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NOVIDADES TRIBUTÁRIAS NO ÂMBITO DO STF e STJ 

junho/2022  

(decisões até 26/06/2022) 

 

 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

Requisição administrativa de bens ou serviços públicos - ADI 3454/DF   
A requisição administrativa “para atendimento de necessidades coletivas, urgentes e 
transitórias, decorrentes de situações de perigo iminente, de calamidade pública ou de 
irrupção de epidemias” — prevista na Lei Orgânica do Sistema Único de Saúde (Lei 
8.080/1990) — não recai sobre bens e/ou serviços públicos de outro ente federativo. 
O permissivo constitucional para a requisição administrativa de bens particulares, em caso 
de iminente perigo público (1), tem aplicação nas relações entre Poder Público e patrimônio 
privado, não sendo possível estender a hipótese às relações entre as unidades da Federação.  
Nos termos da jurisprudência desta Corte (2), ofende o princípio federativo a requisição de 
bens e serviços de um ente federado por outro, o que somente se admitiria 
excepcionalmente à União durante a vigência de estado de defesa (CF/1988, art. 136, § 1º, 
II) e estado de sítio (CF/1988, art. 139, VII).  
Entre os entes federados não há hierarquia, sendo-lhes assegurado tratamento isonômico, 
ressalvadas apenas as distinções porventura constantes na própria CF/1988. Portanto, como 
as relações entre eles se caracterizam pela cooperação e horizontalidade, tal requisição, 
ainda que a pretexto de acudir situação fática de extrema necessidade, importa ferimento 
da autonomia daquele cujos bens ou serviços públicos são requisitados, acarretando-lhe 
incontestável desorganização. 
ADI 3454/DF, relator Min. Dias Toffoli, julgamento virtual finalizado em 20.6.2022 (segunda-
feira), às 23:59 
 
Iniciativa de leis sobre a organização do Ministério Público estadual - ADI 400/ES   
Tese fixada: “A atribuição de iniciativa privativa ao Governador do Estado para leis que 
disponham sobre a organização do Ministério Público estadual contraria o modelo delineado 
pela Constituição Federal nos arts. 61, § 1º, II, d, e 128, § 5º.” 
ADI 400/ES, relator Min. Nunes Marques, redator do acórdão Min. Roberto Barroso, 
julgamento virtual finalizado em 20.6.2022 (segunda-feira) às 23:59 
 
Extemporaneidade do veto presidencial - ADPF 893/DF   
Tese fixada: “O poder de veto previsto no art. 66, § 1º, da Constituição não pode ser 
exercido após o decurso do prazo constitucional de 15 (quinze) dias” 

https://heltonkramer.com/


Material gratuito – proibida revenda 

 

 

ADPF 893/DF, relatora Min. Cármen Lúcia, redator do acórdão Min. Roberto Barroso, 
julgamento virtual finalizado em 20.6.2022 (segunda-feira), às 23:59 
 
Salário-educação: critério para a distribuição da arrecadação - ADPF 188/DF   
Tese fixada: “À luz da EC 53/2006, é incompatível com a ordem constitucional vigente a 
adoção, para fins de repartição das quotas estaduais e municipais referentes ao salário-
educação, do critério legal de unidade federada em que realizada a arrecadação desse 
tributo, devendo-se observar unicamente o parâmetro quantitativo de alunos 
matriculados no sistema de educação básica.” 
Resumo: 
A partir da EC 53/2006, que incluiu o § 6º ao art. 212 da CF/1988 (1), as cotas do salário-
educação destinadas aos estados e municípios têm o número de alunos matriculados nas 
redes públicas de ensino como único critério de distribuição da arrecadação. 
ADPF 188/DF, relator Min. Edson Fachin, julgamento em 15.6.2022 
 
Promoção e benefícios a novos clientes e extensão aos preexistentes - ADI 5399/SP; ADI 
6191/SP e ADI 6333 ED/PE  
Tese fixada: “É inconstitucional lei estadual que impõe aos prestadores privados de serviços 
de ensino e de telefonia celular a obrigação de estender o benefício de novas promoções 
aos clientes preexistentes.” 
ADI 5399/SP, relator Min. Roberto Barroso, julgamento em 9.6.2022 
ADI 6191/SP, relator Min. Roberto Barroso, julgamento em 9.6.2022 
ADI 6333 ED/PE, relator Min. Gilmar Mendes, redator do acórdão Min. Alexandre de 
Moraes, julgamento em 9.6.2022 
 
Dispensa em massa e intervenção sindical - RE 999435/SP (Tema 638 RG)  
Tese fixada: “A intervenção sindical prévia é exigência procedimental imprescindível para a 
dispensa em massa de trabalhadores, que não se confunde com autorização prévia por 
parte da entidade sindical ou celebração de convenção ou acordo coletivo.” 
RE 999435/SP, relator Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Edson Fachin, 
julgamento em 8.6.2022 
 
Norma estadual e emenda parlamentar impositiva em lei orçamentária - ADI 6308/RR  
São inconstitucionais emendas parlamentares estaduais de caráter impositivo em lei 
orçamentária anteriores à vigência das ECs 86/2015 e 100/2019. 
ADI 6308/RR, Min. Roberto Barroso, julgamento virtual finalizado em 3.6.2022 (sexta-feira), 
às 23:59 
 
