Publicações e notícias
relevantes
20/02 a 26/02/2022

SUMÁRIO
1. Publicações no Diário Oficial da União ..................................................................................................................................................4
21/02/2022 – Edição 36 ..............................................................................................................................................................................4
Ministério da Economia .........................................................................................................................................................................4
Conselho Monetária Nacional.........................................................................................................................................................4
Resolução CMN nº 4.985, de 17 de fevereiro de 2022 ...........................................................................................4
Dispõe sobre a constituição e o funcionamento das companhias hipotecárias. .......................................................4
22/02/2022 – Edição 37 ..............................................................................................................................................................................7
23/02/2022 – Edição 38 ..............................................................................................................................................................................7
24/02/2022 – Edição 39 ..............................................................................................................................................................................7
25/02/2022 – Edição 40 ..............................................................................................................................................................................7
Ministério da Economia .........................................................................................................................................................................7
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ....................................................................................................................................7
Portaria PGFN/ME nº 1.701, de 23 de fevereiro de 2022 .....................................................................................7
Altera as Portarias PGFN ns. 11.496, de 22 de setembro de 2021, e 214, de 10 de janeiro de 2022, para
prorrogar os prazos para ingresso no Programa de Retomada Fiscal e no 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), ambos no âmbito da Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional. ................................................................................................................................................................7
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil ........................................................................................................................9
Ato Declaratório Executivo RFB nº 1, de 24 de fevereiro de 2022 .................................................................9
Dispõe sobre a restituição do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, referente ao exercício de 2022,
ano-calendário de 2021. ..........................................................................................................................................................9
Instrução Normativa RFB nº 2.065, de 24 de fevereiro de 2022 ................................................................... 10
Dispõe sobre a apresentação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física
referente ao exercício de 2022, ano-calendário de 2021, pela pessoa física residente no Brasil. .................... 10
Instrução Normativa RFB nº 2.066, de 24 de fevereiro de 2022 ................................................................... 22
Dispõe sobre o acesso ao Centro Virtual de Atendimento da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil. ......................................................................................................................................................................................... 22
Resolução CGSN nº 165, de 23 de fevereiro de 2022 ......................................................................................... 28
Altera a Resolução CGSN nº 140, de 22 de maio de 2018, que dispõe sobre o Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(Simples Nacional).................................................................................................................................................................. 28
2. Publicações no Diário Oficial do Estado de São Paulo ................................................................................................................... 32
Estado de São Paulo ................................................................................................................................................................................. 32
22/02/2022 – Edição 37 ...................................................................................................................................................................... 32
23/02/2022 – Edição 38 ...................................................................................................................................................................... 32

24/02/2022 – Edição 39 ...................................................................................................................................................................... 32
25/02/2022 – Edição 40 ...................................................................................................................................................................... 32
26/02/2022 – Edição 41 ...................................................................................................................................................................... 32
Decreto nº 66.529, de 25 de fevereiro de 2022 ...................................................................................................... 32
Introduz alteração no Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – RICMS. . 32
Município de São Paulo ........................................................................................................................................................................... 35
22/02/2022 – Edição 35 ...................................................................................................................................................................... 35
23/02/2022 – Edição 36 ...................................................................................................................................................................... 35
24/02/2022 – Edição 37 ...................................................................................................................................................................... 35
25/02/2022 – Edição 38 ...................................................................................................................................................................... 35
Atos do Poder Executivo .............................................................................................................................................................. 35
Decreto nº 61.085, de 24 de fevereiro de 2022 ...................................................................................................... 35
Introduz alterações nos artigos 1º, 2º e 3º, bem como na ementa, todos do Decreto nº 57.739, de 14 de
junho de 2017, que estabelece procedimento administrativo para reparação de danos pela Fazenda Pública
Municipal, nos termos que especifica, e dispõe sobre outras providências correlatas. ....................................... 35
26/02/2022 – Edição 39 ...................................................................................................................................................................... 37
3. Conselho Nacional de Justiça ................................................................................................................................................................ 38
21/02/2022 – Edição nº 44/2022 ........................................................................................................................................................... 38
22/02/2022 – Edição nº 45/2022 ........................................................................................................................................................... 38
23/02/2022 – Edição nº 46/2022 ........................................................................................................................................................... 38
23/02/2022 – Edição nº 47/2022 ........................................................................................................................................................... 38
4. Diário de Justiça Eletrônico do Estado de São Paulo ...................................................................................................................... 39
21/02/2022 – Edição 3452 ...................................................................................................................................................................... 39
22/02/2022 – Edição 3453 ...................................................................................................................................................................... 39
Corregedoria Geral da Justiça .......................................................................................................................................................... 39
Atos e comunicados da Corregedoria Geral da Justiça ........................................................................................................ 39
Portaria nº 06/2022 ............................................................................................................................................................... 39
23/02/2022 – Edição 3454 ...................................................................................................................................................................... 40
Tribunal de Justiça ................................................................................................................................................................................ 40
Atos e comunicados da Presidência ........................................................................................................................................... 40
Suspensão do expediente forense e prazos processuais .................................................................................... 40
24/02/2022 – Edição 3455 ...................................................................................................................................................................... 41
Tribuna de Justiça ................................................................................................................................................................................. 41
Atos e comunicados da Presidência ........................................................................................................................................... 41
Suspensão do expediente forense e prazos processuais .................................................................................... 41

25/02/2022 – Edição 3456 ...................................................................................................................................................................... 42
Tribunal de Justiça ................................................................................................................................................................................ 42
Atos e comunicados da Presidência ........................................................................................................................................... 42
Suspensão do expediente forense e prazos processuais .................................................................................... 42
5. Diário Eletrônico da Justiça Federal da 3ª Região ............................................................................................................................ 43
21/02/2022 – Edição nº 35/2022 ........................................................................................................................................................... 43
22/02/2022 – Edição nº 36/2022 ........................................................................................................................................................... 43
Caderno Administrativo ..................................................................................................................................................................... 43
Presidência......................................................................................................................................................................................... 43
Portaria Conjunta PRES/CORE nº 28, de 21 de fevereiro de 2022 .............................................................. 43
Prorroga até 3 de abril de 2022 a disciplina do retorno gradual às atividades presenciais. ............................... 43
23/02/2022 – Edição nº 37/2022 ........................................................................................................................................................... 44
24/02/2022 – Edição nº 38/2022 ........................................................................................................................................................... 44
25/02/2022 – Edição nº 39/2022 ........................................................................................................................................................... 44
6. Notícias do Supremo Tribunal Federal ............................................................................................................................................... 45
STF vai discutir limite de multa tributária punitiva ............................................................................................ 45
STF invalida leis estaduais que regulamentam imposto sobre heranças e doações no exterior . 46
Presidentes do STF e do Senado criam comissão de Juristas para modernizar processo
administrativo e tributário ............................................................................................................................................... 48
Regra do CPC sobre efeito suspensivo se aplica a embargos em execução fiscal, decide STF .... 49
STF forma maioria pela possibilidade de benefício previdenciário incluindo contribuições
anteriores a julho de 1994 ................................................................................................................................................. 50
7. Notícias do Superior Tribunal de Justiça ............................................................................................................................................ 54
Astreintes e multa por ato atentatório à dignidade da Justiça são cumuláveis, decide Terceira
Turma. ......................................................................................................................................................................................... 54
Tribunal não terá expediente no Carnaval; prazos processuais voltam a correr no dia 2 de
março ........................................................................................................................................................................................... 55
Ministra Nancy Andrighi vota pelo caráter exemplificativo da lista da ANS; novo pedido de vista
suspende julgamento ........................................................................................................................................................... 56
Valor de previdência privada aberta deve ser indicado no inventário, define Terceira Turma ... 59
8. Notícias do Tribunal Superior do Trabalho ....................................................................................................................................... 62
TST discutirá, na segunda-feira (21), desdobramentos de decisão do STF sobre terceirização . 62
9. Receita Federal .......................................................................................................................................................................................... 64
Receita Federal atualizará nível de segurança para acessar o e-CAC nesta sexta-feira................... 64
Comitê Gestor do Simples Nacional aprova regulamentação do MEI-Caminhoneiro ..................... 65
Receita Federal participa na criação da Carteira de Identidade Nacional .............................................. 66

1. PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

21/02/2022 – EDIÇÃO 36

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

CONSELHO MONETÁRIA NACIONAL

RESOLUÇÃO CMN Nº 4.985, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2022

D ISPÕE SOBRE A CONSTITUIÇÃO E O FUNCIONAMENTO
DAS COMPANHIAS HIPOTECÁRIAS .

O Banco Central do Brasil, na forma do art. 9º da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964,
torna público que o Conselho Monetário Nacional, em sessão realizada em 17 de fevereiro
de 2022, com base no art. 4º, inciso VIII, da mesma Lei, resolveu:

CAPÍTULO I
DO OBJETO E DO ÂMBITO DE APLICAÇÃO

Art. 1º Esta Resolução dispõe sobre a constituição e o funcionamento de companhias
hipotecárias.

CAPÍTULO II
DA CONSTITUIÇÃO E DA AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO

Art. 2º As companhias hipotecárias são instituições financeiras, devendo ser constituídas
sob a forma de sociedade anônima, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
Parágrafo único. Na denominação das instituições mencionadas no caput, deve constar a
expressão "Companhia Hipotecária", sendo vedado o uso de denominação ou nome fantasia
que contenha termos característicos das demais instituições do Sistema Financeiro Nacional
ou de expressões similares em vernáculo ou em idioma estrangeiro.

Art. 3º O funcionamento das companhias hipotecárias depende de autorização do Banco
Central do Brasil.

Art. 4º As companhias hipotecárias devem observar permanentemente o limite mínimo de
capital realizado e patrimônio líquido de R$3.000.000,00 (três milhões de reais).

CAPÍTULO III
DO OBJETO SOCIAL

Art. 5º As companhias hipotecárias têm por objeto social:
I - a concessão de financiamentos destinados à aquisição, construção, produção, reforma
ou comercialização de imóveis residenciais e não residenciais, inclusive terrenos;
II - a concessão de financiamentos para aquisição de material para a construção, reforma
ou ampliação de imóveis residenciais e não residenciais;
III - a concessão de empréstimos e financiamentos, garantidos por hipoteca ou pela
alienação fiduciária de bens imóveis, com destinação diversa da que se refere o inciso I;
IV - a compra, a venda, o refinanciamento e a administração de créditos garantidos por
hipoteca ou pela alienação fiduciária de bens imóveis;
V - a administração de fundos de investimento imobiliário, desde que autorizadas pela
Comissão de Valores Mobiliários (CVM);
VI - o repasse de recursos destinados ao financiamento das operações de que trata o inciso
I; e
VII - a prestação de garantias.

Art. 6º As companhias hipotecárias podem atuar como agente fiduciário, observada a
regulamentação específica.

CAPÍTULO IV
DAS FONTES DE RECURSOS

Art. 7º As companhias hipotecárias podem empregar em suas atividades, além de recursos
próprios, os provenientes de:

I - emissão de:
a) letras hipotecárias;
b) letras de crédito imobiliário;
c) letras imobiliárias garantidas;
d) letras financeiras;
e) cédulas hipotecárias;
f) cédulas de crédito imobiliário; e
g) certificados de cédulas de crédito bancário;
II - depósitos interfinanceiros; e
III - empréstimos e financiamentos no País e no exterior.

CAPÍTULO V
DIPOSIÇÕES FINAIS

Art. 8º O Banco Central do Brasil adotará, nos termos de suas competências legais, as
medidas necessárias à execução do disposto nesta Resolução.

Art. 9º Ficam revogados:
I - o inciso IV do art. 1º do Regulamento Anexo II à Resolução nº 2.099, de 17 de agosto de
1994;
II - a Resolução nº 2.122, de 30 de novembro de 1994;
III - a Resolução nº 3.017, de 28 de agosto de 2002; e
IV - a Resolução nº 3.425, de 21 de dezembro de 2006.

Art. 10. Esta Resolução entra em vigor em 1º de abril de 2022.

ROBERTO DE OLIVEIRA CAMPOS NETO
Presidente do Banco Central do Brasil

22/02/2022 – EDIÇÃO 37

Não houve publicações relevantes.

23/02/2022 – EDIÇÃO 38

Não houve publicações relevantes.

24/02/2022 – EDIÇÃO 39

Não houve publicações relevantes.

25/02/2022 – EDIÇÃO 40

MINISTÉRIO DA ECON OMIA

PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL

PORTARIA PGFN/ME Nº 1.701, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2022

A LTERA AS P ORTARIAS PGFN NS . 11.496, DE 22 DE
SETEMBRO DE

2021, E 214, DE 10 DE JANEIRO DE

2022, PARA PRORROGAR OS PRAZOS PARA INGRESSO
NO

P ROGRAMA DE R ETOMADA F ISCAL E NO P ROGRAMA

DE

R EGULARIZAÇÃO F ISCAL DE DÉBITOS DO R EGIME

E SPECIAL U NIFICADO DE A RRECADAÇÃO DE T RIBUTOS
E

C ONTRIBUIÇÕES DEVIDOS PELAS M ICROEMPRESAS E

E MPRESAS DE P EQUENO P ORTE (S IMPLES N ACIONAL ),
AMBOS NO ÂMBITO DA

F AZENDA N ACIONAL .

