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DESTAQUE

LEI COMPLEMENTAR  
Nº 194/2022

Na área tributária, o ano de 2022 está sendo 
marcado por alterações legislativas e conflitos 
judiciais envolvendo a tributação de ICMS sobre 
o setor de combustíveis, altamente impactado 
pela desvalorização do real e pela alta no preço 
internacional do petróleo.

Inicialmente foi sancionada a Lei Complementar 
nº 192/2022 alterando as regras de incidência 
do ICMS-ST sobre combustíveis, substituindo a 
tributação ad valorem calculada com base nos 
preços praticados quinzenalmente, por valor fixo 
por litro do combustível, cuja fixação observaria 
a média móvel dos preços médios praticados ao 
consumidor nos 60 meses anteriores. A referida 
regra do ICMS-ST seria de caráter transitório, a 
perdurar enquanto os estados não regulamentas-
sem a incidência monofásica do ICMS através 

de Convênio celebrado no âmbito do Confaz.

Após amplo debate do tema no Congresso 
Nacional, com a participação da União e dos es-
tados, teve início no Supremo Tribunal Federal 
o questionamento da constitucionalidade da lei 
complementar e do convênio aprovado pelos 
estados no âmbito do Confaz (Convênio ICMS 
nº 16/2022):

• ADI nº 7.191, ajuizada por alguns estados para 
requerer o reconhecimento da inconstitucio-
nalidade da Lei Complementar nº 192/2022, 
sob o fundamento de que ela (i) fere o prin-
cípio da autonomia dos entes federados, (ii) 
traz risco à governabilidade dos estados, 
(iii) foi publicada sem qualquer estudo de 
impacto fiscal e, ainda, (iv) que o corte drás-
tico na tributação dos combustíveis incentiva 
o uso de carro de passeio e o consumo de 
combustíveis fósseis, prejudicando os prin-
cípios e normas ambientais. Referida ADI foi 
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(i) seria vedada a fixação de alíquota em pata-
mar superior ao das operações em geral;

(ii) o ente federado poderia atribuir uma alíquota 
reduzida, de forma a beneficiar os consumi-
dores em geral;

(iii) em relação ao setor de energia elétrica, de-
veria ser excluído da base de cálculo o valor 
correspondente aos serviços de transmissão 
e distribuição e encargos setoriais.

Contra essa lei complementar, diversos esta-
dos ajuizaram a ADI 7195, distribuída à Ministra 
Rosa Weber. De forma geral, os argumentos 
apresentados são semelhantes aos articulados 
na ADI 7191. Até o momento, tanto a ADI 7191 
quanto a ADI 7195 permanecem sem decisões 
liminares.

Atualmente, o foco está voltado para acordo 
proposto pelos estados à União Federal, na me-
diação liderada pelo Ministro Gilmar Mendes. A 
proposta dos estados apresenta os seguintes 
pontos: (i) a base de cálculo do ICMS sobre o 
diesel deve ser calculada com base na média dos 
últimos 60 meses, (ii) não vinculação da alíquota 
geral do ICMS com o princípio da essencialida-
de dos combustíveis, (iii) aplicação, a partir de 
2024, de alíquotas de ICMS sobre operações de 
fornecimento de combustíveis em patamar su-
perior à cobrada sobre as operações em geral 
e (iv) retirada das tarifas TUST e TUSD da base 
de cálculo do ICMS até que o processo que dis-
cute o assunto seja finalizado no STJ. A União 
poderá se manifestar sobre essa proposta e/ou 
apresentar contrapropostas. 

Apesar da matéria ainda estar sendo discutida 
no STF, alguns estados já implementaram as re-
duções de alíquotas de ICMS previstas na LC nº 

194/2022, por exemplo São Paulo, Rio de Janeiro 
e Goiás. 

distribuída ao Ministro Gilmar Mendes, que 
tem atuado como mediador no conflito.

• ADI nº 7.164, ajuizada pela União Federal, 
sob o fundamento de que o Convênio ICMS 
nº 16/2022 descumpre as regras previstas na 
Lei Complementar nº 192/2022, sobretudo ao 
possibilitar a apuração diversa de base de 
cálculo por cada estado. A ADI foi distribuída 
ao Ministro André Mendonça que, em mea-
dos de junho, concedeu a liminar requerida 
para determinar que nova regulamentação 
determinasse  uma base uniforme até 1º de 
julho de 2022. 

