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RESUMO 
 

Henrique Coutinho de Souza. A ação rescisória em matéria tributária – considerações 

sobre o direito de lançar à luz do Princípio da Segurança Jurídica. 2018. 254 p. Dissertação 

(Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2018.  

 

O Poder Judiciário, no exercício de sua função jurisdicional, pode provocar efeitos 

indesejados sob a perspectiva da igualdade e da livre concorrência. Isso ocorre, sobretudo, 

quando afasta, em caráter definitivo e com efeitos prospectivos, a obrigação tributária de 

determinado contribuinte, que obtém uma decisão final favorável conflitante com a posição 

final dos Tribunais Superiores. A ação rescisória, nesse contexto, assume importante 

função de corrigir esses efeitos indesejados, restabelecendo a igualdade ao desconstituir a 

decisão anterior. O presente estudo tem por objeto analisar os efeitos decorrentes da 

desconstituição da decisão transitada em julgado, no contexto de relações jurídico-

tributárias continuativas. Para tanto, inicia-se o trabalho com a investigação das nuances da 

coisa julgada, suas particularidades em matéria tributária e a sua evolução ao longo de 

tempo na doutrina e jurisprudência nacionais. Posteriormente, o estudo se propõe a refletir 

sobre a desigualdade provocada pelo Poder Judiciário. Para tanto, buscaremos amparo na 

Teoria Geral do Direito e na análise das normas constitucionais e processuais que regem a 

sistemática processual brasileira, de modo a viabilizar a compreensão de um modelo 

decisório que pode potencializar a ocorrência da prolação e do trânsito em julgado de 

decisões conflitantes sobre a mesma matéria. Adiante, examinaremos a ação rescisória, 

seus contornos jurídicos e os efeitos da rescisão da res judicata. Por fim, analisaremos os 

efeitos da desconstituição da decisão transitada em julgado, no contexto de relações 

jurídico-tributárias continuativas. Nesse cenário, buscaremos uma solução que melhor 

harmonize a tensão estabelecida entre, de um lado, a segurança jurídica e, de outro, a 

igualdade e a livre concorrência. Também examinaremos as normas que regem o 

lançamento tributário a fim de verificar as garantias que protegem o contribuinte e o 

momento a partir do qual o ente tributante retoma o direito de lançar, assim como analisar, 

os créditos tributários relativos a quais períodos que poderão ser abrangidos pela cobrança 

realizada pelas autoridades fazendárias.  

 

Palavras-chave: ação rescisória – coisa julgada – relações jurídico-tributárias 

continuativas – decisões conflitantes –  segurança jurídica – igualdade – lançamento 

tributário – rescisão da res judicata –  eficácia ex nunc.  



 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Henrique Coutinho de Souza. The rescissory action in tax matters - considerations on the 

right to assess in the light of the Principle of Legal Certainty. 2018. 254 p. Dissertation 

(Master’s in Law) – Faculty of Law. University of São Paulo, São Paulo, 2018 

 

The judiciary, in the exercise of its jurisdictional function, may provoke undesirable effects 

from the perspective of equality and free competition. This occurs, especially, when it 

removes on a definitive basis and with prospective effects the tax obligation of a 

determined taxpayer, which obtains a favorable final decision that is in conflict with the 

final position of the Superior Courts. The rescissory action, in this context, assumes an 

important function of correcting these unwanted effects, reestablishing equality by 

reversing the previous decision. The purpose of this study is to analyze the effects arising 

from the reversing of the final decision in the context of continuing legal-tax relations. For 

this, the work begins with the investigation of the nuances of the res judictata, its 

particularities in tax matters and its evolution over time on national legal scholarship and 

case law. Subsequently, the study proposes to reflect on the inequality caused by the 

Judiciary. In order to do so, we will seek support in the General Theory of Law and in the 

analysis of the constitutional and procedural rules that govern the Brazilian procedural 

system, in order to make possible the understanding of a decision model that can make 

potent the occurrence of the res judicata of conflicting decisions on the same subject. We 

also shall examine the rescissory action, its legal outlines and the effects of termination on 

res judicata. Finally, we will analyze the effects of the reversing of the final decision in the 

context of continuing legal-tax relations. In this scenario, we will seek a solution that better 

harmonizes the tension established between, on the one hand, legal certainty and, on the 

other, equality and free competition. We will also examine the tax assessment rules in 

order to verify the guarantees that protect the taxpayer and the time from which the tax 

entity retakes the right to assess, as well as the tax credits related to which periods that may 

be charged by the tax authorities. 