P ROCURADORIA -G ERAL DA

O PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, 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 nº
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 nº 36, de 24 de janeiro de 2014, resolve:

Art. 1º A Portaria PGFN nº 11.496, de 22 de setembro de 2021, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
"Art. 2º Poderão ser negociados nos termos desta Portaria os débitos inscritos em dívida ativa da
União e do FGTS até 25 de fevereiro de 2022.
..............................................................." (NR)
"Art. 6º Os contribuintes com acordos de transação em vigor no âmbito da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional poderão solicitar, no período de 1º de outubro de 2021 até às 19h (horário de
Brasília) do dia 29 de abril de 2022, a repactuação da respectiva modalidade para inclusão de
outros débitos inscritos em dívida ativa da União e do FGTS, hipótese em que serão observados
os mesmos requisitos e condições da negociação original.
..............................................................." (NR)
"Art. 8º O prazo para adesão às modalidades de transação previstas no Edital PGFN nº 16 de
2020, na Portaria PGFN nº 9.924, de 14 de abril de 2020, na Portaria PGFN nº 14.402, de 16 de
junho de 2020, na Portaria PGFN nº 18.731, de 06 de agosto de 2020, na Portaria PGFN nº 21.561,
de 30 de setembro de 2020, e na Portaria PGFN nº 7.917, de 2 de julho de 2021, terá início em 1º
de outubro de 2021 e permanecerá aberto até às 19h (horário de Brasília) do dia 29 de abril de
2022." (NR)

Art. 2º A Portaria PGFN nº 214, de 10 de janeiro de 2022, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
"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 25 de fevereiro 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." (NR)
"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 29
de abril de 2022.
..............................................................." (NR)

"Art. 16. No período compreendido entre a data da publicação desta Portaria e até às 19h (horário
de Brasília) do dia 29 de abril de 2022, o optante deverá prestar as informações necessárias à
consolidação da proposta de transação por adesão formulada pela PGFN, exclusivamente pelo
portal REGULARIZE.
..............................................................." (NR)
"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 31 de março de 2022." (NR)

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

RICARDO SORIANO DE ALENCAR

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO RFB Nº 1, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2022

D ISPÕE SOBRE A RESTITUIÇÃO DO I MPOSTO SOBRE A
R ENDA DA P ESSOA F ÍSICA , REFERENTE AO EXERCÍCIO
DE

2022, ANO - CALENDÁRIO DE 2021.

O SECRETÁRIO ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição que
lhe confere o inciso III do art. 350 do Regimento Interno da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil, aprovado pela Portaria ME nº 284, de 27 de julho de 2020, e tendo em
vista o disposto na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, e no Decreto nº 7.724, de 16
de maio de 2012, declara:

Art. 1º A restituição do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF), referente ao
exercício de 2022, ano-calendário de 2021, será efetuada em 5 (cinco) lotes, no período de
maio a setembro de 2022.
Parágrafo único. O valor a restituir será disponibilizado ao contribuinte na agência bancária
por ele indicada na Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física
referente a 2022 (DIRPF 2022), de acordo com o seguinte cronograma:

I - 1º (primeiro) lote, em 31 de maio de 2022;
II - 2º (segundo) lote, em 30 de junho de 2022;
III - 3º (terceiro) lote, em 29 de julho de 2022;
IV - 4º (quarto) lote, em 31 de agosto de 2022; e
V - 5º (quinto) lote, em 30 de setembro de 2022.

Art. 2º As restituições serão priorizadas pela ordem de entrega das DIRPF 2022.
Parágrafo único. Observado o disposto no caput, terão prioridade no recebimento das
restituições os contribuintes a que se referem o § 2º do art. 3º da Lei nº 10.741, de 1º de
outubro de 2003, o art. 69-A da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e o inciso II do
parágrafo único do art. 16 da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995.

Art. 3º O disposto neste Ato Declaratório Executivo não se aplica às DIRPF 2022 retidas
para análise em decorrência de inconsistências nas informações declaradas.

Art. 4º Este Ato Declaratório Executivo entra em vigor na data de sua publicação no Diário
Oficial da União.

JULIO CESAR VIEIRA GOMES
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2.065, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2022

D ISPÕE SOBRE A APRESENTAÇÃO DA D ECLARAÇÃO DE
A JUSTE A NUAL DO I MPOSTO SOBRE A R ENDA DA
P ESSOA F ÍSICA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022,
ANO - CALENDÁRIO
RESIDENTE NO

DE

2021, PELA PESSOA FÍSICA

B RASIL .

O SECRETÁRIO ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição que
lhe confere o inciso III do art. 350 do Regimento Interno da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil, aprovado pela Portaria ME nº 284, de 27 de julho de 2020, e tendo em
vista o disposto no art. 88 da Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995, no caput do art. 7º e

nos arts. 10, 14 e 25 da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, no art. 27 da Lei nº 9.532,
de 10 de dezembro de 1997, e no art. 16 da Lei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999, resolve:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art. 1º Esta Instrução Normativa estabelece normas e procedimentos para a apresentação
da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física referente ao
exercício de 2022, ano-calendário de 2021, pela pessoa física residente no Brasil.

CAPÍTULO II
DA OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO

Art. 2º Está obrigada a apresentar a Declaração de Ajuste Anual referente ao exercício de
2022 a pessoa física residente no Brasil que, no ano-calendário de 2021:
I - recebeu rendimentos tributáveis, sujeitos ao ajuste na declaração, cuja soma foi superior
a R$ 28.559,70 (vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos);
II - recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja
soma foi superior a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais);
III - obteve, em qualquer mês, ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeito à
incidência do Imposto, ou realizou operações em bolsas de valores, de mercadorias, de
futuros e assemelhadas;
IV - relativamente à atividade rural:
a) obteve receita bruta em valor superior a R$ 142.798,50 (cento e quarenta e dois mil,
setecentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos); ou
b) pretenda compensar, no ano-calendário de 2021 ou posteriores, prejuízos de anoscalendário anteriores ou do próprio ano-calendário de 2021;
V - teve, em 31 de dezembro, a posse ou a propriedade de bens ou direitos, inclusive terra
nua, de valor total superior a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais);
VI - passou à condição de residente no Brasil em qualquer mês e nessa condição
encontrava-se em 31 de dezembro; ou

VII - optou pela isenção do Imposto sobre a Renda incidente sobre o ganho de capital
auferido na venda de imóveis residenciais, caso o produto da venda seja aplicado na
aquisição de imóveis residenciais localizados no País, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias,
contado da celebração do contrato de venda, nos termos do art. 39 da Lei nº 11.196, de 21
de novembro de 2005;
§ 1º Fica dispensada de apresentar a Declaração de Ajuste Anual a pessoa física que se
enquadrar:
I - apenas na hipótese prevista no inciso V do caput, cujos bens comuns, na constância da
sociedade conjugal ou da união estável, tenham sido declarados pelo outro cônjuge ou
companheiro, desde que o valor total dos seus bens privativos não exceda R$ 300.000,00
(trezentos mil reais); e
II - em pelo menos uma das hipóteses previstas nos incisos I a VII do caput, caso conste
como dependente em Declaração de Ajuste Anual apresentada por outra pessoa física, na
qual tenham sido informados seus rendimentos, bens e direitos, caso os possua.
§ 2º A pessoa física, ainda que desobrigada, pode apresentar a Declaração de Ajuste Anual,
observado o disposto no § 3º.
§ 3º É vedado a um mesmo contribuinte constar simultaneamente em mais de uma
Declaração de Ajuste Anual, seja como titular ou dependente, exceto nos casos de alteração
na relação de dependência no ano-calendário de 2021.

CAPÍTULO III
DA OPÇÃO PELO DESCONTO SIMPLIFICADO

Art. 3º A pessoa física pode optar pelo desconto simplificado, correspondente à dedução de
20% (vinte por cento) do valor dos rendimentos tributáveis na Declaração de Ajuste Anual,
limitado a R$ 16.754,34 (dezesseis mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e trinta e
quatro centavos), observado o disposto nesta Instrução Normativa.
§ 1º A opção prevista no caput implica a substituição de todas as deduções admitidas na
legislação tributária.
§ 2º O valor utilizado a título do desconto simplificado a que se refere o caput não justifica
variação patrimonial e será considerado rendimento consumido.

CAPÍTULO IV
DA FORMA DE ELABORAÇÃO

Art. 4º A Declaração de Ajuste Anual deve ser elaborada, exclusivamente, com a utilização
de:
I - computador, por meio do Programa Gerador da Declaração (PGD) relativo ao exercício
de 2022, disponível no site da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) na
Internet, no endereço <https://www.gov.br/receitafederal/pt-br>;
II - computador, mediante acesso ao serviço "Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)"
do Centro Virtual de Atendimento (e-CAC) da RFB, disponível no endereço eletrônico
informado no inciso I, observado o disposto no art. 5º; ou
III - dispositivos móveis, tais como tablets e smartphones, mediante acesso ao aplicativo
"Meu Imposto de Renda", observado o disposto no art. 5º.
§ 1º O aplicativo "Meu Imposto de Renda" a que se refere o inciso III do caput encontra-se
disponível nas lojas de aplicativos Google play, para o sistema operacional Android, ou App
Store, para o sistema operacional iOS.
§ 2º O acesso ao serviço "Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)" nos termos do inciso
II do caput será realizado de acordo com o disposto na Instrução Normativa RFB nº 1.995,
de 24 de novembro de 2020.

CAPÍTULO V
DAS VEDAÇÕES À UTILIZAÇÃO DO APLICATIVO "MEU IMPOSTO DE RENDA" E DO
SERVIÇO "MEU IMPOSTO DE RENDA (EXTRATO DA DIRPF)"

Art. 5º Ficam vedados o preenchimento e a apresentação da Declaração de Ajuste Anual
por meio do aplicativo "Meu Imposto de Renda" previsto no inciso III do caput do art. 4º, na
hipótese de o declarante ou o seu dependente informado na declaração, no ano-calendário
de 2021:
I - ter auferido rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual cuja soma seja superior a R$
5.000.000,00 (cinco milhões de reais);
II - ter recebido rendimentos do exterior;
III - ter auferido os seguintes rendimentos sujeitos à tributação exclusiva ou definitiva:

a) cuja soma seja superior a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais);
b) ganhos de capital na alienação de bens ou direitos;
c) ganhos de capital na alienação de bens, direitos e aplicações financeiras adquiridos em
moeda estrangeira;
d) ganhos de capital na alienação de moeda estrangeira mantida em espécie; ou
e) ganhos líquidos em operações de renda variável realizadas em bolsa de valores, de
mercadorias, de futuros e assemelhadas, exceto no caso de operações no mercado à vista
de ações e com fundos de investimento imobiliário;
IV - ter auferido os seguintes rendimentos isentos e não tributáveis:
a) cuja soma seja superior a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais);
b) relativos à parcela isenta correspondente à atividade rural;
c) relativos à recuperação de prejuízos em operações de renda variável realizadas em bolsa
de valores, mercadorias, de futuros e assemelhados, exceto no caso de operações no
mercado à vista de ações e com fundos de investimento imobiliário;
d) correspondentes ao lucro na venda de imóvel residencial para aquisição de outro imóvel
residencial; ou
e) correspondentes ao lucro na alienação de imóvel residencial adquirido após o ano de
1969;
V - ter-se sujeitado:
a) ao imposto pago no exterior ou ao recolhimento do Imposto sobre a Renda Retido na
Fonte (IRRF) de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 2º da Lei nº 11.033, de 21 de dezembro de
2004; ou
b) ao preenchimento dos demonstrativos referentes à atividade rural, ao ganho de capital ou
à renda variável, exceto, neste último caso, no caso de operações no mercado à vista de
ações e com fundos de investimento imobiliário; ou
VI - ter realizado pagamentos de rendimentos a pessoas físicas ou jurídicas cuja soma seja
superior a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais).
Parágrafo único. A vedação de que trata este artigo aplica-se, também, ao acesso ao
serviço "Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)" previsto no inciso II do caput do art. 4º,
exceto nas hipóteses previstas no inciso I, na alínea "a" do inciso III, na alínea "a" do inciso
IV e no inciso VI deste artigo.

CAPÍTULO VI
DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL PRÉ-PREENCHIDA

Art. 6º O contribuinte poderá utilizar os dados da Declaração de Ajuste Anual Pré-preenchida
para a elaboração de uma nova Declaração de Ajuste Anual.
§ 1º Para fins do disposto no caput, no momento da criação da nova declaração, as fontes
pagadoras ou as pessoas jurídicas ou equiparadas, conforme o caso, deverão ter enviado à
RFB as informações relativas ao contribuinte, referentes ao exercício de 2022, anocalendário de 2021, por meio, dentre outros:
I - da Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (Dirf);
II - da Declaração de Serviços Médicos e de Saúde (Dmed);
III - da Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (Dimob);
IV - do Sistema de Recolhimento Mensal Obrigatório (Carnê-Leão); ou
V - da e-Financeira.
§ 2º A Declaração de Ajuste Anual Pré-Preenchida contém algumas informações relativas a
rendimentos, pagamentos, bens e direitos e dívidas e ônus reais, e poderá ser obtida por
meio de autenticação no portal único Gov.br em conta com nível Ouro ou Prata do:
a) contribuinte; ou
b) representante do contribuinte com procuração RFB ou procuração eletrônica, nos termos
da Instrução Normativa RFB nº 1.751, de 16 de outubro de 2017.
§ 3º A verificação da correção de todos os dados pré-preenchidos na Declaração de Ajuste
Anual é de responsabilidade do contribuinte, o qual deve realizar as alterações, inclusões e
exclusões das informações necessárias, se for o caso.