Além das questões judiciais envolvendo as regras 
de apuração do ICMS sobre combustíveis deter-
minadas pela Lei Complementar nº 192/2022, 
resumidas acima, o Governo passou a contestar 
as alíquotas exigidas pelos estados nas opera-
ções com combustíveis. 

No âmbito judicial, a União ajuizou a Arguição 
de Descumprimento de Preceito Fundamental 
(ADPF) nº 984 para questionar todas as leis es-
taduais que exigiram alíquotas de ICMS sobre 
os combustíveis em percentual acima do pre-
visto para as operações em geral. Referida ADPF 
foi distribuída ao Ministro Gilmar Mendes, que 
incluiu a matéria na mediação que está promo-
vendo entre União e estados.

Na esfera política, o governo federal aprovou a 
Lei Complementar nº 194/2022, que estabele-
ce, em atenção ao art. 145, § 2º, III e à decisão 
proferida pelo STF no âmbito do RE 714.139/SC, 
que seriam essenciais, para fins de apuração 
do ICMS, os combustíveis, gás natural, energia 
elétrica, e os serviços de comunicações e trans-
porte coletivo. A Lei Complementar nº 194/2022 
estabeleceu que:
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NOVIDADES LEGISLATIVAS

UNIÃO

1. Lei nº 14.375/2022: Novas 
Regras de Transações 
Tributárias

Publicada a Lei nº 14.375/2022, que estabele-
ceu novas regras para transações tributárias, 
elevando o percentual de descontos aos contri-
buintes para os valores a serem negociados de 
forma individual ou por adesão, que passou a ser 
de 50% a 65% sobre multa e juros; aumentando o 
número máximo de parcelas, que passaria de 84 
para 120 e possibilitando a utilização de prejuízo 
fiscal e base de cálculo negativa de CSLL para 
pagamento de até 70% do valor remanescente 
após a aplicação dos descontos.

2. Le i  n º 14 .366/2022: 
Prorrogação de prazo 
drawback

Publicada a Lei nº 14.366/2022, concedendo a 
prorrogação por mais um ano dos prazos de isen-
ção, de redução a zero de alíquotas ou de suspen-
são de tributos incidentes sobre as importações 

realizadas no regime especial de drawback. A 
prorrogação se aplicará aos prazos previstos em 
atos concessórios que tenham termo em 2021 
ou 2022, bem como aqueles que já haviam sido 
objeto de prorrogação, por 1 (um) ano, com base 
na Lei nº 14.060/2020. 

3. Lei nº 14.367/2022: Aprova as 
alterações na tributação na 
venda de álcool trazidas pela 
MP nº 1.100/2022

Promulgada a Lei nº 14.367/2022, resultado 
da conversão em Lei da Medida Provisória nº 

1.100/2022, que promoveu ajustes nas regras 
relativas à Contribuição ao PIS e da COFINS sobre 
as operações com etanol hidratado combustível 
(EHC). 

A nova lei manteve as alterações das alíquotas 
incidentes na venda direta de etanol hidratado 
dos produtores aos postos revendedores trazidas 
pela MP nº 1.110/2022, de forma a equalizar a 
carga quando comparada com as vendas feitas 
pelos distribuidores aos postos revendedores. 
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Além disso, a Lei manteve a regra de que a co-
operativa de produção de etanol hidratado e as 
pessoas jurídicas comercializadoras, quanto 
controladas por produtores, são equiparadas 
aos produtores para fins de PIS e COFINS. Por 
sua vez, o transportador-revendedor-retalhista 
(TRR) está sujeito às mesmas normas aplicáveis 
ao comerciante varejista.

4. Lei nº 14.374/2022
Em 21.06.2022, foi publicada a Lei nº 14.374/2022, 
que altera as Leis nº 11.196/2005 e 10.865/2004, 
para definir condições para a apuração do valor 
a recolher das Contribuições ao PIS/PASEP e da 
COFINS pelas centrais petroquímicas e indús-
trias químicas. 

Dentre as principais alterações, cabe destacar 
que o inciso VI da Lei nº 11.196/2005 foi mo-
dificado para prever que as Contribuições para 
o PIS/PASEP e a COFINS devidas pelo produtor 
ou importador de nafta petroquímica, incidentes 
sobre a receita bruta decorrente da venda desse 
produto às centrais petroquímicas, serão calcula-
das, respectivamente, com base nas alíquotas de 
(i) 1,26% e 5,8%, para os fatos geradores ocorri-
dos nos meses de janeiro a março de 2022; e (ii) 
1,65% e 7,6%, para os fatos geradores ocorridos 
nos meses de abril a dezembro de 2022.