Custas e emolumentos judiciais: majoração e criação de sanções processuais por ente 
estadual - ADI 7063/RJ  



Material gratuito – proibida revenda 

 

 

É inconstitucional norma estadual que institui sanções processuais diversas da legislação 
federal para litigantes que abusem do seu direito à prestação jurisdicional e um 
procedimento mais restritivo para requerer o benefício da gratuidade de justiça. 
ADI 7063/RJ, relator Min. Edson Fachin, julgamento virtual finalizado em 3.6.2022 (sexta-
feira), às 23:59 
 
Acordos e convenções coletivos: limitação ou afastamento de direitos trabalhistas e horas 
“in itinere” - ARE 1121633/GO (Tema 1046 RG)  
Tese fixada: “São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao 
considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de 
direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens 
compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.” 
ARE 1121633/GO, relator Min. Gilmar Mendes, julgamento em 1º e 2.6.2022 
 
Pensão alimentícia e incidência do imposto de renda - ADI 5422/DF  
É inconstitucional norma que prevê a incidência do imposto de renda sobre valores 
percebidos pelo alimentado a título de alimentos ou pensão alimentícia. 
ADI 5422/DF, relator Min. Dias Toffoli, julgamento virtual finalizado em 3.6.2022 (sexta-
feira), às 23:59 
 
 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 
 
O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa 
jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio 
ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou 
presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência 
quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN. 
REsp 1.645.333-SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, por maioria, julgado em 
25/05/2022. (Tema 981) 
 
A apólice de seguro-garantia com prazo de vigência determinado é inidônea para fins de 
garantia da execução fiscal. 
Em que pese o entendimento desta Corte pela possibilidade de oferecimento da citada 
garantia, observa-se que o Tribunal de origem entendeu pela sua inidoneidade na espécie, 
por apresentar prazo de validade determinado: "A Lei nº 6.830/90 (lei de execuções fiscais), 
em seu art. 9º, II, com as alterações trazidas pela Lei nº 13.043/14, prevê a possibilidade de 
oferecimento do seguro garantia para assegurar a execução fiscal: [...] Assim, a princípio, 
apresenta-se possível o oferecimento de caução, na modalidade seguro garantia, para 
suspender a exigibilidade do crédito exequendo, desde que se trate de caução idônea, ou 
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seja, capaz de assegurar o pagamento do valor integral da dívida e com validade 
indeterminada ou até a extinção do processo". 
AgInt no REsp 1.924.099-MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, por 
unanimidade, julgado em 24/05/2022. 
 
Suspenso o regime de substituição tributária por determinação judicial deferida em favor 
da empresa substituída, não se mostra possível exigir da substituta o pagamento do 
ICMS/ST que deixou de ser recolhido enquanto vigente essa decisão. 
AREsp 1.423.187-SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, por unanimidade, julgado 
em 10/05/2022, DJe 25/05/2022. 
 
A reclassificação do candidato para dentro do número de vagas oferecidas no edital de 
abertura de concurso público, operada em razão de ato praticado pela Administração 
Pública, confere-lhe o direito público subjetivo ao provimento no cargo público, ainda que 
durante a vigência do ato não tenha sido providenciada a sua nomeação e que, em 
seguida, o ato de que derivada a reclassificação tenha sido posteriormente anulado. 
RMS 62.093-TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, por unanimidade, 
julgado em 24/05/2022. 
 
Na contagem realizada conforme o disposto no art. 219 do CPC/2015, não se deve 
computar o dia em que, por força de ato administrativo editado pela presidência do 
Tribunal local, os prazos processuais estavam suspensos. A cópia de página do Diário de 
Justiça Eletrônico, editado na forma do disposto no art. 4º, da Lei n. 11.419/2006, é 
documento idôneo para comprovar a tempestividade recursal. 
AgInt no AREsp 1.788.341-RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. Acd. Min. Antonio Carlos 
Ferreira, Quarta Turma, por maioria, julgado em 03/05/2022. 
 
Penhora de saldo em conta corrente conjunta. Extensão. Presunção relativa de rateio em 
partes iguais. Integralidade dos valores. Pessoa física ou jurídica distinta da instituição 
financeira mantenedora. Demonstração dos valores que integram o patrimônio de cada 
um. (Tema IAC 12/STJ). 
REsp 1.610.844-BA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, por unanimidade, julgado 
em 15/06/2022. (Tema IAC 12) 
 
O prazo estabelecido pelo juiz no despacho de citação não configura matéria controvertida 
entre as partes a demandar a prolação de uma decisão, não se apresentando insuscetível 
de novo pronunciamento. 
AgInt no AgInt no REsp 653.774-DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, por 
unanimidade, julgado em 14/06/2022 
 
O art. 4º, 'b', do Decreto-Lei n. 1.510/1976 concedeu isenção apenas para transmissão da 
participação acionária 'mortis causa', não ampliando a sua abrangência para momento 
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posterior - ressalvada, exclusivamente, a hipótese em que a própria aquisição por herança 
se desse durante a vigência do Decreto-Lei n. 1.510/1976 e o sucessor permanecesse na 
respectiva posse pelo período de cinco anos, necessariamente anteriores à revogação do 
benefício pela Lei n. 7.713/1988, e depois promovesse a sua alienação onerosa. 
REsp 1.650.844-SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Rel. Acd. Min. Herman Benjamim, 
Segunda Turma, por maioria, julgado em 07/06/2022. 
 
