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Apresentaç 

4J Instituto Cearense de Estudos Tribut 
sas jurídicas no campo de Direito Tributário 
estudiosos do assunto de todo o País, e publi 
quisa, em conjunto com a Dialética, uma d 
obras jurídicas brasileiras. Assim é que já pi 

1) Repetição do Indébito e Coinpensaçi 

2) Regime Tributário das Indeniza çõe. 

3) Lançamento Tributário e Decadên 

4) As Contribuições no Sistema Tribui 

5) Sanções Administrativas Tributária 

6) Sanções Penais Tributárias (2005). 

Todas essas pesquisas foram realizad 
mulamos para serem respondidas pelos espi 
vista o esclarecimento de importantes aspec 
butário. Questões, todas elas, de grande intc 

Desta feita temos a satisfação de apre 
fruto de nossa última pesquisa, que diz resi 
coisa julgada e suas implicações no campo 
dade e de legalidade, especialmente relacion: 
tamos com a colaboração valiosa de mais dc 
ram textos notáveis sobre o assunto. Algur 
todas as questões que propusemos, mas todI 
liosa colaboração para a doutrina jurídica da 
julgada, entre outros situados na fronteira 
reito Processual, ainda está a merecer muit 

SCHUBERT DE FARIAS MACHADO 
• Aspectos da Coisa Julgada em Matéria Tributária ..................... 

VITTORIO CASSONE 
• Coisa Julgada, Constitucionalidade e Legalidade em Matéria Tri- 
butária........................................................................................... 

Como temos feito nas pesquisas anteri 
tos de grande interesse prático, para serem 

387 	 fundamentação teórica. Nesse sentido form 

P) Como devem ser solucionados] 
julgada e a isonomia? Seria adequa 

406 teira prevalência de uma em detrii 
implique a prevalência da coisa jul 
contrária à livre-iniciativa e à livre- 
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388 COISA JULGADA, CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA 

torna-se imutável, não podendo ser alterada ainda que, objetivamen-
te, tenha concluído contrariamente ao direito .112 

De fato, caso não houvesse um momento em que o Estado pudesse 
compor de forma definitiva uma demanda, eternizar-se-iam as lides e esta-
ria instaurada a insegurança, com largas margens para que também campe-
asse a injustiça e a desigualdade. 

E certo que em situações excepcionais a coisa julgada deve ceder. Para 
esses casos o ordenamento estabelece o tempo e a forma adequados, ou seja, 
a ação rescisória. Em casos mais graves, nos quais a dignidade da pessoa 
humana, na sua expressão mais evidente do direito à liberdade física, con-
trapõe-se à coisa julgada injusta, o ordenamento permite a revisão criminal 
a qualquer tempo, assim como o habeas corpus3 . Lembramos que "a coisa 
julgada em favor do réu é absoluta. A justiça pública em hipótese alguma 
poderá renovar a acusação se houver sentença absolutória ou de extinção da 
punibilidade."4  Isso porque a coisa julgada é garantia conferida ao cidadão 
contra o poder do Estado. E uma concretização da irretroatividade jurídica, 
da mesma forma que é a garantia do direito adquirido e do ato jurídico per-
feito. Assim, esse raciocínio também se aplica, com toda propriedade, em 
matéria tributária, o que acarreta uma notável distinção na aplicação da coisa 
julgada quando invocada pelo cidadão e quando invocada pelo Fisco. Abor-
daremos esse especial e importante ponto nas respostas às indagações que 
se seguem. 

Ausentes os pressupostos da ação rescisória, a coisajulgada deve pre-
valecer, não obstante possa trazer aos olhos do observador um conteúdo de 
injustiça. E o preço que se deve pagar pela segurança indispensável ao Di-
reito. 

Todavia, é visível entre os estudiosos de Direito Processual a corrente 
daqueles que defendem a chamada relativização da coisa julgada, para fa-
zer prevalecer a Justiça diante de casos onde a coisa julgada estaria servin-
do apenas para consolidar situações de iniqüidade. 

Ovídio A. Baptista da Silva salientou que a primeira voz potente e 
autorizada a defender a revisão da carga imperativa da coisa julgada foi a 
de José Augusto Delgados. Nesse mesmo estudo, porém, Ovídio Baptista 
desenvolve várias e sérias objeções à idéia de relativização da coisa, con- 

2  Vicente Greco Filho, Direito Processual Civil Brasileiro, vol. 1, São Paulo: Saraiva, 2003, 
p. 53. 
Relativização da Coisa Julgada: Enfoque Crítico, coletânea de estudo organizada por 
Fredie Didier Jr., Salvador: Podivm, 2004, Nelson Nery Jr., "A Polêmica sobre a Relati-
vização (Desconsideração) da Coisa Julgada e o Estado Democrático de Direito", p. 204. 
Vicente Greco Filho, Direito Processual Civil Brasileiro, vol. 1, São Paulo: Saraiva, 2003, 
p. 55. 
Relativização da Coisa Julgada: Enfoque Crítico, coletânea de estudo organizada por 
Fredie Didier Jr., Salvador: Podivm, 2004, Ovídio A. Baptista da Silva, "Coisa Julgada 
Relativa?", p. 214. 

