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AVISO DE DIREITOS AUTORAIS 

 Prezado aluno, antes de iniciarmos nossos estudos de hoje, precisamos ter uma 

conversa séria. Trata-se do respeito aos nossos esforços na produção deste curso, 

a que temos dedicado todas nossas energias nos últimos meses. 

 Saiba que nosso objetivo é sempre oferecer o melhor produto possível e que 

realmente faça a diferença na sua caminhada rumo à aprovação. Mas, para que 

nós consigamos atingir essa meta, sua ajuda é imprescindível. 

 Então, sempre que algum amigo ou conhecido falar “será que você passa para 

mim aquele material do RevisãoPGE que você tem?”, lembre desta nossa 

conversa. Mais: lembre que o Preparação Total (assim como todos os nossos 

produtos) são tutelados pela legislação civil (como a Lei 9.610/98 e o Código Civil) 

e pela legislação penal (especialmente pelo art. 184 do Código Penal). 

 Para que não reste dúvida: este curso se destina ao uso exclusivo do aluno 

que o adquirir em nosso site, e sua aquisição não autoriza sua reprodução. Ok? 

 Sabemos que falar isso parece pouco amigável, mas só estamos tendo este 

“papo reto” porque queremos de você justamente um ato de amizade: não 

participar, de forma alguma, da pirataria deste curso. Se isso acontecer, o 

fornecimento das aulas a você será interrompido e nenhum valor pago será 

restituído, sem prejuízo, evidentemente, de toda a responsabilização cabível nos 

âmbitos civil e penal. 

 Bem, o recado era esse. Agora podemos voltar às boas e meter a cara nos 

livros! Ops... nos PDFs! 

 Bons estudos! 
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LIMITAÇÕES CONSTITUCIONAIS AO PODER DE TRIBUTAR 

 
AS ENTIDADES RELIGIOSAS PODEM SE CARACTERIZAR COMO INSTITUIÇÕES DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL A FIM DE SE BENEFICIAREM DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA 

PREVISTA NO ART. 150, VI, ‘C’, DA CONSTITUIÇÃO, QUE ABRANGERÁ NÃO SÓ OS 

IMPOSTOS SOBRE O SEU PATRIMÔNIO, RENDA E SERVIÇOS, MAS TAMBÉM OS 

IMPOSTOS SOBRE A IMPORTAÇÃO DE BENS A SEREM UTILIZADOS NA CONSECUÇÃO 

DE SEUS OBJETIVOS ESTATUTÁRIOS.  (INFORMATIVO Nº 1047 DO STF – 2022). 

Caso uma determinada associação, além de exercer atividade religiosa, enquadrando-

se como um templo de qualquer culto, também prestar atividade de assistência social, 

sem finalidade lucrativa, poderá se enquadrar, além no dispositivo previsto no art. 

150, VI, b, da CF/88 (Imunidade de imposto sobre templos de qualquer culto), na 

alínea c do mesmo dispositivo constitucional (patrimônio, renda ou serviços dos 

partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, 

das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os 

requisitos da lei). 

RE 630790/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 18/3/2022 (Repercussão Geral – 

Tema 336). 

 
A IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA ALCANÇA EMPRESAS PÚBLICAS E 

SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

ESSENCIAIS E EXCLUSIVOS, DESDE QUE NÃO TENHAM INTUITO LUCRATIVO, 

ENQUANTO MANTIDOS OS REQUISITOS. (INFORMATIVO Nº 1051 DO STF – 2022). 

Ou seja, uma estatal (empresa pública ou sociedade de economia mista) pode ser 

beneficiária da imunidade recíproca (art. 150, VI, a, da CF/88), desde que comprove, 

cumulativamente, prestar um serviço público, com ausência de intuito lucrativo e que 

a atuação seja em regime de exclusividade, sem ferir a concorrência. 