CAPÍTULO VII
DO PRAZO E DOS MEIOS DISPONÍVEIS PARA A APRESENTAÇÃO

Art. 7º A Declaração de Ajuste Anual deve ser apresentada no período de 7 de março a 29
de abril de 2022, pela Internet, mediante a utilização:
I - do PGD, nos termos do inciso I do caput do art. 4º; ou

II - do serviço "Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)" ou do aplicativo "Meu Imposto
de Renda", nos termos dos incisos II e III do caput do art. 4º, respectivamente, observado o
disposto no art. 5º.
§ 1º O serviço de recepção da Declaração de Ajuste Anual será interrompido às
23h59min59s (vinte e três horas, cinquenta e nove minutos e cinquenta e nove segundos),
horário de Brasília, do último dia do prazo estabelecido no caput.
§ 2º A comprovação da apresentação da Declaração de Ajuste Anual é feita por meio de
recibo disponibilizado depois da transmissão, cuja impressão fica a cargo do contribuinte.
§ 3º Deve transmitir a Declaração de Ajuste Anual com a utilização de certificado digital o
contribuinte que, no ano-calendário de 2021:
I - tenha recebido rendimentos:
a) tributáveis sujeitos ao ajuste anual, cuja soma foi superior a R$ 5.000.000,00 (cinco
milhões de reais);
b) isentos e não tributáveis, cuja soma foi superior a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de
reais); ou
c) sujeitos à tributação exclusiva ou definitiva, cuja soma foi superior a R$ 5.000.000,00
(cinco milhões de reais); ou
II - tenha realizado pagamentos de rendimentos a pessoas físicas ou jurídicas cuja soma
seja superior a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), em cada caso ou no total.
§ 4º A Declaração de Ajuste Anual relativa a espólio, independentemente de ser inicial ou
intermediária, ou a Declaração Final de Espólio, que se enquadre nas hipóteses previstas
no § 3º, deve ser apresentada, em mídia removível, a uma unidade da RFB, durante o seu
horário de expediente, sem a necessidade de utilização de certificado digital.
§ 5º O disposto nos §§ 3º e 4º não se aplica à Declaração de Ajuste Anual elaborada nos
termos do inciso II do caput do art. 4º.
§ 6º A transmissão da Declaração de Ajuste Anual elaborada por meio do PGD pode ser
feita, também, com utilização do programa de transmissão Receitanet, disponível no site da
RFB, no endereço eletrônico informado no inciso I do caput do art. 4º.

CAPÍTULO VIII
DA APRESENTAÇÃO DEPOIS DO PRAZO

Art. 8º A apresentação da Declaração de Ajuste Anual depois do prazo previsto no caput do
art. 7º deve ser realizada:
I - pela Internet, mediante a utilização do PGD, nos termos do inciso I do caput do art. 4º;
II - mediante utilização do serviço "Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)" ou do
aplicativo "Meu Imposto de Renda", nos termos dos incisos II e III do caput do art. 4º,
respectivamente, observado o disposto no art. 5º; ou
III - em mídia removível, às unidades da RFB, durante o seu horário de expediente.
Parágrafo único. A transmissão da Declaração de Ajuste Anual elaborada mediante
utilização do PGD depois do prazo previsto no caput do art. 7º pode ser feita, também, com
utilização do programa de transmissão Receitanet, disponível no site da RFB, no endereço
eletrônico informado no inciso I do caput do art. 4º.

CAPÍTULO IX
DA RETIFICAÇÃO

Art. 9º A pessoa física que constatar a ocorrência de erros, omissões ou inexatidões em
Declaração de Ajuste Anual já entregue poderá apresentar declaração retificadora:
I - pela Internet, nos termos do art. 4º; ou
II - em mídia removível, às unidades da RFB, durante o horário de expediente, se realizada
depois do prazo previsto no caput do art. 7º.
§ 1º A Declaração de Ajuste Anual retificadora tem a mesma natureza da declaração
originariamente apresentada e a substitui integralmente, e deve conter todas as informações
anteriormente declaradas com as alterações e exclusões necessárias, bem como as
informações adicionais, se for o caso.
§ 2º Para a elaboração e a transmissão de Declaração de Ajuste Anual retificadora deve ser
informado o número constante no recibo de entrega da última declaração apresentada,
relativa ao mesmo ano-calendário.
§ 3º Depois do prazo previsto no caput do art. 7º, não é admitida a retificação que tenha por
objeto a troca de opção por outra forma de tributação.

§ 4º A transmissão da Declaração de Ajuste Anual retificadora elaborada mediante utilização
do PGD pode ser feita, também, com utilização do programa de transmissão Receitanet,
disponível no site da RFB, no endereço eletrônico informado no inciso I do caput do art. 4º.
§ 5º Nas hipóteses de redução de débitos já inscritos em Dívida Ativa da União ou de redução
de débitos objeto de pedido de parcelamento deferido, a retificação da declaração será
admitida somente após autorização administrativa, desde que haja prova inequívoca da
ocorrência de erro no preenchimento da declaração e enquanto não extinto o crédito
tributário.

CAPÍTULO X
DA MULTA POR ATRASO NA ENTREGA OU PELA NÃO APRESENTAÇÃO

Art. 10. A entrega da Declaração de Ajuste Anual depois do prazo previsto no caput do art.
7º ou a sua não apresentação, se obrigatória, sujeita o contribuinte à multa de 1% (um por
cento) ao mês-calendário ou fração de atraso, lançada de ofício e calculada sobre o total do
imposto devido nela apurado, ainda que integralmente pago.
§ 1º A multa de que trata este artigo:
I - terá valor mínimo de R$ 165,74 (cento e sessenta e cinco reais e setenta e quatro
centavos) e valor máximo correspondente a 20% (vinte por cento) do Imposto sobre a Renda
devido; e
II - terá, por termo inicial, o 1º (primeiro) dia subsequente ao término do período fixado para
a entrega da Declaração de Ajuste Anual e, por termo final, o mês em que a declaração foi
entregue ou, caso não tenha sido entregue, a data do lançamento de ofício.
§ 2º No caso de contribuinte com direito a restituição apurada na Declaração de Ajuste Anual,
será deduzido do valor desta o valor da multa por atraso na entrega, não paga dentro do
prazo de vencimento estabelecido na notificação de lançamento emitida pelo PGD, pelo
serviço "Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)" ou pelo aplicativo "Meu Imposto de
Renda", referidos nos incisos I, II e III do caput do art. 4º, respectivamente, incluídos os
acréscimos legais decorrentes do não pagamento.
§ 3º A multa mínima a que se refere o inciso I do § 1º será aplicada, inclusive, no caso de
Declaração de Ajuste Anual da qual não resulte imposto devido.

CAPÍTULO XI
DA DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS E DE DÍVIDAS E ÔNUS REAIS

Art. 11. A pessoa física sujeita à apresentação da Declaração de Ajuste Anual deve nela
relacionar os bens e direitos que, no Brasil ou no exterior, constituíram, em 31 de dezembro
de 2020 e em 31 de dezembro de 2021, seu patrimônio e o de seus dependentes
relacionados na declaração, e os bens e direitos adquiridos e alienados no decorrer do anocalendário de 2021.
§ 1º Devem ser informados, também, as dívidas e os ônus reais existentes em 31 de
dezembro de 2020 e em 31 de dezembro de 2021, em nome do declarante e de seus
dependentes relacionados na Declaração de Ajuste Anual, e as dívidas e os ônus
constituídos ou extintos no decorrer do ano-calendário de 2021.
§ 2º Fica dispensada a inclusão, na Declaração de Ajuste Anual referente ao exercício de
2022, os seguintes bens ou valores existentes em 31 de dezembro de 2021:
I - saldos de contas correntes bancárias e demais aplicações financeiras cujo valor unitário
não exceda R$ 140,00 (cento e quarenta reais);
II - bens móveis e direitos cujo valor unitário de aquisição seja inferior a R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), exceto veículos automotores, embarcações e aeronaves;
III - conjunto de ações e quotas de uma mesma empresa, negociadas ou não em bolsa de
valores, e o ouro ativo financeiro cujo valor de constituição ou de aquisição seja inferior a R$
1.000,00 (mil reais); e
IV - dívidas e ônus reais cujo valor seja igual ou inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

CAPÍTULO XII
DO PAGAMENTO DO IMPOSTO

Art. 12. O saldo do imposto pode ser pago em até 8 (oito) quotas mensais e sucessivas,
observado que:
I - nenhuma quota deve ser inferior a R$ 50,00 (cinquenta reais);
II - o imposto de valor inferior a R$ 100,00 (cem reais) deve ser pago em quota única;
III - a 1ª (primeira) quota ou quota única deve ser paga até o último dia do prazo previsto no
caput do art. 7º; e

IV - as demais quotas devem ser pagas até o último dia útil de cada mês, acrescidas de juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)
acumulada mensalmente, calculados a partir da data prevista para a apresentação da
Declaração de Ajuste Anual até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento)
no mês do pagamento.
§ 1º É facultado ao contribuinte:
I - antecipar, total ou parcialmente, o pagamento do imposto ou das quotas, caso em que
não será necessário apresentar Declaração de Ajuste Anual retificadora com a nova opção
de pagamento; e
II - ampliar o número de quotas inicialmente previsto na Declaração de Ajuste Anual, até a
data de vencimento da última quota pretendida, observado o disposto no caput, por meio da
apresentação de declaração retificadora ou de alteração feita com utilização do serviço "Meu
Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)" diretamente no site da RFB na Internet, disponível
no endereço eletrônico informado no inciso I do caput do art. 4º.
§ 2º O pagamento integral do imposto, ou de suas quotas, e de seus respectivos acréscimos
legais pode ser efetuado mediante:
I - transferência eletrônica de fundos por meio de sistemas eletrônicos das instituições
financeiras autorizadas pela RFB a operar com essa modalidade de arrecadação;
II - Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf), em qualquer agência bancária
integrante da rede arrecadadora de receitas federais, no caso de pagamento efetuado no
Brasil; ou
III - débito automático em conta corrente bancária.
§ 3º O débito automático a que se refere o inciso III do § 2º:
I - é permitido somente para Declaração de Ajuste Anual original ou retificadora apresentada:
a) até 10 de abril de 2022, para a quota única ou a partir da 1ª (primeira) quota; e
b) entre 11 de abril e o último dia do prazo previsto no caput do art. 7º, a partir da 2ª (segunda)
quota;
II - é autorizado mediante a indicação dessa opção no PGD, no serviço "Meu Imposto de
Renda (Extrato da DIRPF)" ou no aplicativo "Meu Imposto de Renda", referidos nos incisos
I, II e III do caput do art. 4º, respectivamente, e formalizado no recibo de entrega da
Declaração de Ajuste Anual;
III - é automaticamente cancelado na hipótese de:

a) apresentação de Declaração de Ajuste Anual retificadora depois do prazo previsto no
caput do art. 7º;
b) envio de informações bancárias com dados inexatos;
c) o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) informado na Declaração
de Ajuste Anual ser diferente daquele vinculado à conta corrente bancária; ou
d) os dados bancários informados na Declaração de Ajuste Anual se referirem a conta
corrente do tipo não solidária;
IV - está sujeito a estorno, mediante solicitação da pessoa física titular da conta corrente,
caso fique comprovada a existência de dolo, fraude ou simulação; e
V - pode ser incluído, cancelado ou modificado, depois da apresentação da Declaração de
Ajuste Anual, com utilização do serviço "Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)",
disponível no site da RFB na Internet, no endereço eletrônico informado no inciso I do caput
do art. 4º:
a) até as 23h59min59s (vinte e três horas, cinquenta e nove minutos e cinquenta e nove
segundos), horário de Brasília, do dia 14 de cada mês, hipótese em que produzirá efeitos no
próprio mês; e
b) depois do prazo a que se refere a alínea "a", hipótese em que produzirá efeitos no mês
seguinte.
§ 4º O saldo do imposto a pagar cujo valor for inferior a R$ 10,00 (dez reais) deve ser
adicionado ao saldo do imposto a pagar relativo a exercícios subsequentes, até que o valor
total a recolher seja igual ou superior à referida quantia, momento em que deve ser pago ou
recolhido no prazo estabelecido para esse exercício.
§ 5º A Coordenação-Geral de Arrecadação e de Direito Creditório (Codar) pode editar
normas complementares necessárias à regulamentação do pagamento por intermédio de
débito automático em conta corrente bancária a que se refere o inciso III do § 2º.

Art. 13. A pessoa física que recebe rendimentos do trabalho assalariado de autarquias ou
repartições do Governo brasileiro situadas no exterior pode efetuar o pagamento integral do
imposto, ou de suas quotas, e dos respectivos acréscimos legais, além das formas previstas
no § 2º do art. 12, mediante remessa de ordem de pagamento com todos os dados exigidos
no Darf, no respectivo valor em reais ou em moeda estrangeira, a favor da RFB, por meio

do Banco do Brasil S.A., Gerência Regional de Apoio ao Comércio Exterior - Brasília-DF
(Gecex - Brasília-DF), prefixo 1608-X.

CAPÍTULO XIII
DISPOSIÇÃO FINAL

Art. 14. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial
da União.

JULIO CESAR VIEIRA GOMES
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2.066, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2022

D ISPÕE SOBRE O ACESSO AO C ENTRO V IRTUAL DE
A TENDIMENTO DA S ECRETARIA E SPECIAL DA R ECEITA
F EDERAL DO B RASIL .

O SECRETÁRIO ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição que
lhe confere o inciso III do art. 350 do Regimento Interno da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil, aprovado pela Portaria ME nº 284, de 27 de julho de 2020, e tendo em
vista o disposto no art. 16 da Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, no Decreto
nº 8.936, de 19 de dezembro de 2016, no Decreto nº 9.094, de 17 de julho de 2017, no
Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019, no Decreto nº 10.332, de 28 de abril de
2020, no Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020, na Instrução Normativa RFB nº
1.994, de 24 de novembro de 2020, e na Portaria SEDGGME nº 2.154, de 23 de fevereiro
de 2021, resolve:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Instrução Normativa atualiza as normas sobre o acesso ao Centro Virtual de
Atendimento (e-CAC) no âmbito da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB),
tendo em vista o disposto no Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019.
Parágrafo único. O e-CAC é um canal de prestação de serviços digitais da RFB, disponível
no portal único gov.br na internet, no endereço eletrônico https://www.gov.br/receitafederal.

