
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 06012020071600002

2

Nº 135-B, quinta-feira, 16 de julho de 2020ISSN 1677-7042Seção 1 - Edição Extra

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA  •  SECRETARIA-GERAL  •  IMPRENSA NACIONAL
JAIR MESSIAS BOLSONARO
Presidente da República

JORGE ANTONIO DE OLIVEIRA FRANCISCO 
Ministro de Estado Chefe da Secretaria-Geral

PEDRO ANTONIO BERTONE DE ATAÍDE
Diretor-Geral da Imprensa Nacional

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

ALEXANDRE MIRANDA MACHADO
Coordenador-Geral de Publicação e Divulgação

HELDER KLEIST OLIVEIRA
Coordenador de Editoração e Publicação de Jornais Oficiais

www.in.gov.br          ouvidoria@in.gov.br
SIG, Quadra 6, Lote 800, CEP 70610-460, Brasília - DF
CNPJ: 04196645/0001-00          Fone: (61) 3441-9450

SEÇÃO 1 • Publicação de atos normativos
SEÇÃO 2 • Publicação de atos relativos a pessoaI da Administração Pública Federal
SEÇÃO 3 • Publicação de contratos, editais, avisos e ineditoriais

Em circulação desde 1º de outubro de 1862

"Art. 9º-A Fica permitido ao fiduciante, com a anuência do credor fiduciário,
utilizar o bem imóvel alienado fiduciariamente como garantia de novas e
autônomas operações de crédito de qualquer natureza, desde que contratadas com
o credor fiduciário da operação de crédito original.

§ 1º O compartilhamento da alienação fiduciária de que trata o caput somente
poderá ser contratado, por pessoa natural ou jurídica, no âmbito do Sistema
Financeiro Nacional.

§ 2º O fiduciante pessoa natural somente poderá contratar as operações de
crédito de que trata o caput em benefício próprio ou de sua entidade familiar,
mediante a apresentação de declaração contratual destinada a esse fim." (NR)

"Art. 9º-B O compartilhamento da alienação fiduciária de coisa imóvel deverá
ser averbado no cartório de registro de imóveis competente.

§ 1º O instrumento de que trata o caput, que serve de título ao
compartilhamento da alienação fiduciária, deverá conter:

I - valor principal da nova operação de crédito;

II - taxa de juros e encargos incidentes;

III - prazo e condições de reposição do empréstimo ou do crédito do credor
fiduciário;

IV - declaração do fiduciante, de que trata o § 2º do art. 9-A, quando pessoa
natural;

V - prazo de carência, após o qual será expedida a intimação para constituição
em mora do fiduciante;

VI - cláusula com a previsão de que, enquanto o fiduciante estiver adimplente,
este poderá utilizar livremente, por sua conta e risco, o imóvel objeto da alienação
fiduciária;

VII - cláusula com a previsão de que o inadimplemento e a ausência de
purgação da mora, de que trata o art. 26 da Lei nº 9.514, de 1997, em relação
a quaisquer das operações de crédito, faculta ao credor fiduciário considerar
vencidas antecipadamente as demais operações de crédito contratadas no âmbito
do compartilhamento da alienação fiduciária, situação em que será exigível a
totalidade da dívida para todos os efeitos legais; e

VIII - cláusula com a previsão de que as disposições e os requisitos de que trata
o art. 27 da Lei nº 9.514, de 1997, deverão ser cumpridos.

§ 2º As operações de crédito, no âmbito do compartilhamento da alienação
fiduciária, poderão ser celebradas por instrumento público ou particular, mediante
a manifestação de vontade do fiduciante e do credor fiduciário, pelas formas
admitidas na legislação em vigor, inclusive por meio eletrônico.

§ 3º As disposições do inciso II do caput do art. 221 da Lei nº 6.015, de 31
de dezembro de 1973, aplicam-se à dispensa do reconhecimento de firmas e às
operações garantidas pelo compartilhamento da alienação fiduciária." (NR)

"Art. 9º-C Constituído o compartilhamento da alienação fiduciária, a liquidação
antecipada de quaisquer das operações de crédito, original ou derivada, não obriga
o fiduciante a liquidar antecipadamente as demais operações de crédito vinculadas
à mesma garantia, hipótese em que permanecerão vigentes as condições e os
prazos nelas convencionados.

Parágrafo único. Na hipótese de liquidação de quaisquer das operações de
crédito garantidas por meio de alienação fiduciária de imóvel, caberá:

I - ao credor expedir o termo de quitação relacionado exclusivamente à
operação de crédito liquidada; e

II - ao oficial do registro de imóveis competente fazer a averbação na matrícula
do imóvel." (NR)

"Art. 9º-D Na hipótese de inadimplemento e ausência de purgação da mora, de
que trata o art. 26 da Lei nº 9.514, de 1997, em relação a quaisquer das operações
de crédito, independentemente de seu valor, o credor fiduciário poderá considerar
vencidas antecipadamente todas as demais operações de crédito contratadas no
âmbito do compartilhamento da alienação fiduciária, situação em que será exigível
a totalidade da dívida para todos os efeitos legais.