ACO 3410/SE, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 20/4/2022. 

https://www.instagram.com/revisaopge/
https://www.revisaopge.com.br/


 

  

Pá
gi

na
5 

@revisaopge revisaopge.com.br 

 
 
 

IPI 
 
É INFRACONSTITUCIONAL, A ELA SE APLICANDO OS EFEITOS DA AUSÊNCIA DE 

REPERCUSSÃO GERAL, A CONTROVÉRSIA RELATIVA À INCIDÊNCIA DE IPI SOBRE O 

BACALHAU SECO E SALGADO ORIUNDO DE PAÍS SIGNATÁRIO DO GATT. 

(INFORMATIVO Nº 1047 DO STF – 2022). 

RE 627280/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 18/3/2022 (Repercussão Geral – 

Tema 502). 

 
O BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO DO IPI PREVISTO NO ART. 5º, DA LEI 9.826/99 E NO 

ART. 29 DA LEI 10.637/2002 NÃO SE APLICA A ESTABELECIMENTOS EQUIPARADOS A 

INDUSTRIAL (INFORMATIVO Nº 733 DO STJ – 2022). 

O próprio CTN faz distinção entre estabelecimento industrial e equiparado a industrial. 

A equiparação ali é realizada apenas para fins de sujeição passiva em relação ao IPI. Se 

é a lei que equipara, a mesma lei pode desequiparar ou definir as situações onde a 

equiparação deve se dar e quais os seus efeitos. 

REsp 1587197-SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 19/04/2022 

 

ICMS 
 
É CONSTITUCIONAL A LEI ESTADUAL OU DISTRITAL QUE, COM AMPARO EM 

CONVÊNIO DO CONFAZ, CONCEDA REMISSÃO DE CRÉDITOS DE ICMS ORIUNDOS DE 

BENEFÍCIOS FISCAIS ANTERIORMENTE JULGADOS INCONSTITUCIONAIS. 

(INFORMATIVO Nº 1042 DO STF – 2022). 

Lei distrital concedeu isenção de ICMS. Como as isenções, no caso do ICMS, 

demandam convênio (art. 155, § 2º, XII, g, da CF/88), tal norma foi declarada 

inconstitucional. 
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Posteriormente, os Convênios nº 84/2011 e 86/2011 admitiram a remissão do 

pagamento de ICMS para o programa previsto na lei distrital. Após a edição dos 

Convênios e nos mesmos termos deles, o Distrito Federal editou a Lei nº 4.732/2011, 

também suspendendo os créditos de ICMS e, posteriormente, remitindo-os. 

STF decidiu que é cabível a concessão de remissão, com amparo em convênios 

CONFAZ, de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais declarados 

inconstitucionais. Não houve inconstitucionalidade superveniente, já que os convênios 

permitiram a remissão. 

RE 851421/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 17/12/2021 (Repercussão Geral 

– Tema 817). 

 
SÚMULA 649-STJ: NÃO INCIDE ICMS SOBRE O SERVIÇO DE TRANSPORTE 

INTERESTADUAL DE MERCADORIAS DESTINADAS AO EXTERIOR (INFORMATIVO Nº 

694 DO STJ – 2022). 

Não raro, a empresa contratada realiza o serviço de transporte internacional por 

etapas. Do local de origem da mercadoria até a divisa com o país vizinho o transporte é 

feito com o mesmo veículo. Todavia, trata-se de um único serviço de transporte, pois 

apenas a sua execução é que se perfaz em etapas. 

Sendo assim, como o objetivo do art. 3º, II, da LC 87/96 foi a de fazer com que os 

produtos nacionais exportados ficassem mais baratos, uma interpretação em sentido 

diverso implicaria em ofensa aos princípios da isonomia e do pacto federativo, na 

medida em que se privilegiaria empresas que se situam em cidades portuárias e 

trataria de forma desigual os diversos Estados que integram a Federação. 