A lesão ou ameaça de lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 
judiciária do Estado se caracterizam em demandas de cobrança do seguro DPVAT, salvo 
exceções particulares, após o prévio requerimento administrativo, consoante aplicação 
analógica do entendimento firmado pelo STF no RE 631.240, julgado em repercussão geral. 
REsp 1.987.853-PB, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, por unanimidade, julgado em 
14/06/2022, DJe 20/06/2022. 
 
O bloqueio de ativos financeiros do executado via sistema BACENJUD, em caso de 
concessão de parcelamento fiscal, seguirá a seguinte orientação: (i) será levantado o 
bloqueio se a concessão é anterior à constrição; e (ii) fica mantido o bloqueio se a 
concessão ocorre em momento posterior à constrição, ressalvada, nessa hipótese, a 
possibilidade excepcional de substituição da penhora online por fiança bancária ou seguro 
garantia, diante das peculiaridades do caso concreto, mediante comprovação irrefutável, a 
cargo do executado, da necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade. 
Não prospera o argumento levado a efeito pelo Tribunal de origem, bem como pela 
Defensoria Pública da União em sua manifestação como amicus curiae, no sentido de 
diferenciar o dinheiro em depósito ou aplicação financeira, bloqueado via sistema 
BACENJUD, dos demais bens passíveis de penhora ou constrição, visto que não há 
diferenciação em relação ao bem dado em garantia na legislação que trata da manutenção 
das garantias do débito objeto do parcelamento fiscal, não cabendo ao intérprete fazê-lo, 
sob pena de atuar como legislador positivo em violação ao princípio da separação dos 
poderes. 
REsp 1.696.270-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, por unanimidade, 
julgado em 08/06/2022. (Tema 1012) 
 
A interferência do Poder Judiciário em regras de elevada especificidade técnica do setor 
elétrico por meio de liminar configura grave lesão à ordem e à economia pública. 
Não se trata da aplicação genérica do princípio da presunção de legitimidade dos atos 
administrativos, mas do entendimento de que o setor em questão é disciplinado por regras 
de elevada especificidade técnica e de enorme impacto financeiro, já previamente definidas 
em atos da agência reguladora, de modo que a interferência na aplicação de tais regras pelo 
Poder Judiciário por meio de liminar configura grave lesão à ordem e à economia pública. 
SLS 2.162-DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, por unanimidade, julgado em 
02/05/2022. 
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STJ: Não é improbidade contratar servidor sem concurso por lei local 
1ª seção entendeu estar ausente o elemento subjetivo (dolo) necessário para a configuração 
do ato de improbidade violador dos princípios da administração pública. 
No julgamento no Tema 1.108, sob o rito dos recursos repetitivos, a 1ª seção do STJ definiu 
que "a contratação de servidores públicos temporários sem concurso público, mas baseada 
em legislação local, por si só, não configura a improbidade administrativa prevista 
no artigo 11 da lei 8.429/92, por estar ausente o elemento subjetivo (dolo) necessário para 
a configuração do ato de improbidade violador dos princípios da administração pública". 
 
O relator, ministro Gurgel de Faria, lembrou que, em razão dos princípios a que está 
submetida a administração pública (artigo 37 da Constituição Federal), o legislador ordinário 
quis impedir o ajuizamento de ações temerárias, evitando, além de eventuais perseguições 
políticas e do descrédito social de atos legítimos, a punição de agentes públicos 
inexperientes, inábeis ou que fizeram uma má opção política na prática de atos 
administrativos, sem má-fé ou intenção de lesar o erário ou de enriquecimento. 
Processos: REsp 1.926.832, 1.930.054 e 1.913.638 
 
STJ mantém penhorabilidade de imóvel rural de 121 hectares 
O autor alegava se tratar de propriedade rural e único bem de família. 
A 3ª turma do STJ manteve a penhorabilidade de 50% de um imóvel de 121 hectares que o 
autor alegava se tratar de propriedade rural e único bem de família. 
No processo em questão, o homem tentava afastar a penhorabilidade do imóvel fixada pelo 
TJ/SP. 
Processo: REsp 1.929.519 
 
É válida a penhora do bem de família de fiador apontado em contrato de locação de 
imóvel, seja residencial, seja comercial, nos termos do inciso VII, do art. 3º da Lei n. 
8.009/1990. 
REsp 1.822.040-PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, por unanimidade, julgado 
em 08/06/2022. (Tema 1091) 
 
A prerrogativa de prazo em dobro para as manifestações processuais também se aplica aos 
escritórios de prática jurídica de instituições privadas de ensino superior. 
REsp 1.986.064-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, por unanimidade, julgado em 
01/06/2022, DJe 08/06/2022. 
 