Art. 2º Para efeitos do disposto nesta Instrução Normativa, considera-se:
I - conta gov.br, o mecanismo de acesso digital único aos serviços do e-CAC, nos termos do
inciso II do caput do art. 3º do Decreto nº 8.936, de 19 de dezembro de 2016;
II - Identidade Digital Prata, a definida no inciso II do § 1º do art. 1º da Portaria SEDGGME
nº 2.154, de 23 de fevereiro de 2021;
III - Identidade Digital Ouro, a definida no inciso III do § 1º do art. 1º da Portaria SEDGGME
nº 2.154, de 2021; e
IV - procuração digital, a procuração emitida por meio eletrônico, a qual permite a uma
pessoa física ou jurídica outorgar poderes para que um terceiro acesse os serviços do eCAC em seu nome, inclusive os que exibem e transacionam informações protegidas por
sigilo fiscal.

CAPÍTULO II
DO ACESSO AO E-CAC

Art. 3º Observado o disposto no Capítulo IV, o acesso ao e-CAC será realizado mediante
autenticação por meio da conta gov.br, com Identidade Digital Prata ou Identidade Digital
Ouro.
Parágrafo único. O acesso aos serviços relativos a pessoa jurídica será efetuado pela
pessoa física:
I - legalmente habilitada mediante procuração digital;
II - representante da pessoa jurídica, responsável perante o Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica (CNPJ); ou

III - com utilização de certificado digital da pessoa jurídica (e-CNPJ).

Art. 4º Não será permitida a utilização do e-CAC se, no momento do acesso:
I - for inválida ou se encontrar na situação cadastral cancelada ou nula:
a) a inscrição no CNPJ; ou
b) a inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) da pessoa física ou do representante
da pessoa jurídica, responsável perante o CNPJ; ou
II - for utilizado certificado digital por meio da conta gov.br e:
a) a situação no CPF for a de titular falecido; ou
b) o número de inscrição no CPF do responsável registrado no e-CNPJ não corresponder
ao do representante legal, responsável pela pessoa jurídica no CNPJ.

Art. 5º Caberá ao titular da conta gov.br ou a seu procurador legalmente habilitado:
I - a responsabilidade por todos os atos praticados perante a RFB com a utilização da referida
conta;
II - adotar as medidas necessárias para garantir a guarda e o sigilo das suas credenciais de
acesso à conta gov.br; e
III - informar, imediatamente, usos ou tentativas de uso indevidos da sua conta ao órgão
responsável pela administração desta.

CAPÍTULO III
DO ACESSO AO E-CAC POR REPRESENTAÇÃO

Art. 6º A habilitação para acesso aos serviços disponíveis no e-CAC por meio de procuração
digital será realizada pelo titular da conta gov.br na internet, no endereço eletrônico
informado no parágrafo único do art. 1º.

Art. 7º Nos casos em que não for possível cadastrar uma conta gov.br, o cidadão poderá
emitir a solicitação de procuração digital no endereço eletrônico informado no parágrafo
único do art. 1º, que conterá hora oficial de Brasília, data de emissão e código de controle.
§ 1º A procuração a que se refere o caput deverá ser impressa e assinada:
I - pelo representante da pessoa jurídica, responsável perante o CNPJ;

II - pelo outorgante, no caso de pessoa física;
III - por procurador constituído por procuração pública específica, com poderes próprios para
a realização da outorga a que se refere o inciso I do art. 8º; ou
IV - por outros representantes legais não listados nos incisos I a III.
§ 2º A procuração a que se refere o caput deverá ser entregue no prazo de 30 (trinta) dias,
contado da data de sua emissão:
I - por meio de processo digital aberto no e-CAC, obrigatoriamente, no caso de conter
reconhecimento de firma em cartório;
II - em uma unidade de atendimento presencial da RFB, no caso de não conter
reconhecimento de firma em cartório; ou
III - em cartório conveniado, em qualquer caso.
§ 3º Fica dispensada a apresentação dos documentos originais de identificação do
outorgante e do procurador no caso previsto no inciso I do § 2º.
§ 4º Na hipótese prevista no inciso II do § 2º, a procuração e o documento original de
identificação do outorgante devem ser apresentados para conferência dos dados
preenchidos na procuração e cotejamento da assinatura, dispensada a apresentação dos
documentos de identificação do outorgado.
§ 5º Caso a solicitação de procuração de que trata o caput seja assinada por:
I - procurador constituído nos termos do inciso III do § 1º, deverão ser apresentados os
documentos originais de identificação do procurador e a procuração pública específica; ou
II - outros representantes legais nos termos do incido IV do § 1º, deverão ser apresentados
os documentos originais de identificação do representante e de comprovação da
representação legal.
§ 6º A apresentação de documentos na forma prevista no inciso II do § 2º poderá ser feita
também por meio de cópias autenticadas em cartório, com dispensa de nova conferência
com os originais.
§ 7º Para fins de auditoria, os documentos previstos neste artigo deverão ser arquivados em
formato digital pela RFB.
§ 8º A Coordenação-Geral de Atendimento (Cogea) poderá alterar ou excluir as formas de
entrega da procuração previstas no § 2º.

Art. 8º A procuração digital deverá:

I - estabelecer, com exatidão, os serviços outorgados; e
II - ter prazo de validade de 5 (cinco) anos, salvo se fixado prazo menor pelo outorgante.
Parágrafo único. É vedado o substabelecimento da procuração digital.

Art. 9º O acesso ao serviço "Processos Digitais" do sistema Procurações permite a outorga,
além dos serviços a que se refere o inciso I do caput do art. 8º, de poderes para representar
o outorgante perante a RFB no cumprimento de formalidades relacionadas a processos
digitais, hipótese em que o procurador poderá formalizar novos processos, peticionar,
impugnar, desistir, juntar documentos em formato digital, assinar digitalmente e praticar
demais atos necessários ao desenvolvimento válido e regular de processos digitais da RFB.
§ 1º A representação a que se refere o caput compreende também a assinatura em
documentos digitais que compõem processo digital ou em documentos digitais juntados pelo
representante que tenham previsão de assinatura de ciência ou notificação.
§ 2º A opção "Restringir Procuração", disponível no serviço "Processos Digitais", limitará a
atuação do outorgado aos processos digitais indicados.

Art. 10. A procuração digital será emitida e cancelada exclusivamente na internet.
Parágrafo único. No caso de alteração do ato constitutivo de pessoa jurídica que enseje a
revogação de poderes outorgados por meio de procuração digital, o cancelamento desta
deverá ser efetuado pelo responsável legal da pessoa jurídica.

CAPÍTULO IV
DO PERÍODO DE TRANSIÇÃO

Art. 11. Durante a transição para o uso exclusivo da conta gov.br, o acesso a serviços do eCAC poderá:
I - estar restrito ao uso de certificado digital; e
II - ocorrer, alternativamente, com utilização de código de acesso gerado no endereço
eletrônico informado o parágrafo único do art. 1º.
Parágrafo único. O código de acesso a que se refere o inciso II do caput poderá ser gerado:
I - por pessoa física, mediante a informação:
a) do número de inscrição no CPF;

b) da data de nascimento do titular do número de inscrição no CPF; e
c) dos números dos 2 (dois) últimos recibos das Declarações de Ajuste Anual do Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF) apresentadas nos últimos 6 (seis) anos, ou do
número do último recibo, caso haja apenas uma DIRPF transmitida no referido período; ou
II - por pessoa jurídica optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos
e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples
Nacional), mediante a informação:
a) do número de inscrição no CNPJ; e
b) das informações do representante da empresa, responsável perante o CNPJ,
relacionadas no inciso I.

CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 12. A utilização dos serviços do e-CAC poderá ser condicionada à leitura prévia de
mensagens classificadas como importantes, ainda que o acesso seja realizado por seu
responsável ou representante legal habilitado para acessar o serviço de Caixa Postal.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos usuários do Sistema de
Informações ao Judiciário (Infojud) que acessarem o e-CAC na condição de titular.

Art. 13. Ficam revogadas as seguintes Instruções Normativas:
I - Instrução Normativa RFB nº 1.751, de 16 de outubro de 2017;
II - Instrução Normativa RFB nº 1.872, de 12 de março de 2019;
III - Instrução Normativa RFB nº 1.917, de 20 de dezembro de 2019;
IV - Instrução Normativa RFB nº 1.995, de 24 de novembro de 2020;
V - Instrução Normativa RFB nº 2.027, de 31 de maio de 2021; e
VI - Instrução Normativa RFB nº 2.046, de 11 de novembro de 2021.

Art. 14. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial
da União.

JULIO CESAR VIEIRA GOMES

RESOLUÇÃO CGSN Nº 165, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2022

A LTERA A R ESOLUÇÃO CGSN Nº 140, DE 22 DE MAIO
DE

2018, QUE DISPÕE SOBRE O R EGIME E SPECIAL

U NIFICADO

DE

A RRECADAÇÃO

DE

T RIBUTOS

E

C ONTRIBUIÇÕES DEVIDOS PELAS M ICROEMPRESAS E
E MPRESAS DE P EQUENO P ORTE (S IMPLES N ACIONAL ).

O COMITÊ GESTOR DO SIMPLES NACIONAL, no uso das atribuições que lhe conferem a
Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, o Decreto nº 6.038, de 7 de fevereiro
de 2007, e o Regimento Interno, aprovado pela Resolução CGSN nº 163, de 21 de janeiro
de 2022, resolve:

Art. 1º A Resolução CGSN nº 140, de 22 de maio de 2018, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
"Art. 100. Considera-se MEI, observado o disposto no § 1º-C, o empresário individual a que se
refere o art. 966 do Código Civil ou o empreendedor, optante pelo Simples Nacional, que tenha
auferido receita bruta anual acumulada nos anos-calendário anteriores e em curso de até R$
81.000,00 (oitenta e um mil reais) e que exerça, de forma independente e exclusiva, apenas as
ocupações constantes do Anexo XI, dentre as quais constarão: (Lei Complementar nº 123, de
2006, art. 18-A, § 1º e § 7º, inciso III)
V - a comercialização e o processamento de produtos de natureza extrativista; (Lei Complementar
nº 123, de 2006, art. 18-A, § 1º, I e § 4º-A) e
VI - a industrialização, a comercialização e a prestação de serviços no âmbito rural. (Lei
Complementar nº 123, de 2006, art. 18-A, § 1º, III)
................................................................................................................................................
§ 1º-A. Para fins do disposto no caput, aplicam-se os seguintes limites para o transportador
autônomo de cargas inscrito como MEI, que tenha como ocupação profissional exclusiva o
transporte rodoviário de cargas nos termos da tabela B do Anexo XI: (Lei Complementar nº 123,
de 2006, art. 18-F, incisos I e II)
I - o limite da receita bruta será de R$ 251.600,00 (duzentos e cinquenta e um mil e seiscentos
reais); e
II - no caso de início de atividade, o limite da receita bruta será de R$ 20.966,67 (vinte mil,
novecentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos) multiplicados pelo número de
meses compreendidos entre o mês de início da atividade e o final do respectivo ano-calendário,
considerada a fração de mês como mês completo.

§ 1º-B. O exercício de qualquer ocupação permitida ao SIMEI e não prevista na tabela B do Anexo
XI durante o ano calendário implicará a observância dos limites de que tratam o caput e o §1º e
do disposto na alínea "b" do inciso I do art. 101.
§ 1º-C. É vedado ao MEI: (Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 17, XII, art. 18-A, §§ 1º e 4º, e
art. 18-C)
I - exercer ocupação não prevista no Anexo XI;
II - possuir mais de um estabelecimento;
III - participar de outra empresa como titular, sócio ou administrador;
IV - constituir-se sob a forma de startup;
V - contratar mais de um empregado, observado o disposto no art. 105; ou
VI - realizar cessão ou locação de mão de obra.
......................................................................................................................................." (NR)
"Art. 100-A. Sem prejuízo do disposto no art. 15, poderá ser incluída no Anexo XI como ocupação
permitida ao MEI a atividade que: (Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 17, XII, art. 18-A, §§
1º, 4º, 4º-A e 4º-B e art. 18-C)
.................................................................................................................................................
III - seja passível de exercício em um único estabelecimento, nos termos do inciso II do § 1º-C do
art. 100;
.................................................................................................................................................
V - seja exercida pelo empresário individual a que se refere o art. 966 do Código Civil ou pelo
empreendedor, nos termos do caput do art. 100;
.................................................................................................................................................
VII - seja exercida no âmbito rural e caracterizada como industrial, comercial ou de prestação de
serviços; e
VIII - seja caracterizada como de comercialização ou de processamento de produtos de natureza
extrativista." (NR)
"Art. 101. ...............................................................................................................................
I - .............................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
b) a partir da competência maio de 2011: 5% (cinco por cento) do limite mínimo mensal do salário
de contribuição; e (Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, art. 21, § 2º, inciso II, alínea "a"; Lei nº
12.470, de 31 de agosto de 2011, arts. 1º e 5º)
c) a partir da competência abril de 2022, para o transportador autônomo de cargas a que se refere
o § 1º-A do art. 100: 12% (doze por cento) do limite mínimo mensal do salário de contribuição; (Lei
Complementar nº 123, de 2006, art. 18-F, inciso III)
.................................................................................................................................................
§ 2º As tabelas constantes do Anexo XI aplicam-se apenas no âmbito do Simei. (Lei Complementar
nº 123, de 2006, art. 18-A, § 4º-B)

......................................................................................................................................." (NR)
"Art. 115. ...............................................................................................................................
................................................................................................................................................
§ 2º ........................................................................................................................................
................................................................................................................................................
II - ...........................................................................................................................................
a) auferir receita que exceda, no ano-calendário, o limite de receita bruta previsto no caput ou nos
§§ 1º e 1º-A do art. 100, caso em que a comunicação deverá ser feita até o último dia útil do mês
subsequente àquele em que verificado o excesso, e o desenquadramento produzirá efeitos: (Lei
Complementar nº 123, de 2006, art. 18-A, § 7º, incisos III e IV, art. 18-F, incisos I e II)
1. a partir de 1º de janeiro do ano-calendário subsequente àquele em que verificado o excesso,
desde que este não tenha sido superior a 20% (vinte por cento) do limite previsto no caput ou nos
§§ 1º e 1º-A do art. 100;
2. retroativamente a 1º de janeiro do ano-calendário em que verificado o excesso, se este foi
superior a 20% (vinte por cento) do limite previsto no caput ou no inciso I do § 1º-A do art. 100; e
3. retroativamente ao início de atividade, se o excesso verificado tiver sido superior a 20% (vinte
por cento) do limite previsto no § 1º ou no inciso II do § 1º-A do art. 100;
......................................................................................................................................" (NR)
"Art. 116. ..............................................................................................................................
Parágrafo único. Na hipótese de o empresário exceder os limites de receita bruta anual a que se
referem o caput e o inciso I do § 1º-A do art. 100, a perda do tratamento diferenciado relativo à
emissão de documentos fiscais previsto no art. 106 ocorrerá: (Lei Complementar nº 123, de 2006,
art. 18-A, § 16)
......................................................................................................................................." (NR)

Art. 2º O Anexo XI da Resolução CGSN nº 140, de 2018, fica substituído pelo Anexo Único
desta Resolução.