 
NO CASO DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO – ITCMD, 

REFERENTE A DOAÇÃO NÃO DECLARADA PELO CONTRIBUINTE, A CONTAGEM DO 

PRAZO DECADENCIAL TEM INÍCIO NO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE 

ÀQUELE EM QUE O LANÇAMENTO PODERIA TER SIDO EFETUADO (INFORMATIVO Nº 

694 DO STJ – 2022). 
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Caso um contribuinte receba uma doação (Fato gerador de ITCMD) e não declara ao 

Fisco Estadual, terá a Administração Pública de efetuar o lançamento em 5 anos, a 

contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter 

sido efetuado (art. 173, I, do CTN), sob pena de decadência. 

REsp 1.841.798/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 20/04/2021 (Recurso 

Repetitivo – Tema 1048) 

 
NÃO INCIDE ICMS-COMUNICAÇÃO SOBRE O SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE 

CAPACIDADE DE SATÉLITE. (INFORMATIVO Nº 723 DO STJ – 2022). 

O ICMS somente incide sobre o serviço de telecomunicação propriamente dito, e não 

sobre as atividades-meio e serviços suplementares. Sendo assim, como o provimento 

de capacidade de satélite se insere no conceito de atividades-meio e serviços  

suplementares, não incide ICMS. 

REsp 1.473.550-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 14/12/2021 

 
O INCENTIVO FISCAL OUTORGADO POR ESTADO-MEMBRO POR MEIO DE 

DESONERAÇÃO RELATIVA AO ICMS NÃO INTEGRA A BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E 

CSLL. (INFORMATIVO Nº 723 DO STJ – 2022). 

A concessão de incentivo por ente federado, observados os requisitos legais, configura 

instrumento legítimo de política fiscal para materialização da autonomia consagrada 

pelo modelo federativo. Sendo assim, a desoneração do ICMS possui um caráter 

extrafiscal, consistindo a medida em instrumento tributário para o atingimento de 

finalidade não arrecadatória, mas, sim, incentivadora de comportamento, com vista à 

realização de valores constitucionalmente contemplados. 

Desse modo, a referida desoneração, a despeito de alguns pensarem que 

representam, indiretamente, um lucro à empresa beneficiária, não compõe a base de 

cálculo do IRPJ e da CSLL. 

REsp 1.222.547-RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 08/03/2022. 
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ISS 
 
É CONSTITUCIONAL O SUBITEM 17.25 DA LISTA ANEXA À LC Nº 116/03, INCLUÍDO 

PELA LC Nº 157/16, NO QUE PROPICIA A INCIDÊNCIA DO ISS, AFASTANDO A DO ICMS, 

SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSERÇÃO DE TEXTOS, DESENHOS E OUTROS 

MATERIAIS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE EM QUALQUER MEIO (EXCETO EM 

LIVROS, JORNAIS, PERIÓDICOS E NAS MODALIDADES DE SERVIÇOS DE 

RADIODIFUSÃO SONORA E DE SONS E IMAGENS DE RECEPÇÃO LIVRE E GRATUITA). 

(INFORMATIVO Nº 1046 DO STF – 2022). 

O item 17.25, da lista de serviços da LC 116/03, indica que incide ISS sobre a Inserção 

de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade, em qualquer 

meio (exceto em livros, jornais, periódicos e nas modalidades de serviços de 

radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita). 

Tal norma foi questionada porque, segundo alegaram, a veiculação de publicação seria 

um serviço de comunicação, motivo pelo qual deveria incidir ICMS, e não ISS. 

O STF não concordou com a tese e declarou a norma constitucional. A Suprema Corte 

levou em consideração que a atividade, ainda que imprescindível à operacionalização 

do serviço de comunicação social, está, por ser preparatória desse serviço, fora do 

âmbito de materialidade do ICMS- comunicação. 

ADI 6034/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 8/3/2022 

 
O RECOLHIMENTO DO TRIBUTO A MUNICÍPIO DIVERSO DAQUELE A QUEM SERIA 

EFETIVAMENTE DEVIDO NÃO AFASTA A APLICAÇÃO DA REGRA DA DECADÊNCIA DO 

LANÇAMENTO DE OFÍCIO PREVISTO NO ART. 173, I, DO CTN (INFORMATIVO Nº 723 

DO STJ – 2022). 