É indevida a cobrança promovida por concessionária de rodovia, em face de autarquia 
prestadora de serviços de saneamento básico, pelo uso da faixa de domínio da via pública 
concedida. 
REsp 1.817.302-SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, por unanimidade, julgado 
em 08/06/2022. (Tema IAC 8). 
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A situação decorrente da pandemia pela Covid-19 não constitui fato superveniente apto a 
viabilizar a revisão judicial de contrato de prestação de serviços educacionais com a 
redução proporcional do valor das mensalidades. 
REsp 1.998.206-DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, por unanimidade, julgado 
em 14/06/2022. 
 
O hospital que deixa de fornecer o mínimo serviço de segurança, contribuindo de forma 
determinante e específica para homicídio praticado em suas dependências, responde 
objetivamente pela conduta omissiva. 
REsp 1.708.325-RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, por unanimidade, julgado em 
24/05/2022. 
 
A atividade de praticagem é incompatível com as atribuições da Carreira de Auditoria da 
Receita Federal do Brasil. 
Nos termos do art. 12 da Lei n. 9.537/1997, o prático da Marinha Mercante presta assessoria 
ao comandante da embarcação. O serviço, por seu turno, é contratado e executado às 
expensas da pessoa jurídica transportadora, a quem também compete a remuneração. É 
nitidamente incompatível que o contratado por pessoa jurídica transportadora para a 
prestação do serviço de praticagem posteriormente desempenhe procedimentos de 
fiscalização no exercício do cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal, especialmente os 
relacionados ao controle aduaneiro, hipótese que se enquadra no disposto no art. 5º, III e VII 
da Lei n. 12.813/2013. 
MS 26.683-DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 
25/05/2022. 
 
Os valores descontados a título de contribuição previdenciária e de imposto de renda 
retido na fonte compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal e das 
contribuições destinadas a terceiros e ao RAT. 
AgInt no REsp 1.951.995-RS, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador convocado do TRF 
da 5ª Região), Primeira Turma, por unanimidade, julgado em 17/05/2022, DJe 26/05/2022 
 
Os atos ilícitos praticados por Estados estrangeiros em violação a direitos humanos não 
gozam de imunidade de jurisdição. 
RO 109-RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, por unanimidade, julgado em 
07/06/2022. 
 
 

NOVIDADES LEGISLATIVAS 
 
 
Sancionado, com vetos, projeto que limita ICMS sobre combustíveis 
A alíquota máxima do ICMS cobrado sobre esses setores será limitada a 17% ou 18%. 
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O presidente Jair Bolsonaro sancionou, com vetos, a LC 194/22, que altera a lei Kandir para 
considerar combustíveis, energia, transporte coletivo e comunicações como serviços 
essenciais. Agora, a alíquota máxima do ICMS cobrado sobre esses setores será limitada a 
17% ou 18%, dependendo do Estado. A norma foi publicada em edição extra do DOU de 
quinta-feira, 23. 
Bolsonaro vetou dispositivo que garantia a recomposição de verbas para saúde e educação 
em caso de prejuízo a essas áreas devido à perda de arrecadação. 
 
Leia a íntegra da lei e as razões dos vetos: 
 

 

Presidência da República 

Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI COMPLEMENTAR Nº 194, DE 23 DE JUNHO DE 2022 

 

Altera a Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 
(Código Tributário Nacional), e a Lei Complementar nº 
87, de 13 de setembro de 1996 (Lei Kandir), para 
considerar bens e serviços essenciais os relativos aos 
combustíveis, à energia elétrica, às comunicações e 
ao transporte coletivo, e as Leis Complementares nºs 
192, de 11 de março de 2022, e 159, de 19 de maio de 
2017. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 

seguinte Lei Complementar: 

Art. 1º  A Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), passa a vigorar 
acrescida do seguinte art. 18-A: 

“Art. 18-A. Para fins da incidência do imposto de que trata o inciso II do caput do art. 155 da 
Constituição Federal, os combustíveis, o gás natural, a energia elétrica, as comunicações e o 
transporte coletivo são considerados bens e serviços essenciais e indispensáveis, que não podem ser 
tratados como supérfluos. 

Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo: 

I - é vedada a fixação de alíquotas sobre as operações referidas no caput deste artigo em patamar 
superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços; 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20194-2022?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5172.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5172.htm#art18a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art1551ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art1551ii
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II - é facultada ao ente federativo competente a aplicação de alíquotas reduzidas em relação aos bens 
referidos no caput deste artigo, como forma de beneficiar os consumidores em geral; e 

III - é vedada a fixação de alíquotas reduzidas de que trata o inciso II deste parágrafo, para os 
combustíveis, a energia elétrica e o gás natural, em percentual superior ao da alíquota vigente por 
ocasião da publicação deste artigo.” 

Art. 2º A Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996 (Lei Kandir), passa a vigorar com as 
seguintes alterações: 

“Art. 3º ...................................................................................................... 

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

IX - operações de qualquer natureza de que decorra a transferência de bens móveis salvados de 
sinistro para companhias seguradoras; e 

X - serviços de transmissão e distribuição e encargos setoriais vinculados às operações com energia 
elétrica. 