  

Key words: rescissory action - res judicata - continuing legal-tax relations - conflicting 

decisions - legal certainty - equality - tax assessment - reversing of res judicata - ex nunc 

effectiveness. 
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INTRODUÇÃO 

Objeto e relevância do estudo  

Dois contribuintes, “C1” e “C2”, ajuízam ações, com os mesmos fundamentos 

jurídicos, para afastar a incidência de um determinado tributo, de modo a obter um 

provimento jurisdicional que se protraia no tempo e reconheça, em caráter prospectivo, a 

inexistência de relação jurídico-tributária. Encerradas as ações, transitam em julgado 

decisões de improcedência para “C2” e de procedência para “C1”. A decisão de “C2” 

encontra-se alinhada à jurisprudência dos Tribunais Superiores, que acabaram decidindo 

que aquele tributo é devido. Em razão desse resultado, “C2” continuará a recolher o tributo 

discutido, assim como os demais contribuintes, ao passo que “C1” não deverá mais 

recolhê-lo.  

Sob uma perspectiva da solidariedade
1
, “C1” deixará de suportar encargos que 

eram previstos pelo Estado para a manutenção de suas atividades sociais e para a promoção 

de seus objetivos delineados constitucionalmente. Sob uma perspectiva da igualdade, a 

situação revela-se flagrantemente indesejada. O Poder Judiciário, ao analisar duas 

situações jurídicas semelhantes, resolveu as lides de forma dissonante, oferecendo aos 

litigantes duas respostas incompatíveis entre si. Em virtude disso, o Poder Executivo, no 

exercício de sua função arrecadatória, deverá oferecer um tratamento distinto a 

contribuintes que poderão manifestar a mesma capacidade contributiva, passando a exigir o 

tributo de “C2” e, por outro lado, ficando impossibilitado de exigir tributo de “C1”. Sob 

uma perspectiva concorrencial, o cenário pode ser nefasto para o mercado em que “C1” 

atua, em razão da vantagem comparativa por ele obtida, que pode provocar inúmeras 

distorções nos preços praticados, com sério prejuízo à economia nacional e à ordem 

econômica. 

Assim é que, diante da decisão favorável, que transitou em julgado no momento T1, 

“C1” passa, ao longo do tempo, a orientar suas atividades empresariais com base na 

expectativa engendrada por aquele provimento jurisdicional que, em princípio, tornou-se 

definitivo. A economia fiscal obtida influencia diretamente a maneira como “C1” exerce 

seus direitos fundamentais de liberdade e propriedade. A partir de T1, “C1” passa a investir 

                                                 
1
  Para Marco Aurélio Greco, a Constituição Federal prestigiou as formas de cooperação no âmbito da 

sociedade, visando a construir uma sociedade fraterna, de modo que essa diretriz positiva deve orientar a 

produção e a interpretação da legislação infraconstitucional (GRECO, Marco Aurélio. Solidariedade 

Social e Tributação. In: ______; GODOI, Marciano Seabra. (Coords.). Solidariedade Social e Tributação. 

São Paulo: Dialética, 2005, p. 172-176). 
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na ampliação do seu processo produtivo, programando-se com base em determinada 

expectativa de receitas e despesas. Ocorre que, antes de dois anos, o ente tributante ajuíza 

uma ação rescisória, no momento T2. Trata-se, pois, de uma grande oportunidade para o 

Poder Judiciário corrigir as distorções anteriormente provocadas. A confiança que “C1” até 

então depositava na decisão que lhe era favorável sofre significativo abalo. A partir de T2, 

“C1” passa a conviver com a perspectiva de desconstituição da decisão transitada em 

julgado. Conquanto em cenário duvidoso, “C1” ainda tem motivos para orientar-se com 

base na decisão que lhe autoriza a deixar de recolher o tributo. Afinal, a proteção à coisa 

julgada possui magnitude constitucional e, a rigor, sua decisão mantém-se hígida. Todavia, 

no momento T3, sobrevém uma decisão desconstituindo a decisão acobertada pelo manto 

da coisa julgada. Ou seja, reconhece-se que aquela decisão transitada em julgado 

contrariava o ordenamento jurídico, razão pela qual deveria ser extirpada do mundo 

jurídico e jamais poderia ter produzido efeitos. Entre T1 e T3, muitos anos poderão ter 

decorrido. Inúmeros questionamentos emergem desse cenário proposto: (i) deve o ente 

tributante realizar lançamentos para prevenção de decadência ao longo do curso da ação 

rescisória (entre T2 e T3), inclusive para potencial cobrança dos créditos tributários 

anteriores a T2 (entre T1 e T2 ou, até mesmo, antes de T1)? (ii) com o provimento da ação 

rescisória, devem ser restabelecidos os lançamentos eventualmente realizados, no curso da 

ação originária, em momento anterior a T1, para a cobrança de créditos tributários que 

foram extintos com o trânsito em julgado, por força do art. 156, X? (iii) a partir de qual 

momento o ente tributante pode realizar novos lançamentos? (iv) podem ser exigidos 

créditos tributários relativos a todos os momentos (antes de T1, entre T1 e T2, entre T2 e 