Além disso, foi incluído o art. 57-C, que dispõe 
que as centrais petroquímicas e as indústrias 
químicas que apurarem créditos na forma pre-
vista nos art. 57 e 57-A, deverão firmar alguns 
termos de comprometimento, como de cumpri-
mento de medidas de compensação ambiental 
e das normas de segurança do trabalho, manter 
a regularidade em relação a débitos tributários 
e previdenciários etc.

5. Le i  n º 14 .385/2022: 
Restituição do PIS/COFINS 
pelas distribuidoras de ener-
gia elétrica

Publicada a Lei nº 14.385/2022, para disciplinar 

a devolução de valores de tributos recolhidos a 
maior pelas prestadoras do serviço público de 
distribuição de energia elétrica. A Lei tem origem 
na decisão do Supremo Tribunal que considerou 
inconstitucional a inclusão do ICMS na base de 
cálculo do PIS/COFINS incidente sobre as tari-
fas de energia. Segundo a Lei, cabe à Agência 
Nacional de Energia Elétrica (Aneel) estabelecer 
os critérios pelos quais as concessionárias irão 
restituir os valores aos consumidores na forma 
de redução de tarifas. 

6. Decreto nº 11.090/2022: 
Exclusão das despesas de 
Capatazia do Valor Aduaneiro

Publicado o Decreto nº 11.090/2022, que alterou 
o Regulamento Aduaneiro para dispor expressa-
mente que os valores de capatazia não devem 
integrar o valor aduaneiro das mercadorias im-
portadas. Por força do novo Decreto, passou a 
constar que o valor aduaneiro é integrado pelos 
gastos relativos à carga, à descarga e ao manu-
seio, associados ao transporte de mercadoria 
importada, até a chegada aos locais referidos 
no inciso I (porto/aeroporto alfandegado de des-
carga ou ponto de fronteira alfandegado onde 
devam ser cumpridas as formalidades de entrada 
no território aduaneiro), excluídos os gastos in-
corridos no território nacional e destacados do 
custo de transporte.

Com isso, despesas realizadas com a movimen-
tação das mercadorias em momento posterior 
à chegada no porto ou local de importação não 
mais compõem o conceito de valor aduaneiro e, 
consequentemente, a base de cálculo do imposto 
de importação.

7. Decreto nº 11.087/2022: alí-
quota zero de IPI das bebidas 
alimentares

Publicado o Decreto nº 11.087/2022, que reduziu 
a zero a alíquota do IPI cobrado sobre as cha-
madas bebidas alimentares, alternativas ao leite 
animal elaboradas a partir de matérias-primas 
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vegetais, sem leite animal, produtos lácteos ou 
gorduras deles derivados.

8. Instrução Normativa nº 
2.088/2022: Suspensão da 
obrigatoriedade do documen-
to original para autenticação 
de documentos

Publicada a IN nº 2.088/2022 pela Receita Federal 
do Brasil, que suspendeu a obrigatoriedade de 
apresentação de documento original para fins 
de autenticação de cópia simples. De acordo 
com a IN, serão aceitos documentos em cópia 
simples ou cópia eletrônica obtida por meio de 
digitalização, desde que a veracidade de tais do-
cumentos seja atestada por unidades e equipes 
de atendimento da RFB. 

9. Instrução Normativa RFB nº 
2.091/2022: Regulamentação 
sobre arrolamento de bens

Publicada a Instrução Normativa RFB nº 
2.091/2022, que estabelece requisitos para ar-
rolamento de bens e direitos e define procedimen-
tos para a formalização de representação para 
propositura de medida cautelar fiscal. Dentre as 
alterações realizadas, destaca-se o artigo 15, § 5º, 
que prevê a possibilidade de substituição de bens 
e direitos arrolados em nome do responsável 

solidário por bens do principal devedor, mesmo 
que este não se enquadre nos requisitos para 
realização do arrolamento.

10. Solução de Consulta: 
Tributação das remessas em 
contraprestação por infor-
mações de “know-how” no 
acordo contra a bitributação 
do Imposto sobre a Renda fir-
mado entre Brasil e Japão

A Solução de Consulta nº 20/2022, publicada em 
1º de junho, esclarece que os rendimentos pagos 
por fonte situada no Brasil à Pessoa Jurídica 
domiciliada no Japão, como contraprestação 
por informações de “Know-how”, são classifica-
dos como “royalties” e estão sujeitos ao IRRF à 
alíquota de 12,5%, por se tratar de prestação de 
serviço técnico com transferência de tecnologia.