.....................................................................................................” (NR) 

“Art. 32-A. As operações relativas aos combustíveis, ao gás natural, à energia elétrica, às 
comunicações e ao transporte coletivo, para fins de incidência de imposto de que trata esta Lei 
Complementar, são consideradas operações de bens e serviços essenciais e indispensáveis, que não 
podem ser tratados como supérfluos. 

§ 1º Para efeito do disposto neste artigo: 

I - é vedada a fixação de alíquotas sobre as operações referidas no caput deste artigo em patamar 
superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços; 

II - é facultada ao ente federativo competente a aplicação de alíquotas reduzidas em relação aos bens 
referidos no caput deste artigo, como forma de beneficiar os consumidores em geral; e 

III - é vedada a fixação de alíquotas reduzidas de que trata o inciso II deste parágrafo, para os 
combustíveis, a energia elétrica e o gás natural, em percentual superior ao da alíquota vigente por 
ocasião da publicação deste artigo. 

§ 2º No que se refere aos combustíveis, a alíquota definida conforme o disposto no § 1º deste artigo 
servirá como limite máximo para a definição das alíquotas específicas (ad rem) a que se refere 
a alínea b do inciso V do caput do art. 3º da Lei Complementar nº 192, de 11 de março de 2022.” 

Art. 3º A União deduzirá do valor das parcelas dos contratos de dívida do Estado ou do Distrito Federal 
administradas pela Secretaria do Tesouro Nacional, independentemente de formalização de aditivo 
contratual, as perdas de arrecadação dos Estados ou do Distrito Federal ocorridas no exercício de 
2022 decorrentes da redução da arrecadação do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
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Comunicação (ICMS) que exceda ao percentual de 5% (cinco por cento) em relação à arrecadação 
deste tributo no ano de 2021. 

§ 1º (VETADO). 

§ 2º As perdas de arrecadação dos Estados ou do Distrito Federal que tiverem contrato de 
refinanciamento de dívidas com a União previsto no art. 9º-A da Lei Complementar nº 159, de 19 de 
maio de 2017, decorrentes da redução da arrecadação do ICMS serão compensadas integralmente 
pela União. 

§ 3º A dedução a que se referem o caput e o § 2º deste artigo limitar-se-á às perdas de arrecadação de 
ICMS incorridas até 31 de dezembro de 2022 ou dar-se-á enquanto houver saldo de dívida contratual 
do Estado ou do Distrito Federal administrada pela Secretaria do Tesouro Nacional, o que ocorrer 
primeiro. 

§ 4º (VETADO). 

§ 5º (VETADO). 

§ 6º (VETADO). 

§ 7º Ato do Ministro de Estado da Economia regulamentará o disposto neste artigo. 

Art. 4º As parcelas relativas à quota-parte do ICMS, conforme previsto no inciso IV do caput do art. 158 
da Constituição Federal, serão transferidas pelos Estados aos Municípios na proporção da dedução 
dos contratos de dívida dos Estados administrada pela Secretaria do Tesouro Nacional. 

§ 1º Na hipótese em que não houver compensação na forma do caput do art. 3º desta Lei 
Complementar, o Estado ficará desobrigado do repasse da quota-parte do ICMS para os Municípios, 
conforme previsto no inciso IV do caput do art. 158 da Constituição Federal. 

§ 2º (VETADO). 

§ 3º Os Estados deverão proceder à transferência de que trata o caput deste artigo nos mesmos 
prazos e condições da quota-parte do ICMS, mantendo a prestação de contas disponível em sítio 
eletrônico da internet, sob pena de serem cessados as deduções e os repasses de que trata o art. 3º 
desta Lei Complementar, sem prejuízo da responsabilização administrativa e criminal dos responsáveis 
pela omissão. 

Art. 5º (VETADO). 

Art. 6º Ficam cessadas as deduções por perdas de arrecadação de ICMS, não se aplicando o disposto 
no art. 3º desta Lei Complementar, caso as alíquotas retornem aos patamares vigentes anteriormente à 
publicação desta Lei Complementar. 

Art. 7º O disposto nos arts. 124, 125, 126, 127 e 136 da Lei nº 14.194, de 20 de agosto de 2021, não se 
aplica a esta Lei Complementar e aos atos do Poder Executivo dela decorrentes. 
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Art. 8º O disposto nos arts. 14, 17 e 35 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal), não se aplica a esta Lei Complementar. 

Art. 9º Exclusivamente no exercício financeiro de 2022, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e 
os agentes públicos desses entes federados não poderão ser responsabilizados administrativa, civil, 
criminalmente ou nos termos da Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950, pelo descumprimento do disposto 
nos arts. 9º, 14, 23, 31 e 42 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal). 

§ 1º A exclusão de responsabilização prevista no caput deste artigo também se aplica aos casos de 
descumprimento dos limites e das metas relacionados com os dispositivos nele enumerados. 

§ 2º O previsto neste artigo será aplicável apenas se o descumprimento dos dispositivos referidos 
no caput deste artigo resultar exclusivamente da perda de arrecadação em decorrência do disposto 
nesta Lei Complementar. 

