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NOVIDADES LEGISLATIVAS 

 
 
Publicada a Lei Complementar 190 que regulamenta o Difal do ICMS 
Foi publicada a lei complementar 190/22, que regulamenta a cobrança do diferencial de 
alíquota (Difal) do ICMS em operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor 
final localizado em outro estado.  
A proposta altera a lei Kandir (LC 87/96) e evita falta de regulamentação a partir de 2022 em 
razão de decisão do STF, de fevereiro deste ano, que considerou inconstitucionais várias 
cláusulas do Convênio 93/15, do Confaz, que reúne todos os secretários estaduais de 
Fazenda.  
O Difal do ICMS é a polêmica jurídica do momento. O problema é que ingressamos em 2022 
sem LC - a qual foi sancionada só em 4 de janeiro, e constando no texto que passa a valer em 
90 dias. A partir de quando, então, os Estados podem cobrar o Difal? 
Fonte: Agência Senado 
 
 
Publicação da Lei Complementar 187/2021 
Esta lei – publicada em dezembro de 2021 - dispõe sobre a certificação das entidades 
beneficentes e regula os procedimentos referentes à imunidade de contribuições à 
seguridade social de que trata o § 7º do art. 195 da Constituição Federal 
E também alterou o art. 198 do Código Tributário Nacional, incluindo novas hipóteses de 
exceções ao sigilo fiscal. Confira:  
 

Art. 45. O art. 198 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário 
Nacional), passa a vigorar com as seguintes alterações: 
 
“Art. 198. ....................................................................................... 
...................................................................................................... 
§ 3º ............................................................................................... 
...................................................................................................... 
III - parcelamento ou moratória; e 
IV - incentivo, renúncia, benefício ou imunidade de natureza tributária cujo 
beneficiário seja pessoa jurídica.” (NR) 
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Dia municipal da Bíblia não fere laicidade, mas buscar patrocínio sim 
TJ/SP anulou artigo de lei municipal que autorizava a prefeitura a apoiar as comemorações e 
buscar patrocínios junto às empresas privadas. 
A mera inserção do "Dia municipal da Bíblia" no calendário oficial de festividades da cidade, 
apesar de se tratar de uma comemoração religiosa, não viola, por si só, a laicidade do 
Estado. Assim entendeu o Órgão Especial do TJ/SP ao anular apenas artigo de lei que 
autorizava a prefeitura a apoiar as comemorações e buscar patrocínios junto às empresas 
privadas. 
Processo: 2030686-09.2021.8.26.0000 
 
 
Lei com regras para quem gera a própria energia é sancionada 
O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei 14.300/22, que estabelece uma transição para a 
cobrança de encargos e tarifas de uso dos sistemas de distribuição por parte dos micro e 
minigeradores de energia elétrica.  
Segundo o texto, até 2045 os micro e minigeradores já existentes pagarão os componentes 
da tarifa somente sobre a diferença, se positiva, entre o consumido e o gerado e injetado na 
rede de distribuição, como ocorre hoje. 
A regra valerá ainda para consumidores que pedirem acesso à distribuidora, por meio do 
SCEE - Sistema de Compensação de Energia Elétrica, em até 12 meses da publicação da lei. 
A lei prevê uma transição de sete a nove anos no pagamento dos encargos de distribuição 
(transporte) por aqueles que começarem a geração depois de 12 meses da nova lei. 
Esses pagamentos são relativos à remuneração dos ativos do serviço de distribuição, da 
depreciação dos equipamentos da rede e do custo de operação e manutenção do serviço. 
Assim, do custo mencionado, esses geradores pagarão: 
15% em 2023 e 30% em 2024; 
45% em 2025 e 60% em 2026; 
75% em 2027 e 90% em 2028. 
Novas regras serão definidas pela Aneel - Agência Nacional de Energia Elétrica em até 18 
meses da publicação da lei e valerão a partir de 2029. Para as unidades que protocolarem as 
solicitações de acesso entre o 13º e o 18º mês a partir da publicação da lei, essas novas 
regras entrarão em vigor a partir de 2031. 
Fonte: https://www.migalhas.com.br 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.migalhas.com.br/
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TESES TRIBUTÁRIAS QUE AGUARDAM JULGAMENTO NO STJ SOB O SISTEMA DE RECURSO REPETITIVO 

Segue breve resumo das teses que afetam a área tributária e que aguardam julgamento no STJ sob o 

sistema de recuso repetitivo. 