SCHUBERT DE FARIAS 

cluindo que tal relativização nos colocar: 
permanente. Também se manifestam no s 
uma especial importância que impede a sua 
a intenção é fazer justiça, Nelson Nery Jr.', 
nardo Greco 8  e Araken de Assis. Para este 
que as vantagens da justiça do caso concn 
gens da insegurança geral"', com o que cc 

Destacamos que José Delgado, votan 
no  736.918-RS, mesmo diante de sentença 
ta, fez prevalecer a força da coisa julgada, ] 
decidiu a lide tem força de lei entre as part 
E de nenhuma influência o fato da normaju 
mente, considerada inconstitucional. Há c 
fíceis e demorados, para a parte perseguir ,  
face da declaração de inconstitucionalidad 
são na presente lide." 0  Nota-se, clarameni 
uso da ação rescisória como forma de mc 
esteja diante de sentença que aplicou lei pos 
titucional, o que sinaliza para uma possívc 
artigo" antes referido. Neste caso em parti 
gado, pois entendemos que a coisa julgada 
contra o cidadão, conforme veremos adiani 

Também não podemos esquecer que: 
insatisfação do vencido, que quase sempre 
disso, diversos fatores podem levar a que du 
iguais, obtenham diferentes decisões judici 
xar ausente uma prova. Perder um prazo re 

6  Relativizaçõo da Coisa Julgada: Enfoque Crític 
Fredie Didier Jr., Salvador: Podivm, 2004, Nelsoi 
vização (Desconsideração) da Coisa Julgada e o 
Relativização da Coisa Julgada: Enfoque Crític 
Fredie Didier Jr., Salvador: Podivm, 2004, Luiz 
Segurança dos Atos Jurisdicionais (a Questão da 
ria»", p. 159. 

8  Relativização da Coisa Julgada: Enfoque Críric 
Fredie Didier Jr., Salvador: Podivm, 2004, Leonan 
On,nes de Constitucionalidade ou Inconstitucio 

• 	 Anterior", p. 145. 
Relativização da Coisa Julgada: Enfoque Crític 
Fredie Didier Jr., Salvador: Podivm, 2004, Arake 

• 	 Inconstitucional", p. 58. 
STJ, 1° T., ac. un., REsp 00 736.918-RS, Rel. Mi 
DJUde 17.10.2005, ia www.stj.gov.br . 
"Efeitos da Coisa Julgada e os Princípios Constitij 
no 79, 2001, p. 49. 
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terminado argumento. Enfim, cada caso guarda suas peculiáridades, o que 
levou José Souto Maior Borges, abordando esse mesmo problema, a escla-
recer: a "desigualdade decorrente de julgado isolado é constitucionalmente 
irrelevante" 12. 

 

Transcrevemos aqui uma expressiva passagem de Nelson Nery Jr., que 
adotamos como conclusão para a nossa resposta à parte final dessa primei-
ra indagação: 

"A sentença justa é o ideal - utópico - maior do processo. Outro 
valor não menos importante para essa busca é a segurança das re-
lações sociais e jurídicas. Havendo choque entre esses dois valores 
(justiça da sentença e segurança das relações sociais e jurídicas), o 
sistema constitucional brasileiro resolve o choque optando pelo 
valor segurança (coisa julgada), que deve prevalecer em relação à 
justiça, que será sacrificada ( Veropferungstheorie). Essa é a razão 
pela qual, por exemplo, não se admite ação rescisória para corrigir 
injustiça da sentença. A opção é política: o Estado brasileiro é de-
mocrático de direito, fundado no respeito à segurança jurídica pela 
observância da coisa julgada. Poderíamos ter optado por outro sis-
tema, como, por exemplo, o regime nazista, no qual prevalecia a 
sentença justa (sob o ponto de vista do Fuhrer e do Reich alemão) 
em detrimento da segurança jurídica. ( ... ) A má utilização do insti-
tuto pode servir de instrumento de totalitarismo e de abuso de po-
der pelos governantes do momento, em detrimento do Estado De-
mocrático de Direito."" 

2) Urna sentença que resolve questão tributária afirmando a 
constitucionalidade, ou a inconstitucionalidade de urna lei, e transita em 
julgado, pode ser questionada na hipótese de o Supremo Tribunal 
Federal, no controle difuso em outro processo, ou no controle 
concentrado de constitucionalidade, decidir em sentido oposto? 

As razões que esboçamos na resposta anterior nos levam a afirmar que 
a coisa julgada não pode ser afastada pelo simples fato de o Supremo Tri-
bunal Federal vir a decidir em sentido contrário. 

José Souto Maior Borges, "Limites Constitucionais e Infraconstitucionais da Coisa Jul-
gada Tributária (Contribuição Social sobre o Lucro)", Revista dos Tribunais, caderno de 
Direito Tributário e Finanças Públicas no 27, 1999, p. 175.. Nesse estudo Souto Borges 
considera muito relevante a desigualdade provocada por decisões judiciais, ao ponto de 
possibilitar o afastamento da coisa julgada, quando essa desigualdade decorre da aplica-
ção incorreta da constituição e diz respeito a um choque entre entendimentos jurispruden-
ciais antagônicos e de diferente hierarquia, como é o caso da divergência entre decisões 
de um Tribunal Regional e a decisão definitiva do Supremo. 
Relativização da Coisa Julgada: Enfoque Crítico, coletânea de estudo organizada por 
Fredie Didier Jr., Salvador: Podivm, 2004, Nelson Nery Jr., "A Polêmica sobre a Relati- 
viração (Desconsideração) da Coisa Julgada e o Estado Democrático de Direito", p. 199. 

SCHUBERT DE FARIAS 

No nosso entender, quando tratamos 
a coisa julgada, como garantia que é coni 
dão, deve prevalecer, mesmo diante de deci 
em ação direta de inconstitucionalidade, CO] 

Em tais casos a execução da sentença defi 
da quando relativa à sua incidência sobre 
futuro. E, portanto, de extrema relevância 
tença e os seus efeitos, sobretudo nas chamt 
Hugo Machado tem excelente estudo sobr,  
dica contínua, abordando os múltiplos asi 
sobretudo na matéria tributária 14. 