Art. 10. A Lei Complementar nº 192, de 11 de março de 2022, passa a vigorar com as seguintes 
alterações: 

“Art. 7º A base de cálculo do imposto, para fins de substituição tributária em relação às operações com 
diesel, será, até 31 de dezembro de 2022, em cada Estado e no Distrito Federal, a média móvel dos 
preços médios praticados ao consumidor final nos 60 (sessenta) meses anteriores à sua fixação.” (NR) 

“Art. 8º O disposto nos incisos I e II do caput e no § 2º do art. 14 da Lei Complementar nº 101, de 4 de 
maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), e nos arts. 124, 125, 126, 127 e 136 da Lei nº 14.194, 
de 20 de agosto de 2021, não se aplica às proposições legislativas e aos atos do Poder Executivo que 
entrarem em vigor no exercício de 2022, relativamente aos impostos e às contribuições previstos 
no inciso II do caput do art. 155, no § 4º do art. 177, na alínea b do inciso I e no inciso IV do caput do 
art. 195 e no art. 239 da Constituição Federal, nas operações que envolvam biodiesel, óleo diesel, 
querosene de aviação, gás liquefeito de petróleo, derivado de petróleo e de gás natural, gasolina, 
exceto de aviação, álcool, inclusive para fins carburantes, e gás natural veicular no referido exercício.” 
(NR) 

“Art. 9º ..................................................................................................... 

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

§ 2º Aplicam-se às pessoas jurídicas atuantes na cadeia econômica dos produtos de que trata 
o caput deste artigo: 

I - em relação à aquisição de tais produtos, as vedações estabelecidas na alínea b do inciso I do art. 
3º e no inciso II do § 2º do art. 3º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e na alínea b do inciso 
I do art. 3º e no inciso II do § 2º do art. 3º da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003; e 

II - em relação aos créditos de que tratam o art. 3º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 
o art. 3º da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, distintos do crédito referido no inciso I deste 
parágrafo, a autorização estabelecida pelo art. 17 da Lei nº 11.033, de 21 de dezembro de 2004. 

§ 3º De 11 de março de 2022 até o prazo estabelecido no caput, a pessoa jurídica que adquirir os 
produtos de que trata o caput deste artigo para utilização como insumo, nos termos do inciso II 
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do caput do art. 3º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do inciso II do caput do art. 3º da 
Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, fará jus a créditos presumidos da Contribuição para o 
PIS/Pasep e da Cofins em relação à aquisição no mercado interno ou importação de tais produtos em 
cada período de apuração. 

§ 4º O valor dos créditos presumidos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins de que trata o § 3º 
deste artigo em relação a cada metro cúbico ou tonelada de produto adquirido no mercado interno ou 
importado corresponderá aos valores obtidos pela multiplicação das alíquotas das referidas 
contribuições estabelecidas no caput do art. 2º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 
no caput do art. 2º da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, sobre o preço de aquisição dos 
combustíveis. 

§ 5º Os créditos presumidos instituídos no § 3º deste artigo: 

I - sujeitar-se-ão às hipóteses de vinculação mediante apropriação ou rateio e de estorno previstas na 
legislação da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins para os créditos de que tratam o art. 3º da Lei 
nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e o art. 3º da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, 
especialmente aquelas estabelecidas no § 8º do art. 3º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, 
e no § 8º do art. 3º da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e no § 3º do art. 6º, combinado com 
o inciso III do caput do art. 15 dessa mesma Lei; 

II - somente poderão ser utilizados para desconto de débitos da Contribuição para o PIS/Pasep e da 
Cofins, exceto se vinculados a receitas de exportação ou na hipótese prevista no art. 16 da Lei nº 
11.116, de 18 de maio de 2005. 

§ 6º Durante o prazo estabelecido no caput, fica suspenso o pagamento das contribuições de que 
tratam o caput e o § 1º deste artigo incidentes nas aquisições no mercado interno e nas importações 
de petróleo efetuadas por refinarias para a produção de combustíveis. 

§ 7º (VETADO). 

§ 8º A suspensão de pagamento de que tratam os §§ 6º e 7º deste artigo converte-se em alíquota 0 
(zero) após a utilização exigida pelos referidos dispositivos, aplicando-se à pessoa jurídica que adquire 
o produto com suspensão o disposto no art. 22 da Lei nº 11.945, de 4 de junho de 2009. 

§ 9º A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil disciplinará o disposto nos §§ 6º, 7º e 8º deste 
artigo, podendo, inclusive, exigir que o adquirente preste declaração ao fornecedor de petróleo para 
informar a parcela da aquisição que será utilizada para a produção dos combustíveis referidos nos §§ 
6º e 7º deste artigo.” (NR) 

“Art. 9º-A As alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep, da Cofins e da Contribuição de Intervenção 
no Domínio Econômico (Cide) incidentes sobre as operações que envolvam gasolina e suas correntes, 
exceto de aviação, de que tratam o inciso I do caput do art. 4º da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 
1998, o inciso I do caput do art. 5º e o art. 9º da Lei nº 10.336, de 19 de dezembro de 2001, e o inciso I 
do caput do art. 23 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, ficam reduzidas a 0 (zero) até 31 de 
dezembro de 2022. 