Por outro lado, os valores pagos de serviços téc-
nicos sem transferência de tecnologia, incluindo 
assistência administrativa e assistência técnica, 
não sofrem a incidência do IRRF, por serem ren-
dimentos auferidos pela empresa japonesa, nos 
termos do acordo para evitar a bitributação.

Além disso, a referida Solução de Consulta dis-
põe que os rendimentos pagos a título de reem-
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áreas de atividades por ela organizadas.

13. Solução de Consulta nº 

6.010/2022: Tratamento tri-
butário para bonificações

Publicada a Solução de Consulta nº 6.010/2022, 
ratificando o entendimento prévio da Receita 
Federal de que bonificações em mercadorias 
entregues gratuitamente, a título de mera libe-
ralidade, sem vinculação à operação de venda, 
configuram descontos condicionais e devem ser 
consideradas receitas de doação para pessoa 
jurídica recebedora dos produtos, incidindo PIS/
COFINS sobre o valor de mercado desses bens.

14. Decreto nº 11.109/2022: 
Tratado de bitributação entre 
Brasil e Singapura

Publicado o Decreto nº 11.109/2022, que pro-
mulga acordo entre Brasil e Singapura, de modo 
a eliminar a dupla tributação em relação aos 
tributos sobre a renda, além de prevenir a evasão 
e a elisão fiscais. 

RIO DE JANEIRO

1. Projeto de Lei nº 6.027/2022: 
Contagem e Suspensão de 
Prazos Administrativos

O Governador do Rio de Janeiro encaminhou, 
à Assembleia Legislativa, o Projeto de Lei nº 

6.027/2022, que estabelece a contagem dos 
prazos nos processos administrativos em dias 
úteis e suspende o curso destes no período entre 
20 de dezembro e 20 de janeiro.

2. L e i  n º 9 . 7 3 3 / 2 0 2 2 : 
Parcelamento de créditos 

bolso de seguros, por fonte situada no Brasil a 
Pessoa Jurídica domiciliada no Japão, não estão 
sujeitos à incidência de IRRF. 

11. Solução de Consulta nº 
21/2022: Imunidade Tributária. 
Venda de artigos religiosos

Publicada a Solução de Consulta nº 21/2022, 
esclarecendo que, em relação ao IRPJ, a venda 
por exportação de trajes sagrados fabricados por 
organização religiosa não afeta a imunidade sub-
jetiva do templo, desde que os resultados dessa 
exportação sejam aplicados integralmente nos 
objetivos sociais da entidade e, ainda, que essa 
exploração de atividade econômica não possa 
representar prejuízo ao princípio da proteção à 
livre concorrência.

Além disso, em relação ao IPI esclareceu que 
a venda por exportação de trajes sagrados por 
organização religiosa está acobertada pela imu-
nidade objetiva da exportação de produtos in-
dustrializados. 

12. Solução de Consulta nº 
6.012/2022: Conceito de in-
sumos. Despesa Transporte. 
Empresa administradora de 
consórcio

Publicada a Solução de Consulta nº 6.012/2022, 
que autoriza administradora de grupos de con-
sórcio a se apropriar de créditos da Contribuição 
ao PIS/PASEP e da COFINS no regime não-cumu-
lativo, na modalidade “aquisição de insumos”, 
vinculados a dispêndios com o fornecimento de 
vale-transporte a seus funcionários, nos termos 
da Lei nº 7.418/1985 e Decreto nº 10.854/2021.

Além disso, a Solução de Consulta afirmou que 
o conceito de insumos se restringe aos bens e 
serviços utilizados no processo de prestação de 
serviços da pessoa jurídica administradora de 
grupos de consórcio, não alcançando as demais 
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SÃO PAULO

1. Publicada Por taria n º  

124/2022: CPOM

Publicada a Portaria nº 124/2022, que trata sobre 

o Cadastro de Prestadores de outros Municípios 

(CPOM) a que se refere a Lei nº 13.701/2003. A re-

ferida Portaria dispõe que o procedimento passa 

a ser facultativo, além de trazer orientações sobre 

o procedimento para inscrição, cancelamento, 

dentre outros. 

tributários de empresa em 
Recuperação Judicial

Publicada a Lei nº 9.733/2022, pelo estado do 
Rio de Janeiro, autorizando a concessão de par-
celamento de débitos tributários e não tributários 
de devedor em recuperação judicial. O débito 
poderá ser quitado em até 84 parcelas, mensais 
e sucessivas, porém a norma não prevê qual-
quer desconto, abatimento, renúncia, remissão 
ou anistia, sendo que, após o deferimento do pe-
dido de parcelamento, o devedor deverá efetuar 
imediatamente o pagamento da 1ª parcela, cujo 
valor deverá corresponder a pelo menos 10% do 
valor consolidado do débito. 