Art. 3º Excepcionalmente com relação ao ano-calendário 2022, aplica-se, a partir de 1º de
abril, o disposto no § 1º-A do art. 100 e na alínea "c" do inciso I do art. 101 da Resolução
CGSN nº 140, 2018, ao transportador autônomo de cargas a que se refere o art. 18-F da Lei
Complementar nº 123, de 2006, que, até o último dia útil do mês de março, cumpra com as
seguintes condições:
I - exerça ou passe a exercer, de forma exclusiva, uma ou mais ocupações previstas na
tabela B do Anexo XI da Resolução CGSN nº 140, 2018; e

II - opte pela inclusão no Simples Nacional e no Simei, na forma prevista nos arts. 6º e 102
da Resolução CGSN nº 140, 2018, respectivamente, caso ainda não tenha realizado as
referidas opções.

Art. 4º Ficam revogados os seguintes dispositivos da Resolução CGSN nº 140, de 2018:
I - os incisos I a IV do caput do art. 100; e
II - o § 2º do art. 100.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.

JULIO CESAR VIEIRA GOMES
Presidente do Comitê

2. PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

ESTADO DE SÃO PAULO

22/02/2022 – EDIÇÃO 37

Não houve publicações relevantes.

23/02/2022 – EDIÇÃO 38

Não houve publicações relevantes.

24/02/2022 – EDIÇÃO 39

Não houve publicações relevantes.

25/02/2022 – EDIÇÃO 40

Não houve publicações relevantes.

26/02/2022 – EDIÇÃO 41

DECRETO Nº 66.529, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2022

I NTRODUZ ALTERAÇÃO NO R EGULAMENTO DO I MPOSTO
SOBRE

O PERAÇÕES R ELATIVAS À C IRCULAÇÃO DE

M ERCADORIAS E SOBRE P RESTAÇÕES DE S ERVIÇOS
DE

T RANSPORTE I NTERESTADUAL E I NTERMUNICIPAL E

DE

C OMUNICAÇÃO – RICMS.

JOÃO DORIA, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais
e tendo em vista o disposto no artigo 8º, inciso XXIV e § 10, item 2, da Lei nº 6.374, de 1º de
março de 1989,
Decreta:

Artigo 1° - Fica acrescentada à Seção XIV do Capítulo IV do Título II do Livro II do
Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação RICMS, aprovado pelo Decreto nº 45.490, de 30 de novembro de 2000, a Subseção III,
composta pelo artigo 394-B, com a seguinte redação:
“SUBSEÇÃO III
Das Operações Com Garrafas de Vidro
Artigo 394-B - O lançamento do imposto incidente nas sucessivas saídas internas de
garrafas de vidro com valor comercial fica diferido para o momento em que ocorrer (Lei
6.374/89, art. 8º, XXIV, e § 10, 2):
I - sua saída para outro Estado;
II - sua saída para o exterior;
III - sua entrada em estabelecimento fabricante de bebidas.
Parágrafo único - Na hipótese do inciso III, deverá o estabelecimento fabricante de bebidas:
1. emitir Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, modelo 55, relativamente a cada entrada ou a cada
aquisição de garrafa de vidro;
2. escriturar a operação no livro Registro de Entradas, utilizando as colunas sob os títulos
“ICMS - Valores Fiscais - Operações ou Prestações com Crédito do Imposto”, quando o
crédito for admitido;
3. escriturar o valor do imposto a pagar no livro Registro de Apuração do ICMS, no quadro
“Débito do Imposto - Outros Débitos”, com a expressão “Entradas de garrafas de vidro”;
4. tratando-se de contribuinte sujeito às normas do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte - “Simples Nacional”, proceder conforme os itens 1 e 2 e efetuar o
recolhimento do ICMS devido, mediante guia de recolhimento especial, até o último dia do
segundo mês subsequente ao da operação.”.

Artigo 2º - Este decreto entra em vigor em 1º de março de 2022.

Palácio dos Bandeirantes, 25 de fevereiro de 2022
JOÃO DORIA
Rodrigo Garcia Secretário de Governo
Tomás Bruginski de Paula Secretário Executivo, Respondendo pelo Expediente da
Secretaria da Fazenda e Planejamento
Cauê Macris Secretário-Chefe da Casa Civil

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

22/02/2022 – EDIÇÃO 35

Não houve publicações relevantes.

23/02/2022 – EDIÇÃO 36

Não houve publicações relevantes.

24/02/2022 – EDIÇÃO 37

Não houve publicações relevantes.

25/02/2022 – EDIÇÃO 38

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 61.085, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2022

I NTRODUZ ALTERAÇÕES NOS ARTIGOS 1 º , 2 º E 3 º , BEM
COMO NA EMENTA , TODOS DO

14

DE

JUNHO

DE

D ECRETO Nº 57.739, DE

2017,

QUE

ESTABELECE

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA REPARAÇÃO DE
DANOS

PELA

F AZENDA P ÚBLICA M UNICIPAL , NOS

TERMOS QUE ESPECIFICA , E DISPÕE SOBRE OUTRAS
PROVIDÊNCIAS CORRELATAS .

RICARDO NUNES, Prefeito do Município de São Paulo, no uso das atribuições que
lhe são conferidas por lei,
D E C R E T A:

Art. 1º Os artigos 1º, 2º e 3º do Decreto nº 57.739, de 14 de junho de 2017, passam a vigorar
com as seguintes alterações:
“Art. 1º O procedimento administrativo para a reparação de danos patrimoniais por lesão a bens
materiais causados por ação ou omissão na prestação de serviços públicos pela Fazenda Pública
Municipal, em casos de menor complexidade, passa a ser regido por este decreto.
§ 1º Não estão abrangidos pelo procedimento administrativo de que trata este decreto a reparação
de danos morais, danos estéticos ou qualquer outra lesão a bens imateriais.
§ 2º Para os fins deste decreto, considera-se como de menor complexidade os casos que não
exijam a realização de prova técnico-pericial incompatível com os meios administrativos
ordinários.” (NR)
“Art.

2º

.......................................................................

................

.................................................................................... .................
§ 2º É dispensado o recolhimento de preço público para a recepção e autuação de requerimento
administrativo.
§ 3º O ajuizamento de ação judicial fundada no mesmo fato e no mesmo direito acarretará a
extinção do processo administrativo, sem prejuízo da possibilidade de conciliação e acordo
judicial.” (NR)
“Art. 3º A decisão do pedido de reparação de danos de que trata este decreto caberá ao
Coordenador da Coordenadoria Geral do Consultivo – CCG, da Procuradoria Geral do Município,
com recurso para o Procurador Geral do Município, em instância final, no prazo de 15 (quinze)
dias.” (NR)

Art. 2º Em decorrência do disposto neste decreto, a ementa do Decreto nº 57.739, de 2017,
passa a ter a seguinte redação:
“Estabelece o procedimento administrativo para a reparação de danos patrimoniais por lesão a
bens materiais causados por ação ou omissão na prestação de serviços públicos pela Fazenda
Pública Municipal, em casos de menor complexidade, nos termos que especifica, altera o Decreto
nº 56.832, de 19 de fevereiro de 2016, e revoga o Decreto nº 53.066, de 4 de abril de 2012.”

Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, em 24 de fevereiro de 2022, 469º da
Fundação de São Paulo.
RICARDO NUNES, PREFEITO
MARINA MAGRO BERINGHS MARTINEZ, Procuradora Geral do Município

JOSÉ RICARDO ALVARENGA TRIPOLI, Secretário Municipal da Casa Civil
EUNICE APARECIDA DE JESUS PRUDENTE, Secretária Municipal de Justiça
RUBENS NAMAN RIZEK JUNIOR, Secretário de Governo Municipal

26/02/2022 – EDIÇÃO 39

Não houve publicações relevantes.

3. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

21/02/2022 – EDIÇÃO Nº 44/2022

Não houve publicações relevantes.

22/02/2022 – EDIÇÃO Nº 45/2022

Não houve publicações relevantes.

23/02/2022 – EDIÇÃO Nº 46/2022

Não houve publicações relevantes.

23/02/2022 – EDIÇÃO Nº 47/2022

Não houve publicações relevantes.

4. DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

21/02/2022 – EDIÇÃO 3452

Não houve publicações relevantes.

22/02/2022 – EDIÇÃO 3453

CORREGEDORIA GERAL D A JUSTIÇA

ATOS E COMUNICADOS DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA

PORTARIA Nº 06/2022

O DESEMBARGADOR FERNANDO ANTONIO TORRES GARCIA, CORREGEDOR
GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, no exercício de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o óbito do 2º Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos
e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Limeira, ocorrido em 4/2/2022;

CONSIDERANDO que o Provimento n° 747/2000, do C. Conselho Superior da
Magistratura, previu e estabeleceu que a acumulação dos serviços de Protesto de Letras e
Títulos, por opção pessoal, somente se estenderia até a vacância da unidade;

CONSIDERANDO o disposto no artigo 39, inciso I, da Lei Federal n° 8.935/1994 e o
decidido nos autos do Processo Digital n° 2022/17288 - DICOGE 1;

RESOLVE:

Artigo 1º - Declarar a extinção da atribuição dos serviços de Protesto de Letras e Títulos ao
2º Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da

Comarca de Limeira, a partir da disponibilização desta Portaria no Diário da Justiça
Eletrônico, cessando imediatamente a distribuição destes serviços e a prática de qualquer
novo ato, com a transferência dessa atribuição aos Tabeliães de Notas e de Protesto de
Letras e Títulos da mesma Comarca.

Artigo 2º - Determinar o recolhimento do acervo de Protesto de Letras e Títulos ao 2º
Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos da Comarca de Limeira.

Artigo 3º - Determinar seja providenciada a realização de inventário do acervo de Protesto
de Letras e Títulos, compreendendo todos os livros, classificadores, pastas, autos, papéis e
mediante a lavratura, pelo MM. Juízo Corregedor Permanente, de termo de inventário
circunstanciado.

Publique-se. Anote-se. Comunique-se, dando-se ciência ao Juízo Corregedor
Permanente e recomendando-se, ainda, a divulgação local.

São Paulo, 18 de fevereiro de 2022.

(a) FERNANDO ANTONIO TORRES GARCIA - Corregedor Geral da Justiça (Assinatura
Eletrônica)

23/02/2022 – EDIÇÃO 3454

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ATOS E COMUNICADOS DA PRESIDÊNCIA

SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE E PRAZOS PROCESSUAIS

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça, em
21/02/2022, autorizou o que segue:

CAPITAL - FORO REGIONAL XV – BUTANTÃ – início do expediente forense
presencial a partir das 12 horas, no dia 03/03/2022.
ASSIS – VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL – prorrogação da
suspensão do expediente forense presencial e dos prazos processuais dos processos
físicos, no período 01/02 a 11/03/2022, devendo-se observar as regras estabelecidas pelo
Comunicado Conjunto nº 1351/2020.

RANCHARIA– suspensão dos prazos processuais no dia 18/02/2022.

24/02/2022 – EDIÇÃO 3455

TRIBUNA DE JUSTIÇA

ATOS E COMUNICADOS DA PRESIDÊNCIA

SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE E PRAZOS PROCESSUAIS

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça, em
23/02/2022, autorizou o que segue:

ITAPEVI– antecipação do encerramento do expediente forense presencial no dia
23/02/2022, a partir das 18 horas, com suspensão dos prazos processuais dos processos
físicos na referida data, devendo ser observado o Comunicado Conjunto nº 1351/2020.
PRAIA GRANDE – antecipação do encerramento do expediente forense presencial
no dia 23/02/2022, a partir das 16 horas, com suspensão dos prazos processuais dos
processos físicos na referida data, devendo ser observado o Comunicado Conjunto nº
1351/2020.

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça, em
23/02/2022, no uso de suas atribuições legais, após concordância da E. Corregedoria Geral
da Justiça, autorizou o que segue:

FRANCO DA ROCHA - suspensão dos prazos processuais dos processos físicos, no
período de 21/02/2022 a 21/03/2022, devendo ser observado, neste período, o Comunicado
Conjunto n.º 249/2020, item 1.

25/02/2022 – EDIÇÃO 3456

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ATOS E COMUNICADOS DA PRESIDÊNCIA

SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE E PRAZOS PROCESSUAIS

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça, em
24/02/2022, autorizou o que segue:
PRAIA GRANDE – PRÉDIO ANEXO – antecipação do encerramento do expediente
forense presencial do CEJUSC e das Varas da Fazenda Pública e do Juizado Especial Cível
e Criminal, no dia 24/02/2022, a partir das 13:00 horas, com suspensão dos prazos
processuais dos processos físicos na referida data, observando-se o Comunicado Conjunto
nº 1.351/2020.

5. DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA FEDERAL DA 3ª REGIÃO

21/02/2022 – EDIÇÃO Nº 35/2022

Não houve publicações relevantes.

