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EM Nº 062/2022                                    Florianópolis, 18 de fevereiro de 2022.  
 
 
 
 
 
Senhor Governador do Estado, 
 
 
                         Tenho a honra de submeter à consideração de Vossa Excelência 
a inclusa minuta de decreto que regulamenta a Lei nº 17.891, de 23 de janeiro de 2020.  
 
2. Os arts. 1º, 2º e 3º do referido decreto estabelecem o objeto e os 
conceitos básicos necessários para o correto entendimento da regulamentação, já 
estabelecidos em lei. Além disso, ressaltam a aplicação, às operações financeiras ora 
regulamentadas, das normas legais vigentes, em especial as relacionadas ao sistema 
financeiro nacional. 
 
3.  O art. 4º dispõe sobre o oferecimento à população das operações 
com cartão de crédito e débito para pagamento de débitos relativos ao veículo. Nesse 
contexto, cabe destacar que, como já ocorre atualmente, os agentes arrecadadores 
poderão oferecer diretamente tal serviço, além de poder credenciar entidades 
adquirentes e subadquirentes para que também o façam. Diante da possibilidade de 
credenciamento de tais instituições, a referida regulamentação estabelece normas gerais 
a serem observadas na execução de tais serviços, eminentemente privados. 
 
4. Destaca-se que a SEF, munida de informações fornecidas pelos 
agentes arrecadadores, disponibilizará em seu sítio eletrônico a relação das entidades 
credenciadas, de forma a conferir publicidade acerca das empresas devidamente 
registradas para a oferta do serviço. 
 
5. No que diz respeito ao art. 5º, destaca-se a natureza privada das 
operações financeiras ora tratadas, de forma que o pagamento dos débitos junto à 
fazenda pública ocorrerá de forma imediata e integral, independentemente do tipo de 
pagamento promovido ou da quantidade de parcelas. Além disso, como já previsto em 
lei, os encargos decorrentes de tais operações serão inteiramente pagos pelo 
contribuinte em relação de financiamento com a entidade credenciada ou com o agente 
arrecadador. 
 
 
 
 
 
Excelentíssimo Senhor 

CARLOS MOISÉS DA SILVA 
Governador do Estado 
Florianópolis/SC  
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6. Ressalte-se, ainda, que o acesso às informações relativas aos 
débitos, quando via sistema integrado (web service), se dará exclusivamente por meio 
dos sistemas dos agentes arrecadadores, observado o sigilo fiscal e a proibição de 
consultas prospectivas, com o objetivo de evitar a captação irregular de clientes. 
 
7. Ademais, o art. 8º estabeleceu as possibilidades de 
descredenciamento de ofício de entidades que violarem as normas gerais constantes 
deste Decreto. 
 
8. Por fim, solicitamos que a tramitação desta minuta de decreto 
ocorra em regime de urgência, tendo em vista a grande importância da matéria ora 
tratada para o contribuinte e para a sociedade.  
 
 
Respeitosamente, 

 

 

 

 

PAULO ELI 
Secretário de Estado da Fazenda 