Parágrafo único. As alíquotas da Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação 
do Patrimônio do Servidor Público incidente na Importação de Produtos Estrangeiros ou Serviços 
(Contribuição para o PIS/Pasep-Importação) e da Contribuição Social para o Financiamento da 
Seguridade Social devida pelo Importador de Bens Estrangeiros ou Serviços do Exterior (Cofins-

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10637.htm#art3ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.833.htm#art3ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.833.htm#art3ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10637.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.833.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10637.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10637.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.833.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.833.htm#art3%C2%A78
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.833.htm#art3%C2%A78
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11116.htm#art16
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11116.htm#art16
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11945.htm#art22
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp192.htm#art9a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9718.htm#art4i.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9718.htm#art4i.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10336.htm#art5i.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10336.htm#art9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.865.htm#art23i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.865.htm#art23i


Material gratuito – proibida revenda 

 

 

Importação) incidentes na importação de gasolina e suas correntes, exceto de aviação, de que trata o § 
8º do art. 8º da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, ficam reduzidas a 0 (zero) no prazo estabelecido 
no caput deste artigo.” 

“Art. 9º-B Até 31 de dezembro de 2022, ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas das contribuições de 
que tratam o caput e o § 1º do art. 9º desta Lei Complementar incidentes sobre a receita ou o 
faturamento na venda ou sobre a importação de gás natural veicular classificado nos códigos 
2711.11.00 ou 2711.21.00 da NCM.” 

Art. 11. (VETADO). 

Art. 12. Não configurará descumprimento das obrigações de que trata a Lei Complementar nº 159, de 
19 de maio de 2017, as leis ou os atos necessários para a implementação desta Lei Complementar. 

Art. 13. As alíquotas da Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público (Contribuição para o PIS/Pasep), da Contribuição para o Financiamento 
da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) 
incidentes sobre as operações que envolvam etanol, inclusive para fins carburantes, de que tratam 
os incisos I e II do caput, os incisos I e II do § 4º e a alínea b do inciso I do § 4º-D do art. 5º da Lei nº 
9.718, de 27 de novembro de 1998, e o inciso VIII do caput do art. 5º e o art. 9º da Lei nº 10.336, de 19 
de dezembro de 2001, ficam reduzidas a 0 (zero) até 31 de dezembro de 2022. 

§ 1º As alíquotas da Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público incidente na Importação de Produtos Estrangeiros ou Serviços 
(Contribuição para o PIS/Pasep-Importação) e da Contribuição Social para o Financiamento da 
Seguridade Social devida pelo Importador de Bens Estrangeiros ou Serviços do Exterior (Cofins-
Importação) incidentes na importação de álcool, inclusive para fins carburantes, de que trata o § 19 do 
art. 8º da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, ficam reduzidas a 0 (zero) no prazo estabelecido 
no caput deste artigo. 

§ 2º Aplicam-se às pessoas jurídicas atuantes na cadeia econômica dos produtos de que trata 
o caput deste artigo: 

I - em relação à aquisição de tais produtos, as vedações estabelecidas na alínea b do inciso I do art. 
3º e no inciso II do § 2º do art. 3º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e na alínea b do inciso 
I do art. 3º e no inciso II do § 2º do art. 3º da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003; e 

II - em relação aos créditos de que tratam o art. 3º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 
o art. 3º da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, distintos do crédito referido no inciso I deste 
parágrafo, a autorização estabelecida pelo art. 17 da Lei nº 11.033, de 21 de dezembro de 2004. 

§ 3º De 11 de março de 2022 até o prazo estabelecido no caput, a pessoa jurídica que adquirir os 
produtos de que trata o caput deste artigo para utilização como insumo, nos termos do inciso II 
do caput do art. 3º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do inciso II do caput do art. 3º da 
Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, fará jus a créditos presumidos da Contribuição para o 
PIS/Pasep e da Cofins em relação à aquisição no mercado interno ou importação de tais produtos em 
cada período de apuração. 

§ 4º O valor dos créditos presumidos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins de que trata o § 3º 
deste artigo em relação a cada metro cúbico ou tonelada de produto adquirido no mercado interno ou 
importado corresponderá aos valores obtidos pela multiplicação das alíquotas das referidas 
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contribuições estabelecidas no caput do art. 2º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 
no caput do art. 2º da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, sobre o preço de aquisição dos 
combustíveis. 

§ 5º Os créditos presumidos instituídos no § 3º deste artigo: 

I - sujeitar-se-ão às hipóteses de vinculação mediante apropriação ou rateio e de estorno previstas na 
legislação da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins para os créditos de que tratam o art. 3º da Lei 
nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e o art. 3º da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, 
especialmente aquelas estabelecidas no § 8º do art. 3º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, 
e no § 8º do art. 3º da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e no § 3º do art. 6º, combinado com 
o inciso III do caput do art. 15 dessa mesma Lei; 

II - somente poderão ser utilizados para desconto de débitos da Contribuição para o PIS/Pasep e da 
Cofins, exceto se vinculados a receitas de exportação ou na hipótese prevista no art. 16 da Lei nº 
11.116, de 18 de maio de 2005. 

Art. 14. (VETADO). 