Como houve a ausência de declaração e de pagamento para o município correto, o 

prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se 

exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui 

ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade 

administrativa, nos termos da Súmula 555, do STJ. 
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AREsp 1.904.780-SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 14/12/2021 

 

ITBI 
 
A BASE DE CÁLCULO DO ITBI É O VALOR DO IMÓVEL TRANSMITIDO EM CONDIÇÕES 

NORMAIS DE MERCADO, NÃO ESTANDO VINCULADA À BASE DE CÁLCULO DO IPTU, 

QUE NEM SEQUER PODE SER UTILIZADA COMO PISO DE TRIBUTAÇÃO. O VALOR DA 

TRANSAÇÃO DECLARADO PELO CONTRIBUINTE GOZA DA PRESUNÇÃO DE QUE É 

CONDIZENTE COM O VALOR DE MERCADO, QUE SOMENTE PODE SER AFASTADA 

PELO FISCO MEDIANTE A REGULAR INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO 

PRÓPRIO (ART. 148 DO CTN). O MUNICÍPIO NÃO PODE ARBITRAR PREVIAMENTE A 

BASE DE CÁLCULO DO ITBI COM RESPALDO EM VALOR DE REFERÊNCIA POR ELE 

ESTABELECIDO UNILATERALMENTE. (INFORMATIVO Nº 730 DO STJ – 2022). 

No IPTU, tributa-se a propriedade, lançando-se de ofício o imposto tendo por base de 

cálculo a Planta Genérica de Valores aprovada pelo Poder Legislativo local, que 

considera aspectos mais amplos e objetivos como, por exemplo, a localização e a 

metragem do imóvel. Já no ITBI, a base de cálculo deve considerar o valor de mercado 

do imóvel individualmente considerado, que, como visto, resulta de uma gama maior 

de fatores, motivo pelo qual o lançamento desse imposto se dá, originalmente e via de 

regra, por declaração do contribuinte, ressalvado o direito da fiscalização tributária de 

revisar o quantum declarado, por meio de regular instauração de processo 

administrativo. 

Em outro contexto, o preço efetivamente pago pelo adquirente do imóvel tende a 

refletir, com grande proximidade, seu valor venal, considerado como o valor de uma 

venda regular, em condições normais de mercado. Todavia, se o valor apresentado 

pelo contribuinte no lançamento do ITBI (por declaração ou por homologação) não 

merece fé, o Fisco igualmente pode questioná-lo e arbitrá-lo, no curso de regular 

procedimento administrativo, na forma do art. 148 do CTN. Logo, há uma presunção 

meramente relativa do valor. 
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Por fim, a adoção desse valor de referência como primeiro parâmetro para a fixação da 

base de cálculo do ITBI, com a inversão do ônus da prova ao contribuinte para 

demonstrar o contrário, subverte o procedimento instituído no art. 148do CTN, pois, a 

toda evidência, resulta em arbitramento da base de cálculo sem prévio juízo quanto à 

fidedignidade da declaração do sujeito passivo. 

REsp 1.937.821-SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 24/02/2022 (Recurso 

Repetitivo – Tema 1113). 

 

DEMAIS ESPÉCIES TRIBUTÁRIAS 
 
A CONTRIBUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 1º DA LEI COMPLEMENTAR 110/2001 FOI 

RECEPCIONADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 33/2001 (INFORMATIVO Nº 1042 

DO STF – 2022). 

Tal dispositivo previa que, em caso de demissão sem justa causa de empregado, além 

da indenização de 40% do saldo do FGTS ao trabalhador demitido, caberia ao 

empregador o pagamento de 10% à União. 

As empresas questionaram esse dispositivo indicando que, com a reforma pela EC 

33/01, só caberia a exigência de contribuições sociais se tivessem como base de 

cálculo aquelas previstas no art. 149, §2º, III, da CF/88. 