POR DENTRO 
DOS TRIBUNAIS

SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL

1. STF mantém modulação de 
efeitos na discussão sobre inci-
dência do ICMS majorado sobre 
energia e telecomunicações

Em sede do RE nº 714.139, o Supremo Tribunal 
Federal concluiu pela inconstitucionalidade das 
alíquotas majoradas de ICMS sobre energia elé-
trica e telecomunicações. Posteriormente, em 
sede de embargos de declaração, os Ministros 

decidiram pela aplicação do instituto da modu-
lação efeitos, de forma que a decisão tivesse 
efeitos apenas a partir de 2024, ressalvadas as 
ações ajuizadas até a data do início do julga-
mento de mérito, 05.02.2021.

Contra essa decisão, foram opostos três no-
vos embargos de declaração. O primeiro pelo 
Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia 
e de Serviço Móvel que defendeu que, além das 
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ações ajuizadas até o julgamento de mérito, de-
veriam também ser excetuadas as hipóteses 
em que o contribuinte não recolheu o tributo 
em relação aos fatos geradores ocorridos até 
05.02.2021.

As Lojas Americanas (parte na ação), por sua 
vez, pugnaram pela nulidade da decisão de mo-
dulação de efeitos, sob o argumento de que a 
modulação havia sido afastada em julgamento 
anterior e, ainda, que o STF acolheu o pedido do 
estado de Santa Catarina sem que a empresa 
tivesse tido a oportunidade de apresentar seus 
próprios argumentos. 

Além disso, o estado de Santa Catarina e mais 
26 estados que ingressaram como amicus curiae 
buscaram, através de embargos próprios, o afas-
tamento da ressalva na modulação de efeitos.

Diante dos últimos embargos de declaração, o 
Ministro Dias Toffoli afirmou que não há nada a 
justificar a oposição dos embargos de declara-
ção, uma vez que o acórdão recorrido não incor-
reu em omissão, contradição ou erro material, 
tendo sido acompanhado por todos os demais 
Ministros.

2. STF deve finalizar em breve o 
julgamento da multa isolada

O Supremo Tribunal Federal decidirá, por meio da 
ADI 4905 e do RE 796.939, se é constitucional a 
multa isolada no percentual de 50% sobre o va-
lor do débito, prevista no art. 74, § 17, da Lei nº 

9.430/96. Enquanto os contribuintes defendem 
que a multa viola o direito de petição previsto 
pela Constituição Federal, a Fazenda sustenta 
que a aplicação da multa ocorre após o pedido 
de compensação, e apenas se este não for homo-
logado, uma vez que a prestação de informação 
incorretas pelo contribuinte viola o princípio da 
colaboração com a administração pública. 

O tema foi incluído em pauta de julgamento pre-
visto para iniciar em 01.06.2022, não tendo sido 

finalizado até o momento. Cabe relembrar que, 
em abril de 2020, os Ministros Edson Fachin e 
Gilmar Mendes, na modalidade virtual de julga-
mento, votaram pela inconstitucionalidade da 
multa. 

3. Ministro Dias Toffoli conclui 
que MP nº 1.118/2022 deve 
observar noventena

Em apreciação da ADI nº 7181, o Ministro Dias 
Toffoli concedeu liminar para determinar que a 
Medida Provisória nº 1.118/2022 produza efeitos 
apenas após decorridos 90 dias de sua publica-
ção. A MP trouxe restrição ao direito de aproveita-
mento de créditos de PIS/COFINS em operações 
com combustíveis que estão sujeitos à alíquota 
zero das contribuições. Essa liminar foi ratificada 
por seis dos onze Ministros do Supremo Tribunal 
Federal.

Cabe mencionar que, com a edição da Lei 
Complementar nº 194/2022, a referida liminar 
pode ter perdido relevância para os contribuin-
tes que adquirem óleo diesel como insumo às 
suas atividades, tendo em vista que a referida Lei 
passou a admitir um crédito presumido de PIS 
e COFINS, correspondente aos valores obtidos 
mediante a multiplicação dessas contribuições 
sobre o preço de aquisição do combustível.