Realmente, algumas questões levada 
reza, reclamam uma solução Cujos efeitos 
aquelas que envolvem uma relação jurídic 
jurídica é regulada de forma a obrigar uma 
à pretensão da outra parte, em face do dir 
determinados fatos que ainda virão a OCO 

pelos processualistas é o da ação de aiim 
Código de Processo Civil permite a revisãc 
pria (CPC, art. 471, 1). Pontes de Miranda 
tença contém, explícita ou implícita, a dá 
porque a "ação de modificação não diz resp 
validade da sentença que se quer executar. 
versão, da sua eficácia. Houve modificaçã 
cunstâncias que foram pressupostas para a 
determinação do importe no futuro e a dun 
turo, aí, está por 'depois de encerrado o deb] 
se trata propriamente de modificação da cc 
da aplicação para o futuro, diante da altera 
ou de fato. 

Por isso, quando o Supremo Tribuna 
concentrado, declara a inconstitucionalidade 
fundamento por uma sentença que tenha tr,  
reito sobre o qual se fundamenta essa sente 
a partir de então os seus efeitos para o fut 
decisão considera inconstitucional uma lei 
rã constitucional. 

Hugo de Brito Machado, Mandado de Segurança e 
Dialética, 2003, p. 173. 

5 Pontes de Miranda, comentários ao Código de P 
Rio de Janeiro: Forense, 1974, p. 192. 

' Pontes de Miranda, Comentários ao Código de P. 
Rio de Janeiro: Forense, 1974, p. 199. 
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Isso porque a decisão do STF produz efeitos no âmbitode validade da Cabe, ainda, considerar a determjnaç 
norma jurídica. O exercício do controle concentrado de constitucionalida- art. 741 do CPC, segundo a qual, na exec 
de é privativo do STF, que decide mediante a provocação de pessoas cons- os embargos poderão versar sobre a inexigi 
titucionalmente legitimadas, em instância única e com efeitos gerais, abs- fundado em lei ou ato normativo declarad 
tratos e vinculantes. E, portanto, verdadeiro ato legislativo, que se dá pela Tribunal Federal ou em aplicação ou inter 
forma excepcional prevista na Constituição. A lei que for assim declarada com a Constituição Federal. 
inconstitucional é extraída do ordenamento, com efeitos ex tunc ou ex nunc, Essa norma não pode ser oposta co 
conforme decidir o Supremo. Ao contrário, a lei declarada constitucional é julgado, cujos efeitos estejam presos ao p 
reintroduzida no sistema, ao menos no que diz respeito à relação jurídica dos e que assegurem ao cidadão o direito 
regulada na sentença que antes a havia dele excluído, minada exigência fiscal, sob pena de gravc 

Nos dois casos houve a alteração do direito sobre o qual se fundou a da coisa julgada. Nesses casos essa normas 
sentença que regulava a relação jurídica contínua. Sendo assim, a partir de relativa a fatos futuros. A razão é a mesma 
tal alteração a coisa julgada deixa de produzir efeitos em relação ao futuro. ao art. 471, 1 do CPC, ou seja, a declaraçã 

Esse o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao pelo Supremo Tribunal Federal retira o si 
julgar o Recurso Especial n° 193.500-PE, no qual foi reconhecido o direito perde a aptidão para continuar incidindo. 
de a Fazenda Nacional exigir a contribuição social sobre o lucro líquido, O passado, contudo, não pode ser ati: 
mesmo diante de anterior decisão definitiva do Tribunal Regional Federal ca é alicerce irremovível do Estado Demo 
da 5'  Região que a considerava indevida por inconstitucional, pois o Supre- diu não poderá ser alterada em relação ao 
mo Tribunal Federal depois veio a considerá-la constitucional. No dizer do incidência. Da mesma forma, a sentença 
Ministro Luiz Pereira, fatos não pode ser modificada para que ta] 

"em assim sendo, claramente, modificou-se a situação de direito, mesmos fatos. 
afetando a situação jurídica continuativa apropriada à exigência fis- 	- Todavia, quando se tratar da aplicaçi 
cal e à obrigação do contribuinte, sublimando-se a hipótese excep- dão, para reduzir o direito do Estado, a retro 
cionadora do aludido artigo 471, CPC. Deveras, a originária situa- nada impede que o Estado, através de lei, 
ção jurídica informadora do julgado (inconstitucionalidade) modi- uma sentença cuja execução pudesse vir 
ficou-se substancialmente (constitucionalidade). Inclusive, ofende- pode sim invocar o parágrafo único, do ai 
ria a lógica jurídica afastar relação tributária com fundamento der- execução de uma sentença que o obrigue a 
ruído por afirmação jurisdicionalmente superior àquela baseada em tenha sido considerada inconstitucional p 
pressupostos vencidos. Ora, no caso, evidenciou-se que, à vista de dessa forma o referido dispositivo é constii 
constitucionalidade reconhecida, a relação jurídica continuou sub- tação que pode compatibilizar a norma pn 
missa aos mesmos elementos de sustentação. Enfim, modificando- 471, do CPC, com os ditames da Constitu 
se o estado de fato ou de direito, é possível a revisão dos efeitos aparando as arestas que resvalam nos prec 
sentenciais."7 O Superior Tribunal de Justiça tem 

O Plenário do STF já decidiu, por unanimidade, que a ação rescisória único do art. 741, do CPC, com relação às 5 

é necessária e cabível como instrumento processual para alterar decisão que do tenha ocorrido antes de agosto de 2001 
tenha aplicado dispositivo de lei que o STF tenha considerado inconstitucio- norma, introduzida no CPC pela Medida Pn 
naP 8 . Registramos que nesse caso a decisão se deu para atender pleito do de 2001, não pode ter efeito retroativo. De 
contribuinte. Traçaremos adiante mais considerações sobre os efeitos da Ministro Teori Albino Zavascki, que assim 
decisão na ação rescisória em casos assim. "Independentemente do questionan 

e o alcance da nova disposição noi 

' 	STJ, 1° T., ac. mv., REsp n° 193.500-PE, Rei. Mm. Garcia Vieira, julg. em 06.05.1999, 
in www.stj.gov.br. 