Art. 15. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.  

Brasília, 23 de junho de 2022; 201o da Independência e 134o da República.  

JAIR MESSIAS BOLSONARO 

Paulo Guedes 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 23.6.2022 - Edição extra 

 
 
 
Bolsonaro transforma ANPD em autarquia independente 
Medida provisória foi publicada no DOU desta terça-feira, 14. 
O presidente Jair Bolsonaro acaba de transformar a ANPD - Autoridade Nacional de Proteção 
de Dados em autarquia de natureza especial, mantidas a estrutura organizacional e as 
competências definidas na LGPD. A MP 1.124/22 foi publicada no DOU desta terça-feira, 14. 
Com a MP, a ANPD passa a dotar de autonomia técnica e decisória, com patrimônio próprio, 
e possuirá sede e foro no DF. 
A Autoridade Nacional de Proteção de Dados tem como competência, dentre outros pontos, 
zelar pela proteção dos dados pessoais, elaborar diretrizes para a Política Nacional de 
Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade, bem como fiscalizar e aplicar sanções em caso 
de tratamento de dados realizado em descumprimento à LGPD. 
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De acordo com a norma sancionada hoje, a estrutura regimental da ANPD, como órgão 
integrante da presidência da República, continuará vigente e aplicável até a data de entrada 
em vigor da estrutura regimental da ANPD como autarquia de natureza especial. 
A MP define, ainda, que serão alocados na ANPD servidores ingressantes da carreira de 
especialista em políticas públicas e gestão governamental. 
 
Leia a íntegra: 
 
______ 
 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.124, DE 13 DE JUNHO DE 2022 
 
Altera a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, 
transforma a Autoridade Nacional de Proteção de Dados em autarquia de natureza especial 
e transforma cargos em comissão. 
 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da 
Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei: 
 
Art. 1º Fica a Autoridade Nacional de Proteção de Dados - ANPD transformada em autarquia 
de natureza especial, mantidas a estrutura organizacional e as competências e observados 
os demais dispositivos da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. 
 
Art. 2º Fica criado um Cargo Comissionado Executivo - CCE-18 de Diretor-Presidente da 
Autoridade Nacional de Proteção de Dados. 
 
Parágrafo único. O cargo de que trata ocaputfica criado, sem aumento de despesa, mediante 
a transformação de um CCE-17 e de um CCE-2 alocados na estrutura da ANPD. 
 
Art. 3º A transformação dos cargos comissionados na forma prevista no art. 2º somente 
produzirá efeito a partir da entrada em vigor do decreto de alteração da Estrutura 
Regimental da ANPD. 
 
Art. 4º A Estrutura Regimental da ANPD, como órgão integrante da Presidência da República, 
continuará vigente e aplicável até a data de entrada em vigor da Estrutura Regimental da 
ANPD como autarquia de natureza especial. 
 
Art. 5º Ato conjunto do Ministro de Estado Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da 
República e do Diretor-Presidente da Autoridade Nacional de Proteção de Dados 
estabelecerá o período de transição para o encerramento da prestação de apoio 
administrativo pela Secretaria Especial de Administração da Secretaria-Geral da Presidência 
da República à ANPD. 
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Art. 6º Serão alocados na ANPD servidores ingressantes da carreira de Especialista em 
Políticas Públicas e Gestão Governamental, observado o disposto na Lei nº 7.834, de 6 de 
outubro de 1989. 
 
Art. 7º A Lei nº 13.709, de 2018, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
 
"Art. 55-A. Fica criada a Autoridade Nacional de Proteção de Dados - ANPD, autarquia de 
natureza especial, dotada de autonomia técnica e decisória, com patrimônio próprio e com 
sede e foro no Distrito Federal." (NR) 
 
"Art. 55-C. .......................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................... 
 
V - Procuradoria; e 
 
............................................................................................................................" (NR) 
 
"Art. 55-M. Constituem o patrimônio da ANPD os bens e os direitos: 
 
I - que lhe forem transferidos pelos órgãos da Presidência da República; e 
 
II - que venha a adquirir ou a incorporar." (NR) 
 
Art. 8º A Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
 
"Art. 60. ........................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................... 
 
VI - a Autoridade Nacional de Proteção de Dados - ANPD, até 31 de dezembro de 2026. 
 
.........................................................................................................................." (NR) 
 
Art. 9º Ficam revogados: 
 
I - o § 1º, o § 2º e o § 3º do art. 55-A e o art. 55-B da Lei nº 13.709, de 2018; 
 
II - o art. 2º da Lei nº 13.853, de 8 de julho de 2019, na parte em que altera os seguintes 
dispositivos da Lei nº 13.709, de 2018: 
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a) o art. 55-A; e 
 
b) o inciso V docaputdo art. 55-C; e 
 
III - os seguintes dispositivos da Lei nº 13.844, de 2019: 
 
a) o inciso VI docaputdo art. 2º; e 
 
b) o art. 12. 
 
Art. 10. Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Brasília, 13 de junho de 2022; 201º da Independência e 134º da República. 
 
JAIR MESSIAS BOLSONARO 
 
Paulo Guedes 
 
Ciro Nogueira Lima Filho 
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