T3, ou somente após T3)? (v) o prazo decadencial para o ente tributante realizar o 

lançamento flui normalmente, mesmo quando os agentes fazendários estavam 

impossibilitados de constituir os créditos tributários, em razão de decisão judicial 

transitada em julgado, reconhecendo a inexistência de relação jurídico-tributária?  

(vi) haveria alguma causa suspensiva à fluência desse prazo decadencial, em razão da 

impossibilidade de realização do lançamento até o momento T3? (vii) os lançamentos que 

eventualmente venham a ser realizados poderão exigir multas e juros moratórios do 

contribuinte?  

A resposta a todos esses questionamentos é o objetivo do presente estudo, que 

ambiciona, também, refletir sobre o cenário de desigualdade provocado pelo Poder 

Judiciário no exercício de sua função jurisdicional.  
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Desde já, cumpre-nos delimitar o escopo do trabalho. Nossa análise será centrada 

em decisões que versem sobre relações jurídico-tributárias continuativas, assim 

compreendidas como aquelas que se pronunciam sobre elementos permanentes da relação 

tributária. Por tal razão, o provimento jurisdicional em exame possui aptidão para projetar-

se para exercícios subsequentes, já que o objeto da lide será o reconhecimento de 

inexistência de relação jurídico-tributária, em caráter definitivo e prospectivo. O foco de 

nossa análise, portanto, não envolve decisões versando sobre relações instantâneas, 

referentes a elementos temporários da relação jurídico-tributária
2
. Essa delimitação 

justifica-se, pois nas relações instantâneas os efeitos provocados sob a perspectiva da 

igualdade e da livre concorrência são restritos, já que o contribuinte estará novamente 

sujeito à tributação quando incorrer, em outro momento, na hipótese de incidência prevista 

na norma tributária.  

É nesse cenário e com essas limitações, portanto, que buscaremos analisar as 

decisões conflitantes versando sobre a mesma matéria. Por decisões conflitantes 

compreendem-se aquelas que, embora envolvam situações fáticas e fundamentos jurídicos 

semelhantes, oferecem respostas distintas aos litigantes
3
. Em outros termos, pretendemos 

analisar hipóteses de desconstituição de decisão transitada em julgado, quando um 

determinado contribuinte acaba beneficiado pelo Poder Judiciário, que o desonera de parte 

de sua carga tributária em caráter definitivo, em detrimento dos demais contribuintes, que 

estarão sujeitos à tributação. Isso se revela, notadamente, nos casos em que os Tribunais 

Superiores firmam entendimento no sentido de que o tributo é devido, de modo que esses 

precedentes tendem a ser aplicados aos demais contribuintes, que deverão recolher o 

tributo, contrariamente ao contribuinte beneficiado com a decisão transitada em julgado em 

sentido conflitante.      

Essa hipótese em exame traz sempre a ideia de um erro (o Poder Judiciário falhou 

ao julgar duas causas idênticas, pois ofereceu duas respostas distintas para um mesmo 

problema) que produz uma injustiça (dois contribuintes em uma mesma posição jurídica 

                                                 
2
  É o que ocorre, por exemplo, em decisões proferidas em embargos à execução fiscal ou em ação 

anulatória, em que o contribuinte discute apenas a incidência do tributo em um período específico do 

tempo, em virtude de uma operação realizada pelo contribuinte. A decisão proferida nesse caso se limitará 

a extinguir o crédito tributário que foi objeto de lançamento pelo ente fazendário, não se projetando no 

tempo.  
3
  Optamos por designá-las como conflitantes, e não contraditórias, pois pode não ocorrer uma contradição 

lógica no comando decisório. É o que se observa, por exemplo, em uma decisão que determina o 

pagamento de FINSOCIAL à alíquota de 0,5%, contraposta a outra decisão que determina o pagamento 

de FINSOCIAL à alíquota de 2%. Nesse cenário, não haverá contradição lógica no comando decisório 

(pagar vs. não pagar), embora o conteúdo das decisões conflite (pagar 0,5% vs. pagar 2%).   
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estarão sujeitos a dois tratamentos distintos). Disso decorre um anseio, quase intuitivo, de 

desfazimento da injustiça, mediante o restabelecimento de um ideal de igualdade que foi 

desrespeitado. Um dos instrumentos para a correção desse desajuste é o manejo da ação 

rescisória, que, caso venha a ser julgada procedente, corrigirá a situação de iniquidade. 