4. STF analisará a inconstitucio-
nalidade da taxa de juros de 
créditos tributários municipais 
que ultrapassem a SELIC

O Supremo Tribunal Federal analisará, em reper-
cussão geral, se as prefeituras podem exigir a co-
brança de créditos tributários em valor superior 
a SELIC. O caso submetido ao STF analisará a 
legislação do município de São Paulo que impõe 
a atualização de débito pelo IPCA, acrescido de 
juros de 1% ao mês.
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IRRF e dos descontos de plano de saúde e odon-
tológico na base de cálculo das Contribuições 
Previdenciárias. Os Ministros mantiveram a 
decisão do TRF-4, por entender que a folha de 
pagamento para os empregadores é o salário 
de contribuição dos trabalhadores, e que inclui 
o IRRF e a contribuição a cargo do empregado.

Além disso, entenderam que os descontos dos 
planos de saúde e odontológicos não têm natu-
reza jurídica de indenização, mas sim de despe-
sas suportadas pelos empregados e não podem 
ser abatidos da base de cálculo da contribuição 
previdenciária.

3. STJ fixa orientações sobre o 
bloqueio de ativos via BacenJud 
de dívidas parcelas

A 1ª Seção do STJ, no julgamento do Tema nº 
1.012, fixou importantes teses sobre o bloqueio 
de ativos financeiros do executado via BacenJud 
de dívidas tributárias objeto de parcelamento. 
Segundo o Tribunal (i) será levantado o bloqueio 
se a concessão for 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 on-line por fiança bancá-
ria ou seguro garantia, diante das peculiaridades 
do caso concreto, mediante comprovação irrefu-
tável, a cargo do executado, da necessidade de 
aplicação do princípio da menor onerosidade.  

1. STJ decidiu pela não incidên-
cia do Imposto de Renda sobre 
juros moratórios decorrentes 
de atraso na remuneração

O Superior Tribunal de Justiça confirmou decisão 
do TRF-4 que decidiu que os juros de mora de-
vidos pelo atraso de remuneração por exercício 
de emprego, cargo ou função, não estão sujeitos 
à incidência do IR, na medida em que não con-
figuram acréscimo patrimonial, mas sim possui 
natureza indenizatória.  

O Ministro Francisco Falcão fundamentou parte 
de sua decisão no julgamento do Tema 808 do 
STF, no qual o Supremo concluiu que os juros de 
mora devidos por atraso na remuneração têm o 
objetivo de recompor efetivas perdas e, portanto, 
não está sujeito à incidência de IR. 

2. STJ conclui pela legalida-
de da inclusão do IRRF e dos 
descontos de plano de saú-
de e odontológico na base 
de cálculo da Contribuição 
Previdenciária

A 1ª Turma do STJ acompanhou o entendimento 
da 2ª Turma e concluiu que é legal a inclusão do 

SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA
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TRIBUNAIS 
REGIONAIS E  
DE JUSTIÇA

1. JFSP: Construtora obtém di-
reito à Regime Especial de 
Tributação

A 25ª Vara Cível Federal de São Paulo concedeu 
a empresa do ramo imobiliário direito de recolher 
tributos referentes ao empreendimento estabe-
lecido no Rio de Janeiro (Edifício Hilton Santos), 
com base em regime especial de tributação, por 
meio do qual construtoras recolhem tributos fe-
derais sobre as receitas do empreendimento com 
alíquota única de 4%. 

A Receita Federal havia negado o benefício sob 
o argumento de que este vale apenas para cons-
truções novas, e não para reformas e restauração 
de prédios. O magistrado, por sua vez, concluiu 
que não há qualquer lei impedindo que empreen-
dimento realizado por retrofit seja contemplado 
pelo benefício, devendo, ainda, ser levado em 
consideração os aspectos paisagísticos e de 
preservação do meio ambiente. 

2. TJ/SP autoriza que associa-
dos da APM utilizem fórmula 
mais benéfica para cálculo do 
ISS

O TJ/SP concedeu liminar aos associados da 
Associação Paulista de Medicina (APM) para 
afastar os efeitos da Lei nº 17.719/2021, que 
alterou a sistemática de recolhimento do ISS, 
determinando o recolhimento do tributo com 
base em receita bruta presumida. 

