
       

 

 

 

 

 

Afastamento dos encargos moratórios no período de vigência de 

decisão proferida pelo TJRJ 
 

 

 Como amplamente divulgado na mídia, o Órgão Especial deste TJRJ analisou 

a validade da cobrança do ISS sob o prisma da constitucionalidade dos Decretos 

Municipais nos 31.935/10 e 31.879/10 (Representação de Inconstitucionalidade nº 

0046363-60.2011.8.19.0000). Em decisão de mérito pulicada em 27/03/2013, o TJRJ 

afastou a cobrança do ISS sobre os cartórios situados no Município do Rio de Janeiro.  

 Posteriormente, em 26/06/2013, foi publicado o acórdão que julgou os 

embargos de declaração opostos contra a decisão acima relatada, mas que não modificou 

o resultado do julgamento. Contra o referido acórdão, o Município interpôs recurso 

extraordinário, que não possui efeito suspensivo. Também não houve cautelar - na época, 

antes do CPC/2015 - para se atribuir o referido efeito suspensivo.  

 Com isso, a partir de 26/06/2013, o acórdão do TJRJ passou a produzir 

efeitos, ficando o ente municipal proibido de seguir com qualquer cobrança. Esse cenário 

foi modificado apenas com a decisão monocrática proferida pelo Min. Dias Toffoli, nos 

autos do ARE nº 873.804/RJ e publicada no dia 09/11/2017.  

 Nessa decisão, o min. Relator reconsiderou decisão anterior em que havia 

negado seguimento ao recurso do Município do Rio, para surpreendentemente dar 

provimento ao recurso por ele apresentado. Com isso, somente a partir de 09/11/2017 foi 

interrompida a eficácia da decisão do Órgão Especial do TJRJ. 

 Com isso, fica demonstrado o interregno de validade e eficácia da decisão 

proferida pelo Órgão Especial do TJRJ, que surtiu efeitos exatamente de 26/06/2013 até 

09/11/2017.  

 Diante dos fatos narrados, pode-se concluir que o Município do Rio de 

Janeiro durante esse período não pode aplicar a multa punitiva (90%, nos termos do art. 

51, I, item 5, “a”, da Lei nº 691/1984), a multa moratória (12%, nos termos do art. 1º, III, 

da Lei nº 5.546/2012), bem como os juros moratórios (1% ao mês, até o efetivo 

pagamento, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 5.546/2012).  

 

 Isso porque o inadimplemento no período destacado estava fundamentado em 

decisão judicial do Órgão Especial do TJRJ. Ou seja, o não pagamento não decorreu de 

um ato ilícito do contribuinte, mas de decisão judicial que lhe garantia o direito de não 

pagar o tributo. Se a decisão foi posteriormente cassada, então não se pode aplicar multas, 

nem cobrar encargos moratórios, pois sua atuação foi pautada naquela decisão. 

 No referido período, portanto, deve o Município do Rio de Janeiro cobrar 

apenas o tributo com a atualização monetária, devendo-se afastar todas as multas e 

acréscimos moratórios. Veja-se que essa é, inclusive, uma situação prevista na legislação 

federal. Nesse sentido, o art. 63, § 2º, da Lei nº 9.430/1996 determina o afastamento do 



 

 

encargo moratório, quando o contribuinte inadimplente se beneficiava de decisão liminar. 

Veja-se: 

 

“A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe 

a incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 

dias após a data da publicação da decisão judicial que considerar devido o 

tributo ou contribuição”. 

 

 Esse fundamento pode ser utilizado em toda e qualquer cobrança em que o 

Município do Rio de Janeiro esteja exigindo juros e multas no período indicado. Na 

maioria das vezes, somente a cobrança desses encargos ultrapassa 100% do valor do 

tributo exigido, ou seja, o benefício econômico trazido com a fundamentação, caso 

acolhida, é bastante relevante. 

---⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

A equipe de DFM Advogados está à disposição para maiores esclarecimentos sobre o 

tema. 
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