Todavia, o STF entendeu que a Constituição Federal não estabeleceu delimitação 

exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação por toda e qualquer 

contribuição social. Logo, declarou a recepção do art. 1º, da LC 110/01, perante a EC 

33/01. 

Ressalte-se que, através da Lei nº 13.932/2019, a contribuição prevista no art. 1º, da 

LC 110/01, foi revogada. 

RE 1317786/PE, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 4/2/2022 (Repercussão Geral – Tema 

1193). 
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É CONSTITUCIONAL A INCLUSÃO DOS VALORES RETIDOS PELAS ADMINISTRADORAS 

DE CARTÕES NA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PIS E DA COFINS 

DEVIDAS POR EMPRESA QUE RECEBE PAGAMENTOS POR MEIO DE CARTÕES DE 

CRÉDITO E DÉBITO. (INFORMATIVO Nº 1047 DO STF – 2022). 

O valor total recebido por empresa, mediante venda por meio de cartão de crédito ou 

débito, ainda que uma parte desse montante seja repassado à administradora do 

cartão, se insere na base de cálculo das contribuições para o PIS e para a COFINS. 

Sendo assim, é constitucional a inclusão de tais valores retidos na base de cálculo do 

PIS/COFINS. 

RE 1049811/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Alexandre de 

Moraes, julgado em 18/3/2022 (Repercussão Geral – Tema 1021). 

 

OUTROS TEMAS 
 
É CONSTITUCIONAL A EXCLUSÃO DOS BENS DE INFORMÁTICA DOS INCENTIVOS 

FISCAIS PREVISTOS PARA A ZONA FRANCA DE MANAUS, PROMOVIDA PELA LEI Nº 

8.387/91 (INFORMATIVO Nº 1.043 DO STF – 2022). 

A CF/88 assegura, através do art. 40, do ADCT, um incentivo fiscal específico à Zona 

Franca de Manaus/AM. O DL 288/67 regulamenta algumas situações. 

Posteriormente, a lei 7.232/84 (Lei de informática) passou a dispor sobre os bens de 

informática. Nesse sentido, e por entender que a referida norma revogou tacitamente 

as previsões indicadas no DL 288/67, no tocante a tais bens, o STF decidiu que é 

constitucional a exclusão dos bens de informática dos incentivos fiscais previstos para 

a Zona Franca de Manaus. 

ADI 2399/AM, Rel. Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Dias Toffoli, julgado 

em 11/2/2022. 
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NÃO VIOLA O TEXTO CONSTITUCIONAL A PREVISÃO CONTIDA NO PARÁGRAFO 

ÚNICO DO ART. 116 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.  (INFORMATIVO Nº 1.050 

DO STF – 2022). 

Trata-se de norma geral antielisiva. A inclusão do parágrafo único ao art. 116 faz-se 

necessária para estabelecer, no âmbito da legislação brasileira, norma que permita à 

autoridade tributária desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com 

finalidade de elisão, constituindo-se, dessa forma, em instrumento eficaz para o 

combate aos procedimentos de planejamento tributário praticados com abuso de 

forma ou de direito. 

STF entendeu que a edição de tal norma antielisiva não viola o princípio da legalidade 

e da separação dos Poderes. A desconsideração autorizada pelo dispositivo está 

limitada aos atos ou negócios jurídicos praticados com intenção de dissimulação ou 

ocultação desse fato gerador, não autorizando a tributação com base na intenção do 

que poderia estar sendo supostamente encoberto por uma forma jurídica. 

ADI 2446/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 8/4/2022. 

 
O REINTEGRA NÃO PODE SER ESTENDIDO DE FORMA AUTOMÁTICA PARA AS 

VENDAS DESTINADAS A TODA E QUALQUER ÁREA DE LIVRE COMÉRCIO – ALC. 

(INFORMATIVO Nº 723 DO STJ – 2022). 