22/02/2022 – EDIÇÃO Nº 36/2022

CADERNO ADMINISTRATIVO

PRESIDÊNCIA

PORTARIA CONJUNTA PRES/CORE Nº 28, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022

P RORROGA ATÉ 3 DE ABRIL DE 2022 A DISCIPLINA DO
RETORNO GRADUAL ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS .

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO e a
CORREGEDORA REGIONAL DA JUSTIÇA FEDERAL DA 3ª REGIÃO ,

CONSIDERANDO o estado de atenção decorrente do número de casos de COVID-19;e

CONSIDERANDO a necessidade de preservação da saúde do público interno e externo que
utiliza os prédios e unidades da Justiça Federal;

RESOLVEM:

Art. 1º Alterar o art. 1ºe o respectivo parágrafo único da Portaria Conjunta PRES/CORE nº
24, de 8 de outubro de 2021, nos seguintes termos:
“Art. 1ºAs atividades retornarão à forma presencial ordinária a partir de 4 de abril 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 3 de abril de
2022.”

Art. 2º Esta portaria entra em vigor nesta data.

23/02/2022 – EDIÇÃO Nº 37/2022

Não houve publicações relevantes.

24/02/2022 – EDIÇÃO Nº 38/2022

Não houve publicações relevantes.

25/02/2022 – EDIÇÃO Nº 39/2022

Não houve publicações relevantes.

6. NOTÍCIAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

STF VAI DISCUTIR LIMITE DE MULTA TRIBUTÁRIA PUNITIVA

Corte reconheceu a repercussão geral de recurso que trata da possibilidade de fixação de
multa punitiva superior a 100% do tributo devido.
Publicado em 21/02/2022

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), em decisão unânime, submeteu o
Recurso Extraordinário (RE) 1335293 à sistemática da repercussão geral (Tema 1.195). O
objeto da discussão é a possibilidade de fixação de multa tributária punitiva, não qualificada
pela sonegação, fraude ou conluio, em montante superior a 100% do tributo devido. A tese
a ser fixada nesse julgamento deverá ser aplicada aos demais casos sobre a mesma
matéria.

Excesso tributário

O Estado de São Paulo recorre de decisão do Tribunal de Justiça estadual (TJ-SP)
que identificou excesso de tributação e reduziu a multa punitiva aplicada a uma indústria de
cereais, com fundamento no princípio do não-confisco. Para o TJ-SP, a multa punitiva não
deve ser superior a 100% do imposto creditado indevidamente.
No STF, o estado sustenta, entre outros pontos, que reduzir consideravelmente a
multa aplicada ao contribuinte é abrir espaço a reincidência da conduta ilegal. Argumenta
que o debate do percentual da multa punitiva interfere na independência e na harmonia dos
poderes da República e na autonomia dos estados legislarem sobre tributo de sua
competência. Por fim, ressalta que o valor da multa está previsto de forma objetiva e
expressa na Lei 9.930/1996 e, para afastar sua incidência ou reduzir seu valor, seria
necessário declarar a inconstitucionalidade dessa norma.

Manifestação

Para o presidente do Tribunal, ministro Luiz Fux, compete ao STF definir, com base
no princípio do não-confisco na esfera tributária (artigo 150, inciso IV, da Constituição
Federal), parâmetros para o limite máximo do valor da multa fiscal punitiva, especificamente
os valores superiores a 100% do tributo devido, considerado o percentual fixado nas
legislações dos entes federados.
A controvérsia constitucional, na avaliação do ministro, ultrapassa os interesses das
partes, pois alcança os entes federativos e inúmeros contribuintes, e tem relevância do ponto
de vista econômico, político, social e jurídico.
STF INVALIDA LEIS ESTADUAIS QUE REGULAMENTAM IMPOSTO SOBRE HERANÇAS E
DOAÇÕES NO EXTERIOR

Ao analisar ações ajuizadas contra leis locais, o Plenário aplicou entendimento fixado
anteriormente em julgamento de recurso com repercussão geral
Publicado em 23/02/2022

O Supremo Tribunal Federal (STF) reafirmou que o Imposto sobre Transmissão
Causa Mortis e de Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD), nas doações e heranças
instituídas no exterior, não pode ser regulamentado pelos estados, em razão da ausência de
lei complementar federal sobre a matéria. Com base nesse entendimento, o Plenário julgou
inconstitucionais leis de 14 estados que tratavam do tema. A decisão foi tomada na sessão
virtual encerrada em 18/2, no julgamento de Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs)
ajuizadas pela Procuradoria-Geral da República (PGR).
A controvérsia tratada nas ADIs foi objeto de análise pelo STF no julgamento do
Recurso Extraordinário (RE) 851108, com repercussão geral (Tema 825). Na ocasião, o
Tribunal assentou que os estados e o Distrito Federal não têm competência legislativa para
instituir a cobrança do imposto quando o doador tiver domicílio ou residência no exterior ou
se a pessoa falecida possuir bens, tiver sido residente ou domiciliada ou tiver seu inventário
processado no exterior. Nos termos do artigo 155, parágrafo 1°, inciso III, da Constituição

Federal, a competência para a instituição do ITCMD deve ser disciplinada por lei
complementar federal.
No julgamento das ADIs, o Plenário declarou a inconstitucionalidade de leis estaduais
editadas em desconformidade com esse entendimento.

Modulação

Por razões de segurança jurídica, o colegiado, no entanto, modulou os efeitos da
decisão tomada nas ADIs, para que tenha eficácia a partir da data da publicação do acórdão
do RE 851108 (20/4/2021), ressalvando-se as ações pendentes de conclusão, até a mesma
data, em que se discuta a qual estado o contribuinte deveria efetuar o pagamento do ITCMD,
considerando a ocorrência de bitributação, ou a validade da cobrança do imposto, se não
pago anteriormente.

Estados

Ao todo, foram julgadas procedentes 14 ações: ADIs 6817, 6829, 6832 e 6837, de
relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, ajuizadas contras leis dos Estados de
Pernambuco, do Acre, do Espírito Santo e do Amapá; ADIs 6821 e 6824, de relatoria do
ministro Alexandre de Moares, contra leis do Maranhão e de Rondônia; ADIs 6825, 6834 e
6835, relatadas pelo ministro Edson Fachin, contra leis do Rio Grande do Sul, do Ceará e
da Bahia; ADIs 6822, 6827 e 6831, relatadas pelo ministro Roberto Barroso, contra leis da
Paraíba, do Piauí e de Goiás; e ADIs 6836 e 6839, de relatoria da ministra Cármen Lúcia,
ajuizadas contra leis do Amazonas e de Minas Gerais.

PRESIDENTES DO STF E DO SENADO CRIAM COMISSÃO DE JURISTAS PARA MODERNIZAR
PROCESSO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO

Idealizada pelo ministro Luiz Fux, a comissão trabalhará por 180 dias e conta com 17
membros, sob a presidência da ministra Regina Helena Costa, do STJ.
Publicado em 23/02/2022

Os presidentes do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, e do Senado
Federal, Rodrigo Pacheco, assinaram, nesta quarta-feira (23), ato que institui uma comissão
de juristas responsável por apresentar proposições legislativas para “dinamizar, unificar e
modernizar o processo administrativo e tributário nacional”.
Fux explicou que o objetivo da comissão é aperfeiçoar a legislação para garantir o
direito constitucional da duração razoável dos processos. Segundo ele, há no Brasil um
“fenômeno de litigiosidade desenfreada” sobre esses temas. “O escopo maior é exatamente
a simplificação e a efetivação da cláusula pétrea da duração razoável dos processos”, frisou.
De acordo com Pacheco, a comissão foi idealizada pelo ministro Luiz Fux e tem como
objetivo de estabelecer regras modernas para desafogar o Poder Judiciário a partir da
criação de projetos de lei e propostas de emenda à Constituição que permitam dar duração
razoável a processos de natureza tributária, administrativa e previdenciária, evitando,
também, a judicialização desses temas.

Eficiência e segurança jurídica

A comissão vai trabalhar por 180 dias e será presidida pela ministra Regina Helena
Costa, do Superior Tribunal de Justiça (STJ). O doutor em Direito Público Valter
Shuenquener de Araújo será o relator dos temas relativos a processo administrativo, e o exauditor fiscal da Receita Federal Marcus Lívio Gomes vai relatar os temas sobre processo
tributário. A comissão conta, ainda, com mais 14 membros, entre eles o ministro Bruno
Dantas, do Tribunal de Contas da União (TCU).
Segundo o ato conjunto que regulamenta a comissão, o grupo buscará criar diretrizes
para garantir os princípios do devido processo legal, da razoável duração do processo, da
eficiência, da segurança jurídica, da proteção da confiança e do impulso oficial. Também

estão entre os objetivos criar parâmetros para a autocomposição extrajudicial, com vistas à
redução de litígios, a consolidação de teses a serem observadas pela administração pública
e a criação de definições processuais e procedimentais que simplifiquem os processos e
favoreçam a sistematização, a padronização de ritos e a unificação de entendimentos.
A comissão de juristas terá seus trabalhos secretariados pela Secretaria-Geral da
Mesa do Senado Federal, com o apoio técnico da Consultoria Legislativa da Casa, da
Secretaria de Altos Estudos, Pesquisas e Gestão da Informação do STF e do Departamento
de Pesquisas Judiciárias do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
REGRA DO CPC SOBRE EFEITO SUSPENSIVO SE APLICA A EMBARGOS EM EXECUÇÃO
FISCAL, DECIDE STF

De acordo com a relatora, ministra Cármen Lúcia, a sistemática está de acordo com os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
Publicado em 23/02/2022

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), na sessão virtual encerrada em 18/2,
julgou improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5165, em que a Ordem
dos Advogados do Brasil (OAB) questionava a aplicação, às execuções fiscais, de
dispositivo do Código de Processo Civil (CPC) que impede o efeito suspensivo automático
em caso de embargos da parte executada.
Para a OAB, como a certidão de dívida ativa tributária é um título executivo
extrajudicial constituído de forma unilateral pelo credor (poder público) e que permite a
expropriação dos bens do devedor sem análise aprofundada do débito pelo Poder Judiciário,
a norma em questão violaria preceitos da Constituição Federal. Pedia, assim, que a regra
geral do artigo 739-A do CPC de 1973, inserida pela Lei 11.382/2006, fosse aplicada apenas
aos embargos apresentados em execuções de títulos extrajudiciais de índole privada, pois
em sua formação há consentimento do devedor.
Após a revogação do CPC de 1973 pelo Código de Processo Civil de 2015, a OAB
aditou o pedido para informar que a nova legislação traz disposição análoga no artigo 919 .
Em voto acompanhado por unanimidade, a relatora, ministra Cármen Lúcia, explicou
que a alteração promovida pela Lei 11.382/2006 no CPC de 1973 - e mantida no CPC de

2015 - buscou garantir o direito do credor, sem suprimir o direito de defesa do executado.
Ela lembrou que, antes da mudança, a oposição de embargos pelo executado sempre
acarretava a suspensão da execução, independentemente dos fundamentos da defesa
invocados ou da existência de perigo da demora.
Por esse motivo, segundo a ministra, a nova sistemática está de acordo com os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, na medida em que confere ao juiz a
concessão do efeito suspensivo a partir de análise e decisão sobre a situação concreta.
Ao rejeitar os argumentos da OAB, a ministra Cármen Lúcia assinalou que, mesmo
quando o juiz nega efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, não é possível à
Fazenda Pública obter os bens penhorados ou levantar o valor do depósito em juízo antes
do trânsito em julgado da sentença dos embargos, conforme previsão da Lei de Execução
Fiscal (Lei 6.830/1980). Por esse motivo, não há ofensa ao devido processo legal, ao
contraditório, à ampla defesa e ao direito de propriedade do executado.
STF FORMA MAIORIA PELA POSSIBILIDADE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO INCLUINDO
CONTRIBUIÇÕES ANTERIORES A JULHO DE 1994

O julgamento do caso, conhecido como “revisão da vida toda”, está em andamento no
Plenário Virtual.
Publicado em 25/02/2022

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria pela possibilidade da
aplicação de regra mais vantajosa à revisão de benefício previdenciário de segurados que
ingressaram no Regime Geral de Previdência Social (RGPS) antes da publicação da Lei
9.876/1999, que criou o fator previdenciário e alterou a forma de apuração dos salários de
contribuição para efeitos do cálculo de benefício. O caso é popularmente conhecido como
"revisão da vida toda".
A matéria é discutida no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1276977, em
andamento na sessão virtual que se encerra em 8/3. De acordo com o entendimento
preponderante, a regra de transição que excluía as contribuições antecedentes a julho de
1994 pode ser afastada caso seja desvantajosa ao segurado.

O julgamento, no entanto, só termina em 8/3, quando será divulgado o resultado
definitivo. Até lá, as regras do Plenário Virtual permitem mudança de votos já proferidos ou
pedido de destaque por algum dos ministros, que zera o placar e desloca o caso para o
Plenário físico. A matéria tem repercussão geral reconhecida.

Regra de transição

O RE foi interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra decisão do
Superior Tribunal de Justiça (STJ), que garantiu a um beneficiário, filiado ao RGPS antes da
Lei 9.876/1999, a possibilidade de revisão de sua aposentadoria com a aplicação da regra
definitiva do artigo 29 da Lei 8.213/1991, que prevê o cálculo do salário de benefício com
base nas 80% maiores contribuições de todo o período, caso seja mais favorável do que a
regra de transição (artigo 3° da Lei 9.876/1999), que compreende as 80% das maiores
contribuições apenas do período posterior a julho de 1994, quando houve a estabilização
econômica do Plano Real.