A sistemática de recolhimento instituída pela 
lei impugnada ocorre de forma proporcional ao 
número de sócios da pessoa jurídica, podendo 

CONSELHO 
ADMINISTRATIVO DE 
RECURSOS FISCAIS

1. 1ª Turma do CARF decidiu de 
forma favorável aos fundos de 
investimento imobiliário

A 1ª Turma do CARF concluiu que beneficiários 
de fundo podem ser controladores do empreendi-
mento imobiliário objeto de seus investimentos, 
sem gerar equiparação com a empresa e, conse-
quentemente, cobrança de impostos. 

Apesar de, em regra, os fundos não serem tri-
butados, o art. 2º da Lei nº 9.779/1999 estipulou 
um determinado limite para evitar concorrência 
desleal com pessoas jurídicas voltadas à mesma 
atividade. Tal dispositivo prevê que o fundo não 
deve aplicar recursos em empreendimentos imo-
biliários que tenham como incorporador, constru-
tor ou sócio, quotista que possua, isoladamente, 
ou em conjunto, mais de 25% das quotas, para 
manter a vantagem fiscal.

No caso discutido pela 1ª Turma, prevaleceu o 
entendimento do Ministro Luis Henrique Marotti 
Toselli, no sentido de que, como o fundo fez a 
aquisição de imóveis prontos para locação, afas-
ta-se a figura do incorporador/construtor, logo 
não há que se falar na perda da vantagem fiscal. 

2. Possibilidade de retorno 
das sessões presenciais em 
julho

Presidente do CARF, Carlos Henrique de Oliveira, 
adiantou que uma de suas prioridades é a re-
tomada dos julgamentos presenciais o quanto 
antes, possivelmente em julho deste ano. Além 
disso, com relação ao estoque de processos 
aguardando julgamento, declarou que estuda a 
possibilidade de convocação de sessões extra-
ordinárias. 
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alcançar um aumento de até 1,725%, em socie-
dades com 130 sócios.   

3. TRF-4: ISS compõe base de 
cálculo do PIS e da COFINS

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região vem 
rejeitando diversos pedidos dos contribuintes de 
retirar o pagamento do ISS da base de cálculo do 
PIS e da COFINS.

Por um lado, os contribuintes desejam a aplica-
ção do entendimento do STF no que diz respeito 
à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e 
da COFINS, sob o argumento de que assim como 
o ICMS, o ISS não compõe o faturamento da 
empresa, já que os valores são logo repassados 
aos municípios.

Por outro lado, os julgadores do Tribunal compre-
endem que o próprio STF, ao julgar a exclusão do 
ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS firmou 
tese restritiva, justamente para que instâncias 
ordinárias não apliquem tais teses por analogia. 
Além disso, fundamentam suas decisões com o 
argumento de que diferentemente do ICMS, o ISS 
é um tributo cumulativo e, ainda, que o STJ, em 
2015, declarou que o ISS seria faturamento para 
fins da incidência do PIS e da COFINS. 

O assunto é objeto do tema 118 do STF, que 
ainda não teve o julgamento iniciado, o que faz 
com que ainda sejam proferidas decisões con-
flitantes nas instâncias inferiores.

4. Órgão Especial do TJ/SP dis-
cute a constitucionalidade do 
voto de qualidade no TIT/SP

O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo proferiu acórdão afir-

mando ser inconstitucional a utilização de voto 
de qualidade pelo Tribunal de Impostos e Taxas 
do estado, de modo que, em caso de empate, o 
processo deveria ser decidido em favor do con-
tribuinte.

Após o voto do Relator, houve pedido de vista pelo 
Desembargador Moacir Peres, que afirmou que 
possui posicionamento que tende a ser favorável 
ao contribuinte, no sentido de que, em caso de 
empate, deve ser aplicado o entendimento favo-
rável ao contribuinte, nos termos do art. 112 do 
Código Tributário Nacional (CTN).

5. União vem sendo impedida de 
tributar incentivos fiscais de 
ICMS

Tribunais vêm decidindo pela impossibilidade de 
a União Federal cobrar tributos federais (IRPJ, 
CSLL, PIS e COFINS) sobre ganhos obtidos em 
razão de incentivos fiscais de ICMS. O entendi-
mento é de que a tributação seria interferência da 
União no benefício concedido por estados para 
atrair desenvolvimento de negócios. 

6. TJ/RJ: Festival garante isenção 
de ISS sobre trabalho de artis-
tas e técnicos de espetáculos

A 16ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro confirmou liminar que 
garante ao Rock in Rio a isenção de pagamento 
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do ISS sobre o trabalho prestado por músicos 
e técnicos, inclusive estrangeiros, contratados 
para o evento. 