Muito embora o STJ tenha posicionamento pacificado no sentido de que a venda de 

mercadorias para empresas situadas na Zona Franca de Manaus - ZFM equivale, para 

efeitos fiscais, à exportação de produto brasileiro para o estrangeiro, segundo 

interpretação do Decreto-lei nº 288/67 (Súmula 640-STJ), permitindo a fruição do 

Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas 

Exportadoras - REINTEGRA, tal entendimento não pode ser estendido de forma 

automática para as vendas destinadas a toda e qualquer Área de Livre Comércio - ALC. 

Isso porque cada ALC possui legislação própria, havendo que ser analisada tal 

possibilidade e compatibilidade caso a caso. 

REsp 1945976-SC, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 14/12/2021 
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ATENDIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI, É LEGÍTIMA A SUBMISSÃO DE 

EMPRESAS A REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO, SALVO COMPROVAÇÃO DE QUE AS 

MEDIDAS INVIABILIZEM INDEVIDAMENTE O LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE 

ECONÔMICA (INFORMATIVO Nº 728 DO STJ – 2022). 

Portanto, é possível a imposição de regime especial de fiscalização, desde que haja 

previsão legal, inadimplemento reiterado de obrigações tributárias e tal regime não 

configure obstáculo desarrazoado à atividade empresarial, a ponto de coagir o 

contribuinte ao pagamento de seus débitos tributários, tendo em vista que, para esse 

mister, possui o Fisco meios próprios. 

RMS 65714-SE, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 22/02/2022. 

 
NÃO É POSSÍVEL CONCEDER, POR VIA JUDICIAL, A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE 

PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO SOB O ARGUMENTO DOS EFEITOS DELETÉRIOS DA 

COVID-19 (INFORMATIVO Nº 729 DO STJ – 2022). 

Logo, na ausência de legislação estadual específica que conceda o direito à 

postergação do vencimento ou à suspensão da exigibilidade das prestações dos 

parcelamentos de tributos estaduais, não há como se estender os efeitos de normas 

aplicáveis no âmbito dos tributos federais ou do Simples Nacional, ou mesmo 

benefícios concedidos por outro Estado da Federação, aos tributos devidos em razão 

da pandemia (Covid-19). 

RMS 67443-ES, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 15/03/2022. 

 
O PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO REQUERIDO POR UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS 

NÃO IMPORTA EM RENÚNCIA À SOLIDARIEDADE EM RELAÇÃO AOS DEMAIS 

COOBRIGADOS (INFORMATIVO Nº 732 DO STJ – 2022). 

Havendo responsabilidade solidária (ex: promitente comprador e promitente 

vendedor), se um deles realiza o parcelamento do crédito tributário, isso, por si só, não 

gera renúncia à solidariedade. O certo é que somente com o registro da escritura 
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definitiva de compra e venda é que se pode dizer que acabou a responsabilidade 

tributária do proprietário vendedor do imóvel. 

REsp 1.978.780-SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 05/04/2022. 

 
O BENEFÍCIO DO § 2º DO ART. 63 DA LEI N. 9.430/1996 É APLICÁVEL AO 

CONTRIBUINTE QUE RENUNCIA AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO. 

(INFORMATIVO Nº 732 DO STJ – 2022). 

O que enseja a suspensão da exigibilidade do tributo - e da multa de mora, de que 

trata o § 2º do referido art. 63 da Lei nº 9.430/96 - é a obtenção da medida liminar. 

Assim, se o contribuinte obteve a medida liminar na ação por ele proposta, mas depois 

renunciou ao direito sobre o qual se funda a ação, o tributo ou contribuição será 

considerado devido mas a incidência da multa de mora ficará interrompida até 30 dias 

após a data da publicação da decisão que homologar essa renúncia. 

Portanto, depois que o juiz homologar a renúncia, ficarão cessados os efeitos da 

liminar e o contribuinte terá restabelecida a sua condição de devedor, devendo 

recolher o tributo em até 30 dias, sem incidência da multa de mora. 

AgInt no AREsp 955896-SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 19/04/2022 
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