circunstâncias pessoais favoráveis e de
problemas familiares que recomendariam a extensão requerida.

Decisão de natureza personalíssima

Ao rejeitar a pretensão, o ministro Humberto Martins explicou que a decisão do STJ
ao conceder a medida mais branda ao investigado Tunay Pereira Lima teve natureza
personalíssima e se baseou na semelhança com a situação processual que levou a Justiça
Federal a fixar o regime domiciliar para sua esposa.
"Nos estreitos limites desta petição em habeas corpus, o requerente não logrou
demonstrar, de forma objetiva, a conexão direta do seu pedido com a referida decisão, nem
similitude de condições fáticas e de direito com a corré mencionada", fundamentou o ministro
ao evidenciar a diferença entre a situação processual do requerente e a dos demais
investigados.

De acordo com os autos, os réus teriam construído um grande esquema de captação
de recursos por meio de contratos de investimento em criptomoedas, sem autorização da
Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A movimentação teria alcançado a casa dos bilhões
de reais.

Imposição de outras medidas cautelares

Na decisão que deferiu liminar em favor do empresário Tunay Pereira Lima, para
converter a sua prisão preventiva em domiciliar, o presidente do STJ determinou a aplicação
de medidas cautelares como o monitoramento eletrônico, a proibição de sair do país –
inclusive com a retenção do passaporte – e a entrega, à polícia, de todos os telefones
celulares e dispositivos de informática que ele possua.
Ao fundamentar a decisão, Humberto Martins reconheceu a necessidade de igualar a
situação do empresário à de outros réus na mesma condição processual e com as mesmas
circunstâncias pessoais que estão atualmente cumprindo medidas cautelares mais brandas
do que a prisão.
"Não havendo distinção de natureza pessoal que impeça a extensão ao requerente
dos efeitos do benefício concedido a outros corréus, por medida de justiça, impõe-se o
acatamento do pedido de extensão ora formulado", concluiu o presidente da corte ao analisar
a situação processual de Tunay Pereira Lima.

8. NOTÍCIAS DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

LANCHONETE É CONDENADA POR FORNECER SOMENTE OS PRÓPRIOS LANCHES A
AJUDANTE

Decisão considerou que o tipo de alimento não atendia à norma coletiva de fornecimento de
refeição
Publicado em 13/01/2022

A Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho rejeitou o exame de recurso da BK
Brasil Operação e Assessoria a Restaurantes S.A. (Rede Burger King) contra decisão que a
condenara ao pagamento de vale-refeição e indenização a um atendente de São Paulo (SP)
que recebia, a título de refeição, os mesmos lanches servidos na loja. A condenação levou
em conta que a alimentação não pode ser considerada balanceada e era prejudicial à saúde
do empregado.

Norma coletiva

Dispensado em 2018, o atendente, que atuava também como auxiliar de limpeza e
de cozinha, disse que as refeições fornecidas pela empresa não condiziam com o padrão
nutricional a ser seguido para atender à norma coletiva. “Os funcionários são obrigados a
comer ‘lanches’ que a empresa vende, em vez de comida nutricionalmente balanceada, de
forma constante”, afirmou. Além do pagamento do vale-refeição, ele pediu indenização por
dano moral, tendo a qualidade da alimentação como um dos motivos.
A BK, em sua defesa, alegou que a refeição fornecida era preparada “de acordo com
os mais rígidos padrões de qualidade e higiene para consumo” e que, de acordo com a
tabela de valores nutricionais disponível em seu site, “tem valor nutricional equivalente ao
de qualquer outra refeição”. Outro argumento foi o de que os empregados podiam substituir
o lanche pela salada, “acompanhada de proteína, além de fruta e suco”.

“Pobre em nutrientes”

O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido de indenização, mas deferiu o
pagamento do vale-refeição nos valores previstos na convenção coletiva da categoria. “A
carne processada e os acompanhamentos nada mais são do que os próprios lanches
comercializados pela empresa, e, ainda que houvesse o fornecimento de salada como
acompanhamento, a referida alface americana é sabidamente pobre em nutrientes”,
registrou a sentença.

Menu restrito

O pedido de reparação, no entanto, foi atendido pelo Tribunal Regional do Trabalho
da 2ª Região (SP), por entender que apenas o fornecimento de alimentação variada,
balanceada e de elevado valor nutritivo atenderia ao objetivo da norma coletiva. Para o TRT,
o menu da rede BK era restrito basicamente a hambúrgueres de carne, frango ou peixe e
saladas pouco variadas, com alto teor calórico, rico em gorduras saturadas e trans e baixo
valor nutricional. “É notória a impropriedade do seu consumo diário”, concluiu, fixando a
indenização em R$ 10 mil.

Sem transcendência

A BK tentou rediscutir o caso no TST, objetivando reduzir o valor da condenação, mas
o relator do agravo de instrumento, ministro Augusto César, concluiu que o recurso não
estava qualificado para exame. Entre outros aspectos, ele observou que a questão discutida
não é inédita nem ficou caracterizada divergência com a jurisprudência do TST ou do
Supremo Tribunal Federal (STF), o que afasta a transcendência da matéria, requisito para o
exame do apelo no TST.
A decisão foi unânime.

9. OUTRAS NOTÍCIAS

Não houve publicações relevantes.

