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SEGUNDA TURMA

AG.REG.NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 356.368-8 BAHIA
RELATOR 5 MIN.
AGRAVANTE (S) :
ADVOGADO(A/S)
AGRAVADO(A/S)
ADVOGADO(A/S)

MAURÍCIO CORRÊA
PROBABY CLÍNICA INFANTIL E URGÊNCIAS LTDA
: RENATA SONODA PIMENTEL E OUTRO(A/S)
; UNIÃO
: PFN - JOSÉ LUIZ GOMES ROLO

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ALTERAÇÃO DO "PRAZO PARA RECOLHIMENTO DA
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. MEDIDA PROVISÓRIA 1212/95. LEGITIMIDADE.
1.
Contribuição para o PIS.
Não implica majoração da
obrigação tributária nem ofensa ao princípio da anterioridade
mitigada, consagrado no § 6o do artigo 195 da Constituição Federal,
a simples mudança do pra20 para recolhimento da exação, efetuada nos
termos da Medida Provisória 1212/95.
2.
Idoneidade da medida provisória para a disciplina de
matéria tributária. Precedente do Pleno deste Tribunal.
Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Ministros componentes da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal,
na conformidade da ata do julgamento e das notas taquigráficas, por
decisão unânime, negar provimento.
Brasília, 29 de abril de 2003.

MAURÍCIO CORRÊA

-

RELATOR

29/04/2003

SEGUNDA TURMA

AG.REG.NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 356.368-8 BAHIA
RELATOR ; MIN.
AGRAVANTE(S) :
ADVOGADO(A/S)
AGRAVADO(A/S)
ADVOGADO(A/S)

MAURÍCIO CORRÊA
PROBABY CLÍNICA INFANTIL E URGÊNCIAS LTDA
: RENATA SONODA PIMENTEL E OUTRO(A/S)
: UNIÃO
: PFN - JOSÉ LUIZ GOMES RÔLO
RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO MAURÍCIO CORRÊA: Proferi decisão
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editado
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tendo em vista a pacifica jurisprudência desta Corte no

sentido de que
no art.

qual

à fl.
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empresa
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interpõe

agravo

regimental em cuja minuta alega que a supracitada decisão não merece
prosperar, pois,
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que,

em
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no
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a instituição e cobrança da exação por intermédio de lei ordinária,
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provimento ao

recurso
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recolher o PIS nos termos da LC 07/70.

É o relatório.

reconhecer-lhe o direito de

VOTO

O SENHOR MINISTRO MAURÍCIO CORRÊA (Relator): Não procedem
as alegações da agravante. O Pleno deste Tribunal,
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que
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pacificou exegese segundo a qual não implica majoração da
tributária
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mitigada consagrado no § 6o do artigo 195 da Constituição Federal a
simples mudança do prazo para
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repercussão.

disciplinar

assente desta Corte
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Ante o exposto, nego provimento aoagravo regimental.

SEGUNDA TURMA
EXTRATO DE ATA

AG.REG.NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 356.368-8
PROCED.: BAHIA
RELATOR : MIN. MAURÍCIO CORRÊA
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Decisão: A Turma, por votação unânime, negou provimento ao
recurso de agravo,
nos termos do voto do Relator.
2ª Turma,
29.04.2003.

Presidência do Senhor Ministro Celso de Mello. Presentes à
sessão os Senhores Ministros Carlos Velloso, Maurício Corrêa, Nelson
Jobim e Gilmar Mendes.
Subprocurador-Geral da

República).
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