Julgamento

O julgamento teve início em junho de 2021, quando o relator, ministro Marco Aurélio
(aposentado), votou pelo desprovimento do recurso do INSS. No seu entendimento, deve
ser reconhecido ao contribuinte o critério de cálculo que lhe proporcione a maior renda
mensal possível, a partir do histórico das contribuições. Na ocasião, ele foi acompanhado
pelos ministros Edson Fachin e Ricardo Lewandowski e pelas ministras Cármen Lúcia e
Rosa Weber. O ministro Nunes Marques divergiu, e o julgamento foi suspenso por pedido
de vista do ministro Alexandre de Moraes.

Proteção dos direitos

A análise do caso foi retomada na sessão virtual iniciada nesta sexta-feira (25). Ao
acompanhar o relator, o ministro Alexandre de Moraes frisou que, de acordo com a
exposição de motivos do projeto de lei que originou a Lei 9.876/1999, a regra definitiva veio
para privilegiar, no cálculo da renda inicial do benefício, a integralidade do histórico

contributivo. Já a limitação imposta pela regra de transição teve o objetivo de minimizar
eventuais distorções causadas pelo processo inflacionário nos rendimentos dos
trabalhadores.
Assim, em sua avaliação, a regra transitória deve ser analisada como uma forma de
aproximação da regra definitiva, a fim de proteger direitos subjetivos dos segurados. Nesse
sentido, não pode ser mais gravosa do que definitiva. Segundo ele, se a aplicação impositiva
da regra transitória inverte essa lógica, ao proporcionar um benefício menor do que aquele
a que o segurado teria direito pela regra definitiva, essa interpretação subverte a finalidade
da norma.

Isonomia

O ministro explicou que a lei de transição só será benéfica para o segurado que
computar mais e maiores contribuições no período posterior a 1994, caso em que descartará
as contribuições menores no cálculo da média. Contudo, para o segurado que realizou
melhores contribuições antes de julho de 1994, a regra é prejudicial, pois resulta em um
benefício menor.
Assim, para o ministro Alexandre, os segurados que reuniram os requisitos para
obtenção do benefício na vigência do artigo 29 da Lei 8.213/1991 (alterada pela Lei
9.876/1999) podem optar pela regra definitiva e ter sua aposentadoria calculada tomando
em consideração todo o período contributivo, ou seja, abarcando as contribuições desde o
seu início, que podem ter sido muito maiores do que as posteriores a 1994. “Admitir-se que
norma transitória importe em tratamento mais gravoso ao segurado mais antigo em
comparação ao novo segurado contraria o princípio da isonomia”, disse.
O ministro ressaltou, ainda, que, no julgamento RE 630501 (com repercussão geral),
o Plenário reafirmou que, em questões previdenciárias, se aplicam as normas vigentes ao
tempo da reunião dos requisitos de passagem para inatividade. Por fim, lembrou que a
Reforma da Previdência instituída pela Emenda Constitucional (EC) 103/2019 estabeleceu
que o limite fixado em julho de 1994 passou a ser a regra permanente, até que lei discipline
a matéria.

Divergência

Para a corrente contrária, que acolhe o recurso do INSS, aberta com o voto do ministro
Nunes Marques, a regra do caput do artigo 3º da Lei 9.876/1999, que fixa o termo inicial do
período básico de cálculo dos benefícios previdenciários em julho de 1994, é compatível
com a Constituição e não ofende o princípio da isonomia. Para ele, a opção do Legislativo
teve o objetivo de evitar dificuldades operacionais causadas pelo cômputo de contribuições
previdenciárias anteriores à implementação do Plano Real, período conhecido pela
instabilidade econômica.
Seguiram a divergência os ministros Dias Toffoli, Luís Roberto Barroso, Gilmar
Mendes e Luiz Fux.

7. NOTÍCIAS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ASTREINTES

E

MULTA

POR

ATO

ATENTATÓRIO

À

DIGNIDADE

DA

JUSTIÇA

SÃO

CUMULÁVEIS, DECIDE TERCEIRA TURMA.

Publicado em 22/02/2022

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendeu que é possível a
cumulação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça (artigo 77, parágrafo 2º, do
Código de Processo Civil de 2015) e da multa diária, ou astreintes (artigo 536, parágrafo
1º, do CPC/2015). Para o colegiado, as multas possuem natureza jurídica distinta; portanto,
a sua aplicação conjunta não configura bis in idem.
O caso julgado teve origem em ação de reintegração de posse na qual o autor
buscava a devolução de maquinários e ferramentas cedidos em contratos de comodato a
uma empresa fabricante de artefatos plásticos.
Após o deferimento de liminar, como as partes eram domiciliadas em locais distintos,
houve a expedição de carta precatória. Em virtude da não localização de todos os bens, o
juízo deprecado aplicou multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, no montante de
10% do valor da causa.
Paralelamente, o juízo de origem determinou a intimação da ré para que indicasse o
local exato onde se encontravam as máquinas ainda não restituídas, no prazo de 24 horas,
sob pena de multa diária de R$ 50 mil.
Após o retorno da carta precatória, a autora da ação iniciou o cumprimento provisório
da multa fixada pelo juízo deprecado. Porém, o juízo de origem, após a manifestação da
empresa de artefatos plásticos, revogou a penalidade, ao fundamento de que sua aplicação
em conjunto com as astreintes configuraria bis in idem. A decisão foi posteriormente
confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP).

Natureza jurídica distinta da multa por ato atentatório e das astreintes

O ministro Villas Bôas Cueva, relator, explicou que a multa por ato atentatório à
dignidade da Justiça tem natureza punitiva e é específica para as hipóteses de violação de

dever processual. "Referida multa possui natureza tipicamente sancionatória pelo
descumprimento de dever processual de obediência às decisões judiciais e consequente
ofensa ao princípio da efetividade processual", afirmou.
Já a multa diária – de caráter coercitivo, e não punitivo, segundo o magistrado – tem
o objetivo apenas de compelir o devedor a cumprir sua obrigação de fazer ou não fazer,
determinada em decisão judicial, de modo que sua aplicação em conjunto com a outra multa
não configura dupla penalidade pelo mesmo fato.
"O novo regramento processual civil passou a prever expressamente a possibilidade
de cumulação das multas no artigo 77, parágrafo 4º, do CPC/2015, de modo que não
remanescem mais dúvidas acerca da possibilidade de sua utilização simultânea", completou
o relator.

Multas aplicadas tinham funções diferentes

Quanto ao caso em julgamento, Villas Bôas Cueva ressaltou que as duas multas
cumpriram exatamente a função a que se destinam, visto que a multa por ato atentatório à
dignidade da Justiça, aplicada pelo juízo deprecado, teve como objetivo punir a empresa ré
pela resistência ao cumprimento da decisão judicial que determinou a entrega de todos os
bens descritos no mandado, criando embaraços à efetivação da liminar.
Por outro lado, apontou, a multa diária buscou estimular a ré a indicar o local exato
das máquinas que ainda não tinham sido restituídas.
TRIBUNAL NÃO TERÁ EXPEDIENTE NO CARNAVAL; PRAZOS PROCESSUAIS VOLTAM A
CORRER NO DIA 2 DE MARÇO

Publicado em 23/02/2022

Conforme consta da Portaria STJ/GP 34/2022, o Superior Tribunal de Justiça (STJ)
não terá expediente nos dias 28 de fevereiro e 1º de março (segunda e terça-feira de
Carnaval), em razão de feriado na Justiça Federal e nos tribunais superiores, estabelecido
pelo artigo 62, inciso III, da Lei 5.010/1966.

O expediente na quarta-feira (2) será das 14h às 19h, voltando os prazos processuais
a fluir normalmente a partir dessa data.

Plantão judicial

Para as medidas urgentes, entre sábado (26) e terça-feira (1º), os advogados deverão
acionar o plantão judicial – que funciona de forma totalmente eletrônica – na Central do
Processo Eletrônico do portal do STJ, das 9h às 13h.
A atuação do tribunal durante o plantão está restrita às hipóteses elencadas
na Instrução Normativa STJ 6/2012. Os processos recebidos no período serão distribuídos
como no regime ordinário: por sorteio automático ou por prevenção, mediante sistema
informatizado.
MINISTRA NANCY ANDRIGHI VOTA PELO CARÁTER EXEMPLIFICATIVO DA LISTA DA ANS;
NOVO PEDIDO DE VISTA SUSPENDE JULGAMENTO

Publicado em 23/02/2022

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) retomou nesta quarta-feira
(23) a análise da controvérsia sobre a natureza da lista de procedimentos e eventos em
saúde instituída pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) – se taxativa ou
exemplificativa, com a consequente definição sobre a possibilidade de os planos de saúde
serem obrigados a cobrir procedimentos não incluídos na relação pela agência reguladora.
O julgamento teve início no dia 16 de setembro do ano passado, com voto do relator,
ministro Luis Felipe Salomão, no sentido de que o rol da ANS tem caráter taxativo, mas
admite exceções. Em voto-vista apresentado na retomada do julgamento, a ministra Nancy
Andrighi abriu divergência e considerou que a lista possui natureza exemplificativa. A análise
do caso voltou a ser suspensa após pedido de vista do ministro Villas Bôas Cueva.
De acordo com Nancy Andrighi, o rol de procedimentos da ANS constitui referência
importante na organização do sistema de saúde privado, mas não pode restringir a cobertura
assegurada na lei brasileira nem servir como imposição genérica quanto ao que deve ser
coberto pelos planos – impedindo, em consequência, a definição individualizada do

tratamento pelo médico e o aproveitamento, pelo beneficiário, de novas tecnologias na área
de saúde.
"O rol de procedimentos e eventos em saúde constitui relevante garantia do
consumidor para assegurar direito à saúde, enquanto importante instrumento de orientação
quanto ao que lhe deve ser oferecido pelas operadoras de plano de saúde, mas não pode
representar a delimitação taxativa da cobertura assistencial, alijando previamente o
consumidor do direito de se beneficiar de todos os possíveis procedimentos ou eventos em
saúde que se façam necessários para o seu tratamento", apontou a ministra.

Promoção à saúde não pode se vincular ao lucro

Em seu voto, Nancy Andrighi citou precedentes do Supremo Tribunal Federal (STF)
no sentido de que a atuação das agências reguladoras deve ser compatível com a
Constituição e com os limites legais, de forma que a instituição que exerce atividade
regulatória não pode substituir a lei na definição de direitos e obrigações. Nesse sentido, a
magistrada apontou que as agências não têm a capacidade de inovar a ordem jurídica,
especialmente para impor restrições aos direitos das pessoas.
Ainda segundo o STF, lembrou a magistrada, a promoção da saúde, mesmo na esfera
privada, não se vincula às premissas de lucro, devendo levar em consideração a pessoa
humana e a importância social dessa atividade.
Nancy Andrighi também ressaltou que, se a Lei dos Planos de Saúde (Lei 9.656/1998)
estabelece que todas as moléstias indicadas na Classificação Internacional de Doenças
(CID) estão incluídas no chamado plano-referência, só podem ser excluídos da cobertura
dos planos os procedimentos e eventos relacionados a segmentos não contratados pelo
consumidor e aqueles que o próprio legislador estabeleceu como de cobertura não
obrigatória – por exemplo, tratamentos experimentais e estéticos.
"Infere-se que não cabe à ANS estabelecer outras hipóteses de exceção da cobertura
obrigatória pelo plano-referência, além daquelas expressamente previstas nos incisos
do artigo 10 da Lei 9.656/1998, assim como não lhe cabe reduzir a amplitude da cobertura,
excluindo procedimentos ou eventos necessários ao pleno tratamento das doenças listadas
na CID, ressalvadas, nos termos da lei, as limitações impostas pela segmentação
contratada", resumiu.

Lista tem mais de 3 mil procedimentos e traz linguagem técnica

Ao fundamentar sua posição divergente, a ministra Nancy Andrighi também enfatizou
a vulnerabilidade do consumidor em relação às operadoras dos planos e o caráter técnicocientífico da linguagem utilizada pela ANS na elaboração do rol de procedimentos
obrigatórios – condições que, para ela, impedem a pessoa de analisar com clareza, no
momento da contratação do plano, todos os riscos a que está submetida e todas as opções
de tratamento que terá à disposição, inclusive para doenças que ela nem sabe se terá.
"Não é razoável impor ao consumidor que, no ato da contratação, avalie os quase 3
mil procedimentos elencados no Anexo I da Resolução ANS 465/2021, a fim de decidir, no
momento da contratação, sobre as possíveis alternativas de tratamento para as eventuais
enfermidades que possam vir a acometê-lo", disse.
Em relação aos potenciais efeitos financeiros para o setor no caso do reconhecimento
do caráter exemplificativo do rol da ANS, Nancy Andrighi destacou que a legislação permite
que a própria autarquia autorize eventual reajuste no valor das mensalidades, de acordo
com fatos como o aumento da sinistralidade. Ela também apresentou dados segundo os
quais as operadoras têm obtido lucros que ultrapassam a casa dos bilhões, todo ano.

Para o relator, taxatividade protege os beneficiários e garante o sistema

Após o voto divergente, o ministro Luis Felipe Salomão reforçou sua posição no
sentido de que a taxatividade do rol da ANS é fundamental para o funcionamento adequado
do sistema de saúde suplementar, garantindo proteção, inclusive, para os beneficiários – os
quais poderiam ser prejudicados caso os planos tivessem de arcar indiscriminadamente com
ordens judiciais para a cobertura de procedimentos fora da lista da autarquia.
Apesar desse entendimento, Salomão salientou que, em diversas situações, é
possível ao Judiciário determinar que o plano garanta ao beneficiário a cobertura de
procedimento não previsto pela agência reguladora, a depender de critérios técnicos e da
demonstração da necessidade e da pertinência do tratamento.
Esses critérios, segundo o magistrado, foram atendidos em um dos casos analisados
pela seção, no qual o paciente, com quadro de esquizofrenia e depressão, teve prescrito
tratamento com eficácia reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina.