§ 1º Na hipótese prevista no caput, após o vencimento antecipado de todas as
operações de crédito, o credor fiduciário promoverá os demais procedimentos de
consolidação da propriedade e de leilão de que tratam os art. 26 e art. 27 da Lei
nº 9.514, de 1997.

§ 2º A informação sobre o exercício, pelo credor fiduciário, da faculdade de
considerar vencidas todas as operações contratadas no âmbito do
compartilhamento da alienação fiduciária, nos termos do disposto no caput, deverá
constar da intimação de que trata o § 1º do art. 26 da Lei nº 9.514, de 1997.

§ 3º Serão incluídos no conceito de dívida de que trata o inciso I do § 3º do
art. 27 da Lei nº 9.514, de 1997, os saldos devedores de todas as operações de
crédito garantidas pelo compartilhamento da alienação fiduciária.

§ 4º O disposto no § 5º do art. 27 da Lei nº 9.514, de 1997, não se aplica às
operações garantidas pelo compartilhamento da alienação fiduciária, hipótese em
que o credor fiduciário poderá exigir o saldo remanescente, exceto quando uma ou
mais operações tenham natureza de financiamento imobiliário habitacional
contratado por pessoa natural.

§ 5º O disposto no art. 54 da Lei nº 13.097, de 2015, aplica-se às contratações
decorrentes do compartilhamento de alienação fiduciária." (NR)

Art. 15. A Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, passa a vigorar com
as seguintes alterações:

"Art. 167. ........................................................................................................

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

II - ..................................................................................................................

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

33. do compartilhamento de alienação fiduciária por nova operação de
crédito contratada com o mesmo credor, na forma prevista na Lei nº 13.476, de
28 de agosto de 2017." (NR)

Art. 16. A Lei nº 13.097, de 19 de janeiro de 2015, passa a vigorar com as
seguintes alterações:

"Art. 95. .........................................................................................................

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

§ 3º-A O percentual de que trata o § 3º poderá ser de até dez por cento
para operações contratadas até 30 de junho de 2021, nas condições a serem
estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional.

..............................................................................................................................." (NR)

Art. 17. Nas operações praticadas pelo Banco Central do Brasil em
decorrência do disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 106, de 2020, não será
observado o disposto:

I - no § 1º do art. 362 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

II - no art. 62 do Decreto-Lei nº 147, de 3 de fevereiro de 1967;

III - no § 1º do art. 1º do Decreto-Lei nº 1.715, de 22 de novembro de
1979;

IV - nas alíneas "b" e "c" do caput do art. 27 da Lei nº 8.036, de 11 de
maio de 1990;

V - na alínea "a" do inciso I do caput do art. 47 da Lei nº 8.212, de 24
de julho de 1991; e

VI - no art. 6º da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002.

Art. 18. Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua
publicação.

Brasília, 16 de julho de 2020; 199º da Independência e 132º da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Paulo Guedes
Roberto de Oliveira Campos Neto

ANEXO I

FÓRMULA PARA CALCULAR O VALOR DO CRÉDITO PRESUMIDO DE QUE
TRATA O ART. 4º

CP = CDTC x [PF / (CAP + RES)]

Em que:

CP = crédito presumido;

PF = valor do prejuízo fiscal apurado no ano-calendário anterior;

CDTC = saldo de créditos decorrentes de diferenças temporárias, em conformidade com
o disposto no art. 3º, oriundos de registros existentes no ano-calendário anterior;

CAP = saldo da conta do capital social integralizado; e

RES = saldo de reservas de capital e de reservas de lucros, apurados depois das
destinações.

ANEXO II

FÓRMULA PARA CALCULAR O VALOR A SER ADICIONADO AO LUCRO LÍQUIDO, PARA
FINS DE APURAÇÃO DO LUCRO REAL E DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO

SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO, DE QUE TRATA O ART. 7º

ADC = CP x (CREV/CDTC) x [1/(IRPJ + CSLL)]

Em que:

ADC = valor a ser adicionado ao lucro líquido, para fins de apuração do lucro real e
da base de cálculo da CSLL;

CP = crédito presumido no ano-calendário anterior;

CREV = parcela revertida no ano-calendário anterior da provisão ou da perda que
gerou créditos decorrentes de diferenças temporárias;

CDTC = saldo de créditos decorrentes de diferenças temporárias, em conformidade com
o disposto no art. 4º, existentes no ano-calendário anterior;

IRPJ = alíquota do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica; e

CSLL = alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
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