IS 	STF, Pleno, na AR no 1.713-3-SP, Rei. Mm. Elien Gracie, julg. em 05.11.2003, in '9 	Fernando Osorio de Almeida Junior, InterpretaçL 

www.stf.gov.br  Tributário, São Paulo: Dialética, 2002, p. 63. 
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das as leis, ela não pode ter efeito retroativo. Também as normas 
processuais, inobstante terem aplicação imediata, alcançando os 
processos em curso, devem respeito à cláusula constitucional que 

- resguarda o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa jul-
gada, formados em data anterior. Por isso mesmo, a orientação do 
STJ vem se firmando no sentido de considerar inaplicável o pará-
grafo único do art. 741 às sentenças transitadas em julgado em data 
anterior à sua vigência." 20  

O Supremo Tribunal Federal tem uma primeira manifestação sobre 
esse tema, quando decidiu que: 

"A decisão de mérito proferida em ação direta de inconstituciona-
lidade tem efeito vinculante e erga omnes, portanto, em decorrên-
cia desse julgamento, ao juízo da execução cumprirá, no ponto, 
assentara inexigibilidade do título judicial (CPC, art. 741, parágrafo 
único)." 2 ' 

Em síntese, uma sentença que transita em julgado e aplica determina-
da lei para regular uma relação jurídica tributária não é afetada, de modo 
algum, por posterior decisão do STF que venha a declarar inconstitucional 
a lei na qual tal sentença busca fundamento, salvo quando puder o cidadão 
invocar o parágrafo único do art. 741, do CPC, pelas razões que acima in-
dicamos. Cuidando tal julgado de uma relação jurídica contínua, entretan-
to, com a declaração da inconstitucionalidade da lei que lhe serve de fun-
damento, fica alterado o direito sobre o qual se funda e, por isso, perde a 
aptidão para incidir sobre os fatos futuros. 

3) Uma sentença que resolve uma questão tributária afirmando a 
legalidade, ou a ilegalidade, da cobrança do tributo em determinada 
situação, e transita em julgado, pode ser questionada, na hipótese de o 
Superior Tribunal de Justiça firmar sua jurisprudência afinal em sentido 
oposto? 

Aqui temos uma situação distinta daquela que é objeto da questão 
anterior. Podemos melhor visualizar essa diferença partindo da idéia de que 
a sentença cria direito, pois o julgador fica diante de uma situação em que 
faz a opção por uma, dentre outras possíveis interpretações da norma jurí-
dica. E a figura da moldura traçada pelo ordenamento e mencionada por 
Kelsen, dentro da qual são válidas diversas interpretações da mesma norma. 
A escolha de uma delas é atividade de política jurídica. 

Quando um tribunal faz a opção por uma interpretação da norma e 
outro, diante de caso semelhante, o faz diferente, temos uma situação na qual 

20  STJ, 1° T., ac. un., REsp n° 780.702-MG, Rei. Mm. Teori Albino Zavascki, julg. em 
06.10.2005, DJU de 24.10.2005, ia www.stj.gov.br. 

21  STF, PT., ac. un., Ag. Reg. no Agr. Inst. n'481.990-1-SP, Rei. Mm. Eros Grau, julg. em 
16.12.2004, ia www.stj.gov.br. 
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a isonomia e a segurança jurídica restam 1 
tituição Federal estabelece que cabe ao St 
buição de uniformizar a interpretação da li  
cial como instrumento necessário e suficii 
dizer, contudo, que as decisões divergent 
riam dar margem à interposição do recurso 
rídico que aquela que venha a ser proferid 
solve no âmbito de cada caso e na medida 
processual. Assim, uma vez albergada pelo 
poderá ser alterada. Essa é a razão e o fun 
40023 do STF. 

A declaração da inconstitucionalidac 
me referimos na resposta à questão anteri 
intepretação à norma e sim a afasta do sistit  
ra constitucional. Depois de declarada inco 
válida, afetando profundamente o direito 

Focando agora na coisa julgada, p0 
interpretação da lei, mesmo quando essa i 
advinda do STJ, isso, por si só, não conferi  
gir vício capaz de possibilitar a sua modi 
rescisória. Essa é a mensagem da Súmula 
deral. Essa é a posição adotada pelo STJ, 
decisão da sua Corte Especial, proferida e 
Agravo Regimental na Ação Rescisória n° 
Eliana Calmon24 . 

O STJjá vinha aplicando essa mesma 
a coisa julgada nas relações jurídicas contír, 
proferido no Recurso Especial n° 550.560 
lix Fischer, no qual está dito que a mudanç 
cial depois que já se configurou o trânsito c 
cação do art. 471, Ido CPC" 25 . 

Assim, uma sentença, uma vez trans 
atacada por ação rescisória em razão de o S 
em sentido a ela contrário, e, caso essa sen 

22  STF, Súmula n° 343 - Não cabe ação rescisória por 
a decisão rescindenda se tiver baseado em texto 1 
tribunais. 

23  STF, Súmula n° 400 - Decisão que deu razoável i 
melhor, não autoriza recurso extraordinário pela 
ção Federal. 

24  STJ, 1' S., ac. un., no ArRg na Ação Rescisória j 
julg. em 23.11.2005, DJU de 12.12.2005, in wws 

25  STJ, 5' T., ac. un., Rei. Mm. Felix Fischer, julg. 
www.stj.gov.br . 
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ca contínua, também não será o caso de aplicação do art. 471, 1 do CPC, 
muito menos do art. 741, parágrafo único, pois não se estará diante de mu-
dança do estado de fato ou do fundamento jurídico, pois não há declaração 
de inconstitucionalidade de lei. 