No aditamento de seu voto, o ministro apontou, ainda, que em nenhum outro país do
mundo há lista aberta de procedimentos e eventos em saúde de cobertura obrigatória pelos
planos privados. Salomão também lembrou que a lista da ANS é elaborada com base em
profundo estudo técnico, sendo vedado ao Judiciário, de forma discricionária, substituir a
administração no exercício de sua função regulatória.
Ele esclareceu, por fim, que a questão relacionada ao tratamento de pessoas com
autismo não está sendo abordada, pois "há julgamento em curso sobre o tema e questão de
ordem suscitada no sentido de que tais tratamentos já foram incluídos no rol de
procedimentos da ANS, com consultas e terapias ilimitadas".
O julgamento será retomado com a apresentação de voto-vista pelo ministro Villas
Bôas Cueva, ainda sem data definida.
VALOR DE PREVIDÊNCIA PRIVADA ABERTA DEVE SER INDICADO NO INVENTÁRIO, DEFINE
TERCEIRA TURMA

Publicado em 24/02/2022

Nos planos de previdência complementar aberta na modalidade PGBL, a fase de
reserva de capital e constituição de patrimônio se assemelha a um investimento tradicional,
tendo o titular do plano liberdade em relação à definição dos valores pagos e até sobre a
retirada antecipada de parte ou de todo o valor acumulado. Em razão dessas características,
os planos abertos devem ser objeto de eventual partilha ao fim do vínculo conjugal e, caso
o titular e o cônjuge faleçam ao mesmo tempo, o montante também deve ser integrado à
sucessão, por não estar abrangido pelo artigo 1.659, inciso VII, do Código Civil de 2002.
Com esse entendimento, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
negou provimento a recurso da mãe do falecido – inventariante em ação de inventario e de
partilha de bens –, no qual ela pretendia não colacionar os valores de previdência privada
aberta do titular, que faleceu em um acidente aéreo com a esposa e os filhos. Por causa da
comoriência, figuravam como herdeiros apenas os pais do casal.
Segundo a relatora do recurso, ministra Nancy Andrighi, a hipótese em análise
envolve a previdência privada aberta, plano distinto da previdência privada fechada. No caso
dos planos fechados, a Terceira Turma concluiu se tratar de fonte de renda semelhante a

pensões, meio-soldos e montepios, de natureza personalíssima e equiparável, por analogia,
à pensão mensal decorrente de seguro por invalidez, razão pela qual não se comunicava
com o cônjuge na constância do vínculo conjugal.
Para a magistrada, entretanto, o regime de previdência privada aberta é
substancialmente distinto da previdência privada fechada. "A previdência privada aberta, que
é operada por seguradoras autorizadas pela Superintendência de Seguros Privados, pode
ser objeto de contratação por qualquer pessoa física ou jurídica, tratando-se de regime de
capitalização no qual cabe ao investidor, com amplíssima liberdade e flexibilidade, deliberar
sobre os valores de contribuição, depósitos adicionais, resgates antecipados ou
parceladamente até o fim da vida", disse.
A relatora explicou que os planos de previdência privada aberta – de que são
exemplos o VGBL e o PGBL – não apresentam os mesmos entraves de natureza financeira
e atuarial que são verificados nos planos de previdência fechada e que são óbices à partilha,
pois, na previdência privada aberta, há ampla flexibilidade do investidor.

Período anterior à percepção dos valores tem natureza de investimento

Segundo a ministra, a natureza securitária e previdenciária complementar desses
contratos é marcante no momento em que o investidor passa a receber, a partir de
determinada data futura e em prestações periódicas, os valores que acumulou ao longo da
vida.
Entretanto, ressaltou, no período que antecede a percepção dos valores – ou seja,
durante as contribuições e a formação do patrimônio, com múltiplas possibilidades de
depósitos, de aportes diferenciados e de retiradas, inclusive antecipadas –, a natureza
preponderante do contrato de previdência complementar aberta é de investimento, de
maneira semelhante ao que ocorreria se os valores das contribuições e dos aportes fossem
investidos em fundos de renda fixa ou na aquisição de ações – e que, em razão de suas
características, seriam objeto de partilha por ocasião da dissolução do vínculo conjugal ou
da sucessão.
Para Nancy Andrighi, no caso, é clara a conclusão de que o valor existente em
previdência complementar privada aberta de titularidade do falecido compunha a meação da
esposa igualmente falecida, "razão pela qual a sua colação ao inventário é verdadeiramente

indispensável, a fim de que se possa, ao final, adequadamente partilhar os bens comuns
existentes ao tempo do falecimento simultâneo".

8. NOTÍCIAS DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

TST DISCUTIRÁ, NA SEGUNDA-FEIRA (21), DESDOBRAMENTOS DE DECISÃO DO STF SOBRE
TERCEIRIZAÇÃO

O Pleno julgará incidente de recurso repetitivo e fixará tese jurídica sobre alguns aspectos
da questão.
Publicado em 20/02/2022

O Pleno do Tribunal Superior do Trabalho julgará, na próxima segunda-feira (21), a
partir das 14h, incidente de recurso repetitivo no qual fixará tese jurídica sobre os
desdobramentos da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que permitiu a ampla
terceirização de serviços. O tema central da discussão são as características e as
consequências jurídicas do chamado litisconsórcio passivo (mais de uma empresa na
mesma ação) nos processos que tratam da licitude da terceirização.
Segundo o presidente do TST, ministro Emmanoel Pereira, o objetivo é a
uniformização da jurisprudência trabalhista, evitando decisões díspares e conferindo
segurança jurídica às partes envolvidas nas controvérsias.

STF

Em agosto de 2018, o STF, no julgamento do Recurso Extraordinário 958252, com
repercussão geral, e da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324, fixou a
tese de que é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre
pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas,
mantendo a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (caso a prestadora de
serviços não consiga pagar os valores devidos, a tomadora é responsabilizada por eles).

Renúncia

Esse entendimento alterou a jurisprudência até então vigente no TST sobre a
terceirização, contida na Súmula 331. Com isso, houve um número significativo de pedidos

de renúncia, por parte de trabalhadores, em relação às empresas que recorriam das
condenações, com o objetivo de impedir a reforma de decisões anteriores à decisão do STF.
Um dos temas a ser discutido no julgamento são os efeitos da renúncia em relação a apenas
uma das empresas, especialmente a prestadora de serviços.
O Pleno também discutirá a legitimidade para interpor recurso da empresa que não
integrou o processo, mas que nele poderia intervir, assim como o alcance da decisão
proferida em juízo de retratação, quando apenas uma das empresas tenha interposto o
recurso ao STF que tenha motivado o retorno do caso ao TST.

9. RECEITA FEDERAL

RECEITA FEDERAL ATUALIZARÁ NÍVEL DE SEGURANÇA PARA ACESSAR O E -CAC NESTA
SEXTA-FEIRA

O acesso ao Portal e-CAC com a conta gov.br será permitido somente para contas com nível
prata e ouro.
Publicado em 22/02/2022

A partir desta sexta-feira, dia 25 de fevereiro, para acessar os serviços digitais da
Receita Federal com a conta gov.br será necessário possuir nível de segurança prata ou
ouro. Contas com nível bronze não terão mais acesso no portal e-CAC.
A alteração faz parte de um processo de melhoria no acesso aos serviços digitais da
Receita. O aumento na segurança permitirá que serviços, que hoje são acessados somente
com certificado digital, possam ser acessados por todos os usuários. A implementação deste
acesso ampliado será gradual.
Vale destacar que pessoas físicas que declaram imposto de renda e empresas
optantes pelo Simples Nacional também podem acessar o e-CAC utilizando o código de
acesso, uma espécie de conta exclusiva do e-CAC.

Mas o que são níveis prata e bronze?

A conta gov.br é uma identificação segura que comprova em meios digitais quem está
usando o sistema ou serviço. Ela é gratuita e está disponível para todos os cidadãos
brasileiros.
A conta gov.br tem três níveis de segurança:
•

bronze, para acessar serviços digitais menos sensíveis;

•

prata, para acessar muitos serviços digitais; e

•

ouro

para

qualquer

serviço

digital,

sem

restrição

de

acesso.

As contas cadastradas exclusivamente com informações do CPF ou do INSS são
consideradas de nível bronze. O cadastro feito presencialmente nas unidades do INSS ou
Denatran também tem este nível.
Já as contas validadas por biometria facial da carteira de motorista (CNH), dados
bancários (internet banking ou banco credenciado) ou cadastro SIGEPE (servidores
públicos) passam a ter nível prata de segurança.
Por fim, as contas validadas pela biometria facial da Justiça Eleitoral ou por certificado
digital compatível com ICP-Brasil passa a ter nível ouro de segurança.

Como fazer para aumentar o nível de segurança da conta?

A partir desta sexta-feira, para acessar os serviços da Receita Federal com a conta
gov.br será necessário ter uma conta com nível prata ou ouro. O usuário que possua uma
conta bronze pode aumentar o nível de segurança da sua conta fazendo as validações que
conferem os níveis superiores.
COMITÊ

GESTOR

DO

SIMPLES

NACIONAL

APROVA

REGULAMENTAÇÃO

DO

MEI -

CAMINHONEIRO

Resolução foi encaminhada para publicação no Diário Oficial da União
Publicado em 23/02/2022

Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) aprovou hoje (23/2) a Resolução CGSN
n° 165, que regulamenta o MEI Transportador Autônomo de Cargas. O chamado MEICaminhoneiro foi criado pela Lei Complementar 188/2021, sancionada no dia 31 de
dezembro de 2021.
A resolução beneficia o setor do transporte de cargas e prevê que haverá um limite
específico de receita bruta e alíquota diferenciada de contribuição previdenciária para esses
agentes econômicos.
A partir de abril, o MEI-Caminhoneiro pagará o correspondente a 12% (doze porcento)
do limite mínimo mensal do salário de contribuição para fins de previdência. O valor deverá

ser recolhido de forma unificada, por meio do documento de arrecadação do MEI (DASSIMEI) e será somado aos valores fixos de ICMS ou ISS, conforme o caso.
Além disso, o transportador poderá manter receita bruta anual de até R$ 251.600,00
(duzentos e cinquenta e um mil e seiscentos reais) ou, nos casos de início da atividade, o
proporcional mensal de R$ 20.966,67 (vinte mil, novecentos e sessenta e seis reais e
sessenta e sete centavos) multiplicado pelo número de meses, contados até o final do ano.
O MEI é uma modalidade simplificada de negócio. Com sua formalização, o
trabalhador passa a ter o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) e pode emitir notas
fiscais, além de ter acesso a benefícios previdenciários como auxílio-doença e pensão por
morte.

Como se cadastrar como MEI

Para abrir um MEI, o cidadão deve acessar o Portal do Empreendedor
em www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor e

seguir

as

orientações

apontadas na página. O cadastro é rápido, totalmente digital, gratuito e o CNPJ é gerado
na hora.
Os empresários individuais que já tenham CNPJ e sejam optantes pelo Simples
Nacional podem se enquadrar como MEI, dentro do prazo legal, seguindo as instruções no
mesmo endereço citado acima, ou diretamente pelo Portal do Simples Nacional
em http://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional.
RECEITA FEDERAL PARTICIPA NA CRIAÇÃO DA CARTEIRA DE IDENTIDADE NACIONAL

O órgão atuou ativamente do processo, viabilizando o CPF como registro geral nacional.
Publicado em 25/02/2022

Dando continuidade ao projeto de integração do CPF com o RG, o governo federal
publicou o Decreto de n° 10.977, de 23 de fevereiro de 2022, que determina a ampliação
dessa integração para todos os estados e o Distrito Federal. Esse Decreto, que regulamenta
a Lei nº 7.116, de 29 de agosto de 1983, foi fruto de uma evolução com participação direta
da Receita Federal.

A substituição do número RG pelo número CPF vai eliminar inconsistências dos
sistemas, impedir fraudes cadastrais e erros, além da praticidade e facilitação de se ter uma
só numeração para os dois documentos.
O Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) é o principal banco de dados de pessoas físicas
do Brasil, sendo utilizado por órgãos de todas as esferas de governo, entidades públicas e
privadas, e como identificador e fonte de informações para agregar segurança a múltiplos
processos, permitindo a utilização de diversos serviços e acesso aos benefícios sociais.

Saiba mais sobre a evolução histórica do novo documento

Em 6 de abril de 2018, a Receita Federal e a Secretaria de Segurança Pública do
estado de Santa Catarina (SSP-SC) celebraram convênio de integração do CPF com
Registro Geral (RG), visando tornar os processos cadastrais mais seguros.
Em 8 de novembro de 2021, a RFB e a SSP-SC implementaram, com êxito, projeto
de substituição do número do Registro Geral (RG) pelo número do CPF, e as unidades de
atendimento da SSP-SC passaram a prestar serviço de CPF nesse estado na mesma data.
O projeto pioneiro no Brasil abriu um novo capítulo na história da identificação civil e
representa um passo fundamental na construção de um sistema nacional integrado e seguro,
no qual o CPF é número de identificação da pessoa física em âmbito nacional.
Em 17 de novembro de 2021, foi publicado o Decreto nº 10.900, que cria o Serviço
de Identificação do Cidadão e define o número do CPF como chave de vinculação dos dados
da pessoa natural. Além disso, determina que os cadastros de pessoas naturais existentes
na administração pública federal deverão conter o número de inscrição do CPF como chave
de identificação da pessoa natural e, também, para fins de interoperabilidade (interação mais
simples entre sistemas diferentes) de bases biométricas.
O Decreto nº 10.900/2021 dispõe ainda que compete à RFB gerir, disciplinar,
monitorar e estabelecer padrões, critérios e normas à prática dos atos cadastrais no CPF
por meio do Serviço de Identificação do Cidadão da Plataforma gov.br.
A Receita Federal participou da viabilização da Carteira de Identidade Nacional e
continuará colaborando na simplificação para a sociedade e na facilitação para o cidadão.