Ocorre que, até o desfazimento dessa situação provocada pelo próprio Poder Judiciário, há 

um iter a ser percorrido. E há, também, direitos e garantias fundamentais que circundam a 

matéria em análise.   

O tema em questão repousa sobre muitas ambiguidades que o presente estudo 

pretende desvelar. Se, por um lado, há de ser reconhecida a importância do Poder 

Judiciário para o combate a arbitrariedades que podem eventualmente ser cometidas pelo 

ente tributante no exercício do poder de tributar; por outro lado, verifica-se que uma 

atuação ineficiente dos órgãos jurisdicionais pode acarretar graves ofensas ao sistema 

tributário nacional. Se, por um lado, reconhece-se a importância da coisa julgada como 

uma valiosa garantia constitucional, necessária à estabilidade das relações jurídicas, por 

colocar termo a um cenário de litigiosidade
4
; por outro lado, verifica-se que a estabilização 

de determinadas situações jurídicas pode resultar em outras violações à ordem jurídica. Se, 

por um lado, reconhece-se que a segurança jurídica deve proteger o contribuinte que exerce 

seus direitos fundamentais amparado por uma decisão transitada em julgado, convicto na 

legitimidade desse ato estatal; por outro lado, verifica-se que autorizar o contribuinte a 

deixar de recolher determinado tributo, em caráter definitivo, pode resultar em inúmeros 

prejuízos à igualdade e à livre concorrência, com nefastos efeitos para a sociedade como 

um todo.     

É nesse ambiente de constante tensão entre princípios e garantias constitucionais 

que se desenvolverá o presente estudo. Qualquer solução esbarra, em maior ou menor 

dimensão, em restrição a alguma dessas garantias, o que revela alto custo de qualquer 

medida conciliatória para o sistema jurídico.  

A ação rescisória, nesse contexto, apresenta-se como um importante instrumento 

para o restabelecimento da igualdade. Porém, o desfazimento dos atos anteriormente 

produzidos pelo Poder Judiciário também apresenta consequências indesejadas. Primeiro, 

porque coloca em xeque a credibilidade no sistema. Se a instabilidade dos atos legislativos 

                                                 
4
  Sobre o tema, Tércio Sampaio Ferraz Jr. acentua que, sem a coisa julgada, a segurança jurídica estaria 

comprometida, sendo uma exigência da própria atividade jurisdicional, para que os litígios submetidos a 

um juiz imparcial (tertius super partes) tenham fim. Assim, caso os litígios fossem permanentemente 

retomados, a segurança jurídica jamais seria concretizada (FERRAZ JR., Tércio Sampaio. O judiciário 

frente à divisão dos poderes: um princípio em decadência? Revista da USP, São Paulo, n. 21, 1994, p. 

19).  



23 
 

já repercute de maneira significativa na capacidade de orientação dos indivíduos, a 

descrença na capacidade do Poder Judiciário em oferecer respostas estáveis e definitivas 

resulta, em última análise, em sensação de vulnerabilidade ainda maior do contribuinte 

perante o ente tributante, algo que a própria garantia da inafastabilidade da jurisdição 

tencionou repelir. E, segundo, porque a decisão a ser tomada quanto ao desfazimento ou a 

manutenção dos efeitos produzidos pela res judicata, invariavelmente, resultará em 

restrições à igualdade ou à segurança jurídica. Proteger a segurança jurídica, e impedir a 

cobrança de créditos tributários anteriores à rescisão da decisão, significa autorizar o 

contribuinte a deixar de recolher determinado tributo que outros contribuintes foram 

obrigados a suportar. Restabelecer a igualdade, e exigir os créditos tributários anteriores à 

desconstituição da decisão originária, significa desconsiderar a expectativa daquele 

contribuinte depositada em um ato estatal revestido da mais alta legitimidade, após o 

encerramento da controvérsia jurídica submetida à análise do Poder Judiciário.  

Nesse aspecto, o fator temporal desempenha importante função no presente estudo. 