Isso não quer dizer, contudo, que uma sentença que interprete uma lei 
de forma a considerar válida a cobrança de determinado tributo, transitan-
do em julgado, implique a obrigação futura e permanente de o contribuinte 
pagar esse tributo, mesmo que depois o STJ venha a uniformizar a interpre-
tação dessa mesma lei para considerar inválida a cobrança daquele mesmo 
tributo. 

Conforme já afirmamos, o instituto da coisa julgada é garantia do ci-
dadão diante do poder do Estado. Tanto é assim que figura dentre os Direi-
tos e Garantias Fundamentais postos em nossa Constituição, no capítulo 
dedicado aos direitos individuais, tal qual ali também está a garantia do di-
reito adquirido e do ato jurídico perfeito 26 , que juntos com a coisa julgada 
corporificam o princípio maior da irretroatividade jurídica. 

Assim, caso o contribuinte passe a adotar a nova interpretação da lei 
conferida pelo STJ e deixe de pagar o tributo, não pode o Fisco exigir tal 
pagamento simplesmente alegando a coisajulgada. Não é essa garantia con-
ferida pela Constituição ao cidadão que viria a legitimar a cobrança de um 
tributo indevido. 

Realmente, quando o Estado, por seu Poder Legislativo, decide editar 
lei com evidente efeito retroativo, mas para beneficiar o cidadão, tal lei é 
perfeitamente válida, uma vez que a irretroatividade da lei é garantia do 
cidadão contra o Estado. Pela mesma razão, quando o Estado, por seu Po-
der Judiciário, decide que a interpretação de determinada lei deve ser feita 
de forma mais favorável ao cidadão, essa decisão sobrepõe-se a uma deci-
são anterior do mesmo Poder Judiciário em sentido contrário, mesmo que 
albergada pela coisa julgada, que, como vimos, não pode ser invocada pelo 
Estado contra o cidadão, sobretudo quando a manutenção da referida coisa 
julgada implicar a consolidação de uma situação desigual e iníqua, contra-
riando outro importante princípio de defesa do cidadão. 

Nesse sentido já decidiu o Plenário do Supremo Tribunal Federal, na 
Ação Direta de Inconstitucionalidade n°712-2, na qual o Ministro Celso de 
Mello assim pontificou: "Os princípios constitucionais tributários, assim, 
sobre representarem importante conquista político-jurídica dos contribuin-
tes, constituem expressão fundamental dos direitos individuais outorgados 
aos particulares pelo ordenamento estatal. Desde que existem para impor 
limitações ao poder de tributar do Estado, esses postulados têm por desti-
natário exclusivo o poder estatal, que se submete à imperatividade de suas 
restrições. O princípio da irretroatividade da lei tributária deve ser visto e 
interpretado, desse modo, como garantia constitucional instituída em favor 

21  CF/88, art. 50,  XXXVI. 
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dos sujeitos passivos da atividade estatal 
na realidade, à semelhança dos demais p 
Carta Política, de princípio que - por tradi 
- é tão-somente oponível pelo contribuint 
nada impede o Poder Público de reconhec 
rência de situações lesivas à esfera jurídic 
plano do direito positivo, as providências 
tos onerosos (...)." Basta que se coloque c 
tividade, para que se tenha o mesmíssimo f 
se mantém inteiro e completo para o cas 
configurada a coisa julgada, uniformizanc 
ral de forma mais favorável ao contribuin 

Podemos, ainda, invocar a notável s 
reito Penal e o Direito Tributário, que trat 
to impõe ao Estado para que este venha 
dade e no seu patrimônio, para justificar qi 
o mesmo tratamento conferido à coisa jL 
quando a sentença é proferida a favor d 
quando é proferida contra ele, pode postl 
revisão criminal e mesmo através do hab 

4) Na hipótese de, em face da nova orieni 
contribuinte obrigado ao pagamento do ti 
poderá considerá-lo em mora? Haveria d 
constitucionalidade no controle difuso e ii 
nova orientação situar-se no campo da le 

Conforme nossas respostas anteriores 
titucionalidade ou constitucionalidade de 
bunal Federal via controle direto, poderá, 
na medida em que retira a sua aptidão par,  
ro. A mudança da orientação jurisprudenci 
ça, portanto, de modo algum poderá obri 
de um tributo que tenha deixado de pagar 

Os casos em que a coisa julgada pod 
STF, atingindo o direito do cidadão, são s 
ção jurídica contínua, ou seja, que se proj 
também, considerar a forma da decisão pr 
rer no âmbito do controle direto ou difuso 

Quando os efeitos da coisa julgada e 
a sentença envolve a relação jurídica que .  
reconhecendo o direito de o contribuinte 
tributo, não podem ser alcançados nem me 

O cabimento da ação rescisória ness 
jurisprudência, com resistência por parte d 
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é dos mais delicados. Helenilson Cunha Pontes, em alentado estudo sobre Mesmo aqueles que sustentam o cc 
a coisa julgada, aborda essa questão e conclui pelo não-cabimento de ação rescindida, que por isso não produziria 
rescisória nesses casos. Realmente, conforme pontifica Helenilson: casos em que perduram os atos praticado 

"a única retroatividade admitida na Carta Política é aquela destinada dida), conforme Pontes de Miranda, quan 
a beneficiar o indivíduo (retroatividade in bonain partem). A retroa- cácia e diz que a rescisão da "sentença q 
tividade tributária vedada pela ordem constitucional alcança não paz não destrói os negócios jurídicos con 
apenas a lei, mas o regime jurídico, ou seja, o que a Constituição Mais importante que a boa-fé dos te 
protege é a tentativa de fazer incidir sobre fatos passados norma cidadão que se socorre do Estado (Poder 
jurídica tributária cuja vigência ou eficácia tenha surgido posterior- definitiva que afasta a cobrança de determ 
mente a sua realização. Há retroatividade quando a norma alcança posteriormente, por meio de uma decisãc 
atos ou situações já consumados antes de sua entrada em vigor, posterior decisão do STF, alterar esse seu e 
adjudicando-lhe determinados efeitos jurídicos ."27  de tributos que teriam incidido sobre fato: 