• Exclusão do ICMS da base do IRPJ e CSLL das empresas optantes do lucro presumido 
Possibilidade de inclusão de valores de ICMS nas bases de cálculo do Imposto sobre a Renda de 
Pessoa Jurídica – IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, quando apurados 
pela sistemática do lucro presumido.  

Tema/Repetitivo 1008, REsp 1767631/SC, REsp 1772634/RS, REsp 1772470/RS, Ministra Relatora 
Regina Helena Costa. 

 

• Inclusão da TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS 
Inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de 
Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS.  

Tema/Repetitivo 986, EREsp 1163020/RS, REsp 1699851/TO, REsp 1692023/MT, REsp 
1734902/SP, REsp 1734946/SP, Ministro Relator Herman Benjamin. 

 

• A Capatazia não integra o valor aduaneiro 
Inclusão de serviços de capatazia na composição do valor aduaneiro.   

Tema/Repetitivo 1014, REsp 1799306/RS, REsp 1799308/SC, REsp 1799309/PR, Relator Miistro 
Gurgel Faria. 

 

• Isenção do Imposto de renda para portador de moléstia grave que trabalha 
Incidência ou não da isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV do artigo 6º da Lei n. 
7.713/1998 sobre os rendimentos de portador de moléstia grave que se encontra no exercício de 
sua atividade laboral.  

Tema/Repetitivo 1037, REsp 1814919/DF, REsp 1836091/PI, Ministro Relator, OG Fernandes 

 

• Requisitos da Penhora de Faturamento em Execução Fiscal 
Definição a respeito: i) da necessidade de esgotamento das diligências como pré-requisito para a 
penhora do faturamento; ii) da equiparação da penhora de faturamento à constrição 
preferencial sobre dinheiro, constituindo ou não medida excepcional no âmbito dos processos 
regidos pela Lei 6.830/1980; e iii) da caracterização da penhora do faturamento como medida 
que implica violação do princípio da menor onerosidade.  Tema/Repetitivo 769, REsp 
1666542/SP, REsp 1835865/SP, REsp 1835864/SP, Ministro Relator Herman Benjamin 
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• Redirecionamento de execução fiscal contra sócio II 
À luz do art. 135, III, do CTN, o pedido de redirecionamento da Execução Fiscal, quando fundado 
na hipótese de dissolução irregular da sociedade empresária executada ou de presunção de sua 
ocorrência (Súmula 435/STJ), pode ser autorizado contra: (i) o sócio com poderes de 
administração da sociedade, na data em que configurada a sua dissolução irregular ou a 
presunção de sua ocorrência (Súmula 435/STJ), e que, concomitantemente, tenha exercido 
poderes de gerência, na data em que ocorrido o fato gerador da obrigação tributária não 
adimplida; ou (ii) o sócio com poderes de administração da sociedade, na data em que 
configurada a sua dissolução irregular ou a presunção de sua ocorrência (Súmula 435/STJ), ainda 
que não tenha exercido poderes de gerência, na data em que ocorrido o fato gerador do tributo 
não adimplido. Tema/Repetitivo 981, REsp 1645333/SP, REsp 1643944/SP, REsp 1645281/SP, 
Ministra Relatora Assusete Magalhães. 

 

• Penhora via BACENJUD quando há parcelamento do tributo 
Possibilidade de manutenção de penhora de valores via sistema BACENJUD no caso de 
parcelamento do crédito fiscal executado (art. 151, VI, do CTN). Tema/Repetitivo 1012, REsp 
1756406/PA, REsp 1703535/PA, REsp 1696270/MG, Ministro Relator Mauro Campbell Marques. 

 
 

ACOMPANHE AS NOVIDADES EM NOSSO SITE 

www.heltonkramer.com 

LANÇAMENTO!!! 
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LANÇAMENTO DA 4ª EDIÇÃO 
IMPOSTOS MUNICIPAIS  

 

 

CURSO ONLINE E AO VIVO 
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Ebook GRATUITO 
Acesse o site baixe o seu!!! 

 

https://heltonkramer.com/ebook-
edicao-2022-atualidades-em-direito-

tributario/ 

 

Em breve 
Calendário 2022 

 

 

Em breve 
Calendário 2022 
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