O Relator, Desembargador Eduardo Gusmão 
Alves de Brito Neto, fundamentou sua decisão 
com base no argumento de que o festival já paga 
o ISS sobre o valor do ingresso, que figura como 
contraprestação pela experiência proporcionada 
pelas apresentações dos artistas, de forma que 
a eventual subcontratação dos serviços neces-
sários para a viabilização do espetáculo configu-
raria uma espécie de bitributação.

DE OLHO  
NO FISCO

1. Instrução Normativa nº 

40/2022: Venda de ativos 
penhorados

Publicada a Instrução Normativa CGR nº 40/2022 
para regulamentar a Portaria PGFN nº 3.050/2022, 
que dispôs sobre o programa COMPREI e a insta-
lação do escritório avançado de gestão do pro-
grama na Coordenação-Geral de Estratégias de 
Recuperação de Créditos. O Programa COMPREI 
tem como objetivo facilitar a venda de bens da-
dos à União em acordo ou penhorados em pro-
cessos judiciais.

2. Aplicação de visual law pela 
PGFN

A PGFN lançou modelo de carta de 1ª cobrança 
com utilização de técnicas de visual law, que apli-
cam linguagem objetiva e acessível. A medida é 
fruto de parceria entre a PGFN e o Laboratório de 
Inovação e Dados do Governo do Ceará e objetiva 
incentivar contribuintes a quitarem suas dívidas, 
além de facilitar o entendimento sobre débitos 
inscritos em dívida ativa. 

Seguindo o exemplo, foi adotada medida seme-
lhante pela Secretaria Municipal de Inovação 
e Tecnologia do município de São Paulo, para 
estimular a arrecadação do IPTU. Conforme le-
vantado pelo Conjur1, notificação prévia à entrada 
do contribuinte no banco de devedores foi rede-
senhada para estimular o pagamento voluntário 
e, quanto aos resultados alcançados, houve um 
aumento de 8,4% na regularização de situação 
do grupo com o novo modelo de carta. 

3. Governo Federal avalia que im-
postos sejam quitados em dia 
único

Equipe do Presidente da República trabalha em 
medida para possibilitar que empresas paguem 
impostos federais em dia único, com o objetivo 
de  facilitar a previsibilidade financeira das em-
presas.

1 https://www.conjur.com.br/2022-jun-15/nunes-almeida-
-visual-law-carta-cobranca-pgfn

13 Boletim Tributário - Schmidt Valois - Junho 2022

https://www.conjur.com.br/2022-jun-15/nunes-almeida-visual-law-carta-cobranca-pgfn
https://www.conjur.com.br/2022-jun-15/nunes-almeida-visual-law-carta-cobranca-pgfn


Rio de Janeiro

Rua Humaitá, 275, 14º andar
Edifício Lagoa Corporate, 
Humaitá
Rio de Janeiro – RJ
22261-005
Tel.: +55 21 2114.1700

São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima 
nº 3729, 5º andar, Itaim Bibi
São Paulo – SP
04538-905
Tel: +55 11 4293.0405

Brasília

SAS, Quadra 4, Bloco A,
Edifício Victoria Office Tower,
Conjuntos 1122/1123, Asa Sul
Brasília – DF
70070-938

SÓCIOS DA ÁREA TRIBUTÁRIA

João Agripino Maia
jmaia@svmfa.com.br

Rodrigo Pinheiro
rpinheiro@svmfa.com.br

Victor Hugo Macedo 
do Nascimento

vmacedo@svmfa.com.br

mailto:jmaia%40svmfa.com.br?subject=
mailto:rpinheiro%40svmfa.com.br?subject=
mailto:vmacedo%40svmfa.com.br?subject=
https://www.instagram.com/schmidt_valois_advogados/
https://www.facebook.com/svmfa/
https://www.linkedin.com/company/schmidt-valois/
https://www.youtube.com/channel/UCD2iPXiGhQqn43r4BRMMvYw/videos
https://svmfa.com.br/advogados/joao-agripino-maia/
https://www.linkedin.com/in/jmaia1/
https://www.svmfa.com.br/law_teams/rodrigo-pinheiro/
https://www.linkedin.com/in/rodrigo-pinheiro-548758133/
https://www.svmfa.com.br/law_teams/victor-hugo-macedo-do-nascimento/
https://www.linkedin.com/in/victor-hugo-nascimento-55a22690/?original_referer=