Notamos que a posição de Helenilson decorre do pressuposto acata- aceitar a armadilha. 
do pela tradicional doutrina, segundo o qual a ação rescisória implica a des- Hugo de Brito Machado Segundo 
constituição da decisão rescindida, que perderia todos os seus efeitos. Nas efeitos da decisão que declara, em tese, a 
palavras de Pontes de Miranda, no "momento em que passa em julgado a mativo e cita o exemplo de um cidadão qi 
decisão favorável proferida na ação rescisória, a sentença que existia dei- da com isenção, operação normalmente t 
xou de existir. Nenhum efeito da sentença rescindida pode perdurar se toda mente, a lei que conferia a isenção vem a s 
a sentença foi rescindida." 28  Sendo assim, a sentença rescindida, que antes perguntar se poderia essa lei ser desconsid 
assegurava ao cidadão o direito de não pagar determinado tributo, deixaria tido? Teria o cidadão praticado o crime 
simplesmente de existir por força de uma decisão favorável à Fazenda Pú- Segundo que "obviamente, não, o que mo 
blica proferida em ação rescisória, implicando um efeito retroativo impos- da inconstitucional, há de produzir efeito 
to pelo Estado contra o cidadão, quando o ordenamento jurídico brasileiro, boa-fé observado, especialmente se se con 
assentado nos princípios que orientam o Estado Democrático de Direito, não exame o responsável pela sua elaboração' 
permite a retroatividade tributária. Realmente, as normas jurídicas, "sej 

Por essa razão, mesmo diante da orientação jurisprudencial que admite vo, sejam decorrentes da atuação do Pode 
o cabimento da ação rescisória em tais casos, não podemos aceitar que a abstrato de constitucionalidade, não podei 
decisão que desconstitui a coisa julgada tributária possa implicar a exigência dão"32 . 

de tributo sobre fatos passados e não tributados por força da sentença res- No que diz respeito ao momento em 
cindida. Cabe aqui destacar a posição defendida por Hugo de Brito Macha- siderado em mora, temos as seguintes situ 
do, que explica que nos casos de sentença fundada em lei que posteriormente tucionalidade de lei declarada através de u 
vem a ser declarada inconstitucional e por isso é atacada por ação rescisó- cionalidade ou de inconstitucionalidade, 
ria, deve haver o "acolhimento parcial da rescisória, apenas para declarar que vinculante e contra todos". Nesse caso a 
a partir da decisão do STF, proferida em ação direta de controle de consti- reito objetivo sobre o qual se funda a dec 
tucionalidade, cria-se direito novo, capaz de alterar o regime jurídico da vinha expandindo seus efeitos para o fut 
relação continuativa tributária, atingindo, assim, os efeitos da coisa julga- vinha deixando de pagar determinado tribu 
da" 29 , regulava uma relação jurídica contínua, pa 

mesmo tributo, a partir da data em que se 

Helenilson Cunha Pontes, Coisa Julgada Tributária e Inconstitucionalidade, São Paulo: 
Dialética, 2005, p. 170. 30 	Pontes de Miranda, Tratado da Ação Rescisória 

28 	Pontes de Miranda, Tratado da Ação Rescisória das Sentenças e de Outras Decisões, 5° ed., Rio de Janeiro: Forense, 1976, p. 545. 
ed., Rio de Janeiro: Forense, 1976, p. 448. " 	Hugo de Brito Machado Segundo, Processo Trib 

29 	Processo Judicial em Matéria Tributária, coordenador Valdir de Oliveira Rocha, São Pau- 32 	Hugo de Brito Machado Segundo, Processo TTib 
lo: Dialética, p. 64. 33 	CF/88, art. 103-A, § 2°. 
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são do STF. As relações jurídicas anteriormente consumadas, todavia, não 
são alcançadas de forma automática e com relação a elas a coisa julgada 
somente poderá ser desconstituída na parte que não implicar cobrança de 
tributo sobre fatos passados (anteriores à decisão do STF), por força da ga-
rantia constitucional da irretroatividade na norma tributária, que é conferi-
da ao cidadão contra o poder do Estado-Fisco. 

Nos casos em que a inconstitucionalidade é declarada pelo STF no 
exercício do controle difuso, o contribuinte poderá ser considerado em mora 
se e quando houver a publicação da resolução do Senado Federal, que ex-
cluir a norma inconstitucional do ordenamento, com relação aos fatos que 
vierem a ocorrer depois dessa publicação, ou como resultado de ação resci-
sória, também apenas no que diz respeito aos fatos que vierem a ocorrer 
depois da sua citação na rescisória. 

5) Seria relevante, no exame das questões anteriores, a distinção entre a 
sentença que aprecia questão concernente a uma relação jurídica 
consumada (como tal entendida aquela de cuja composição participam 
apenas fatos que estão no passado) e a relação jurídica continuativa 
(como tal entendida a relação jurídica em cuja composição entram fatos 
que estão no passado e também fatos futuros do mesmo modelo)? No 
Direito Tributário existiriam relações jurídicas dessas duas espécies? 
Quais, por exemplo? 

A distinção sugerida na pergunta é extremamente relevante. Tanto é 
assim que nas respostas anteriores já diferenciamos os efeitos de sentença 
que trata de uma relação jurídica instantânea, daqueles decorrentes de sen-
tença que cuida de relação jurídica contínua. 

Aqui registramos que já existiram fortes resistências em aceitar que em 
matéria tributária pudesse haver relação jurídica contínua, merecendo des- 
taque uma antiga decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça em 7 
de fevereiro de 1990, em que foi debatida questão relativa ao alcance da 
decisão proferida em uma ação declaratória. No julgamento do Recurso 
Especial n°719, de São Paulo, o Ministro Carlos Mário da Silva Velloso, que 
então compunha o STJ, votou acolhendo as razões postas no parecer do 
Procurador-Geral da República Miguel Frauzino Pereira, que advogou a tese 
de que julgada uma relação jurídica tributária, tal fato não implica o julga- 
mento de outras relações jurídicas obrigacionais, ainda que referentes ao 
mesmo imposto, ao mesmo contribuinte, com base na mesma lei. Referiu, 
também, a Súmula n° 239 do STF. Veiloso entendeu que cada relação jurí- 
dica surgida com a ocorrência do respectivo fato gerador é autônoma e so- 
mente aquelas expressamente referidas no julgado são por ele alcançadas. 

O Ministro Américo Luz, entretanto, discordou, pois para ele seria 
incúria admitir-se que a declaração sentencial então examinada "não se pro- 
jetasse para o futuro enquanto inalterada a legislação em que se baseou, 
deixando aberta ao Fisco oportunidade para autuar a recorrida pela prática 

SCHUBERT DE FARIAS 

de atos idênticos àqueles examinados, tan 
conseqüentemente, a ajuizar tantas ações 
Atribuir-se tão estreita eficácia à coisa ju1 
dicar as citações doutrinárias e jurisprud 
eminente Ministro-Relator, a meu sentir, / 
pios consagrados que asseguram o equilíbi 
bito do direito substantivo e do direito pro 
mento do Ministro Américo Luz, acompan 
vão e Vicente Cernicchiaro. 

Hoje o Superior Tribunal de Justiça 1 

no sentido de admitir a relação jurídica con 
indicajulgado da lavra do Ministro Teori A 
que: 

"há certas relações jurídicas suces 
fático complexo, formado por um 
do numa relação jurídica permaner 
rer que a controvérsia decidida pel 
o fato gerador instantâneo, mas a 
manente na qual ele se encontra ir 
suporte desencadeador do fenômen 
seu caráter duradouro, está apta ar 
sistir quando, no futuro, houver ai 
res instantâneos, semelhantes ao 
casos admite-se a eficácia vinculai 
ção aos eventos recorrentes. Isso 1 
volvido pela sentença sobre deterr 
decorreu, na verdade, de juízo de 
mais ampla, de caráter duradouro, 
ta, do fenômeno de incidência. E 
eficácia vinculante enquanto se m 
o suporte fático sobre os quais est 

Assim, a chamada relação jurídica cc 
a ocorrer em qualquer ramo do Direito, im 
butário, sobretudo em face da preferência qu 
tributos sujeitos ao regime do lançamento 
cia mensal. E o caso da contribuição para 
social - Cofins, que tem como fato gerador 
ca, situação que tende a se repetir de igual 

STJ, 2° T., ac. mv ., REsp n° 719-SP, Rei. para 
07.02.1990, DJU de 19.03.1990 in www.stj.govi 
STJ, 1° T., REsp n° 703.526-MG, Rei, para acórdã 
02.08 .2005, in www.stj.gov.br . No mesmo sentido 
José Delgado, julg. em 13.09.2005. 
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indeterminado. A decisão que tratar dessa obrigação em relação à lei que a 
regula, reconhecendo a sua validade ou invalidade, desde que não mudem 
os fatos ou a lei, deve necessariamente ser aplicada para o futuro. 

Também pode ocorrer a relação instantânea em matéria tributária, que 
é muito comum quando envolve um fato isolado, que traga em si mesmo os 
elementos necessários ao nascimento da obrigação tributária e à sua extin-
ção, como pode ser o caso da transferência de um determinado imóvel, quan-
do for colocado em dúvida se aquela operação é, ou não, geradora da obri-
gação de pagar o imposto de transmissão imobiliária. Sobre esse tema re-
comendamos a leitura de Hugo de Brito Machado, que explica com deta-
lhes a distinção que existe entre a relação jurídica tributária instantânea e a 
contínua 16. 

6) O instrumento processual adequado para o exercício da pretensão de 
alterar a coisa julgada seria a ação rescisória? Mesmo em se tratando de 
relação jurídica continuativa? E sejá houver decorrido o prazo para a 
propositura da ação rescisória? Haveria alguma distinção entre a 
questão da constitucionalidade e de legalidade, para esse fim? 

As respostas a essa pergunta também já estão contidas nas respostas 
anteriores. De fato, já afirmamos que a coisa julgada somente pode ser 
modificada através da ação rescisória, devendo sempre ser resguardado o 
direito do cidadão à irretroatividade da norma (judicial) tributária. 

Quando se trata de modificação no estado de fato ou de direito que 
serviu de pressuposto para a decisão que transitou em julgado e, por regu-
lar uma relação jurídica contínua, que projeta seus efeitos para o futuro, não 
se dá propriamente uma modificação da coisa julgada, mas sim a delimita-
ção dos seus efeitos, que cessam para o futuro. 

Sendo assim, quando houver uma decisão do STF proferida em ação 
direta de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade, o trânsito emjul-
gado dessa decisão basta para a modificação do direito sobre o qual se fun-
da a sentença, que perde a aptidão para incidir para o futuro. Quando a de-
cisão do STF ocorrer no âmbito do controle difuso, é necessária a edição de 
resolução pelo Senado Federal. Nesses casos não há a necessidade de ação 
rescisória. Não havendo a edição da referida resolução e para que a senten-
ça perca essa sua aptidão de incidir no futuro, é necessária a ação revisio-
nal prevista no art. 471, 1, do CPC. 

Nos casos de alteração da orientação jurisprudencial que não tenha 
como motivação a inconstitucionalidade ou constitucionalidade de lei, pre-
valece a coisa julgada em sua inteireza, inclusive no que diz respeito à inci-
dência para o futuro. 

36 Hugo de Brito Machado, Mandado de Segurança em Matéria Tributária, 5' ed., São Paulo: 
Dialética, 2003, p177. 
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7 Lei nova que contenha a mesma norma  
tenha servido de fundamento para a decis 
serve de fundamento para o questionamel 

Não. Ao decidir, o julgador colhe nc 
a norma que servir de fundamento para o: 
decisão transita em julgado declarando ai 
terminada norma hospedada em uma detem 
mesma norma, através da edição de uma 
teúdo e retirar a força da decisão. Assim fc 
ma de controle da constitucionalidade das 1 
tituição. 

A repetição da norma antes declarada 
vir a ser relevante quando a sua invalidade 
repetição poderá ser adotada a forma corre 
o que ocorreu com a contribuição prevideii 
rários pagos aos autônomos, que o STF dl 
veiculada por lei ordinária, criava uma no 
ridade, quando para isso a Constituição exil 
mente, a mesma norma foi repetida, desta f 
complementar, e o STF a considerou válid 

8) Continuaria válida em nosso ordename 
jurisprudência do STF segundo a qual "dl 
cobrança do imposto em determinado exei 
relação aos posteriores"? Qual seria o fui 
Seria o princípio da anualidade então exis 
Atualmente, em que se sustentaria aquele 

Para responder a essa questão nos fc 
acórdão proferido no Agravo de Petição n' 
da lavra do Ministro Castro Nunes, em 5 de 
o julgado que serviu de fundamento para 
Sessão Plenária de 13 de dezembro de 196 

Naquele julgado se tratou da defesa c 
qual a Fazenda Nacional exigia o pagamer 
pondente ao ano de 1936, incidente sobre 
tou o contribuinte que era indevida a cobrai 
ça da coisa julgada, uma vez que antes ele 1 
são definitiva do próprio STF, acolhendo c 
execução fiscal, que exigia o mesmo impost 
relativo ao ano de 1934. 

STF, Pleno, ac. mv., Agravo de Petição n° 1 l.2 
05.07.1944, iii www.stf.gov.br  
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O debate entre os ministros foi intenso. Nos diversos pronunciamen-
tos que se seguiram foi abordado especialmente o argumento da coisa jul-
gada, pois o STF havia alterado seu entendimento sobre a incidência do 
imposto de renda sobre os tais juros, que passou a considerar válida. O exame 
do julgado mostra que o argumento da coisa julgada somente foi vencido, 
porque os ministros não admitiram deixar de tributar os juros, por conside-
rarem a situação invocada na defesa injusta e contrária à isonomia, em face 
da nova orientação do STF sobre esse tema. 

O fundamento desenvolvido pelo Procurador-Geral de República, aco-
lhido pelo Ministro Castro Nunes e pela maioria do STF, segundo o qual não 
existe a coisa julgada em matéria fiscal em face da renovação orçamentária 
anual, dando origem à Súmula n° 239, o foi apenas e tão-somente em de-
corrência do firme propósito de conferir efetividade à nova posição da ju-
risprudência do Supremo, que determinava o pagamento do imposto sobre 
os juros. 

Na verdade, já naquela ocasião se aplicou o mesmo raciocínio que hoje 
orienta as soluções conferidas às lides decorrentes da alteração dos funda-
mentos de direito ou de fato na relação jurídica contínua. No caso decidido 
pelo STF em 1944, ocorreu a mudança do fundamento jurídico da coisa 
julgada, que, por isso, não poderia mais continuar a ser aplicada. A genera-
lização contida no texto da súmula ultrapassa o conteúdo do precedente que 
a originou. 

No julgamento dos Embargos no Recurso Extraordinário n° 109.073-1-SP, 
ocorrido em 1 de julho de 1987, foi debatida a aplicação da Súmula n° 239 
e o Ministro Carlos Madeira assim colocou a questão: 

"O Supremo Tribunal tem aplicado firmemente esse verbete. As hi-
póteses que o afastam, destaco aquela sinalada no voto do Minis-
tro Rafael Mayer, ao julgar o recurso extraordinário: considera-se 
oponível a coisa julgada, na hipótese em que o reconhecimento da 
inexistência do débito tributário decorre da inexistência de fonte 
legal da relação jurídico tributária em razão da declaração de incons-
titucionalidade da lei. Fazem também coisa julgada, as decisões que 
reconhecem a imunidade ao tributo ou mesmo a sua isenção." 38  

Roberto Rosas registra que a tendência da aplicação dessa Súmula é 
pela restrição`. 

Aqui vale destacar uma passagem do antes referido antigo preceden-
te do STF, extraída do voto do Ministro Castro Nunes, 	 - 

"o que é anual é o lançamento, não o imposto em si mesmo. E o 
lançamento (em se tratando de impostos direitos) que se renova 

STF, Pleno, ac. un., Embargos no RE n° 109.073-1-SP, julg. em 01.07.1987, ia 
www.stf.gov.br. 
Roberto Rosas, Direito Siunula,; 120  ed., São Paulo: Malheiros, 2004, p. 107.  
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anualmente; de modo que uma qt 
ficadas num dado lançamento é res 
a sentença nela proferida os exerc 
mento poderá não ter os mesmos 

Nota-se que Castro Nunes faz uma cl 
mudança do estado de fato ou de direito, 
incidência da coisa julgada para o futuro. 
conta apenas a simples passagem do templ 
cisão transitada em julgado em uma relaç 
conta, sobretudo, a mudança do direito api 

Assim, entendemos que o enunciad( 
mais se sustenta, salvo se aplicado às relaçi 
neas, como explica James Marins 41 . 

° STF, Pleno, ac. mv., Agravo de Petição n 0  11.2 
05.07.1944, ia www.stf.gov.br  
James Marins, Direito Processual Tributário Bra.i 
Paulo: Dialética, 2001, p. 477. 
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