No cenário proposto, a segurança e a estabilidade não se revelam como algo linear, e 

podem ser decompostas em diferentes panoramas ao longo do tempo. Em um primeiro 

momento, durante o curso da ação originária, o contribuinte deve pagar o tributo, embora 

haja um cenário de instabilidade que recai sobre a relação jurídica com o Fisco, em razão 

da controvérsia sujeita ao crivo do Poder Judiciário. Finda a ação, o contribuinte está 

autorizado a deixar de pagar o tributo, e a coisa julgada proporciona um cenário de 

estabilidade, diante da certeza, em princípio definitiva, de que aquela controvérsia jurídica 

se tornará indiscutível, em razão da imutabilidade do comando decisório. Pode ocorrer de 

sobrevir um precedente dos Tribunais Superiores em sentido contrário à coisa julgada, 

reputando devido o tributo, o que poderá desencadear a propositura de ação rescisória pelo 

Fisco. Ou ainda, esse precedente poderia até mesmo existir em momento anterior ao 

trânsito em julgado da decisão favorável ao contribuinte. Novamente, com o ajuizamento 

da ação rescisória, a relação jurídica será colocada em dúvida, retornando-se a um novo 

cenário de instabilidade, em que o contribuinte não terá mais a certeza se aquele tributo é 

realmente devido. Finda a ação rescisória, retorna-se a um cenário de estabilidade, porém 

para consolidar a relação jurídica em sentido diametralmente oposto àquele consagrado 

pelo primeiro comando decisório, ou seja, para reconhecer que o tributo é devido. Como se 

verifica, em cada um desses momentos o contribuinte deve lidar com diferentes 

orientações, que possuirão maior ou menor grau de instabilidade e confiabilidade, o que 

revela o prejuízo à segurança jurídica.   
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Nosso estudo não se limitará a buscar respostas às indagações formuladas na parte 

inicial dessa introdução, acerca dos efeitos da desconstituição da decisão transitada em 

julgado, no contexto das relações jurídico-tributárias continuativas. Entendemos que as 

respostas a esses questionamentos, invariavelmente, perpassam pela tentativa de 

compreender um fenômeno maior, que resulta na prolação e no trânsito em julgado de 

decisões conflitantes. Somente uma análise das possíveis causas dessa problemática que 

pretendemos examinar, para que seja possível avaliar o grau de lesividade desse fenômeno 

à ordem jurídica. Como a proposição de uma medida conciliatória esbarra em restrição a 

garantias fundamentais contrapostas, faz-se necessária uma solução que permita, na maior 

medida possível, que essas garantias convivam harmoniosamente. Por tal razão, mensurar a 

reprovabilidade das decisões conflitantes no ordenamento pátrio pode nortear as reflexões 

quanto à maior ou menor intensidade no desfazimento dos efeitos por elas provocados.   

Ademais, tão importante quanto analisar o modo como a desigualdade provocada 

pelo Poder Judiciário deve ser desfeita é também investigar uma etapa anterior, para 

compreender as possíveis causas que resultaram no cenário de desigualdade provocado 

pelo Poder Judiciário. Do contrário, o presente estudo se limitaria a oferecer respostas 

sobre como o problema da desigualdade pode ser solucionado, ao desconstituir a decisão 

que o provocou, sem oferecer soluções para impedir que a desigualdade continue a ocorrer. 

Seria como buscar estancar os sintomas, sem procurar conhecer a doença.  

O presente estudo se justifica, inicialmente, por uma perspectiva pragmática, haja 

vista a ausência de jurisprudência consolidada e, tampouco, de trabalhos doutrinários que 

se proponham a examinar detidamente a questão. No âmbito jurisprudencial, a questão 

mostra-se altamente controvertida. A 1ª Seção do STJ já se manifestou, em três ocasiões
5
, 

no sentido de que a desconstituição da res judicata, em matéria tributária, opera com 

eficácia ex tunc, o que possibilita, em tese, a cobrança dos créditos tributários relativos ao 

momento em que se mantinha hígida a decisão favorável ao contribuinte. A Corte também 

já reconheceu a possibilidade de realização de lançamento para prevenção de decadência 

de créditos tributários que se encontram sub judice em ação rescisória
6
 e, ademais, que a 

propositura da ação rescisória não suspende o prazo decadencial para a realização do 

lançamento
7
. Além disso, a 1ª e a 2ª Turmas do STJ já manifestaram entendimentos no 

                                                 
5
  STJ, 1ª Seção, AR n. 3551/SC, Rel. Min. Mauro Campbell, DJe 22.3.2010; STJ, 1ª Seção, AR 3788/PE, 

Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 21/05/2010; STJ, 1ª Seção, AR n. 3638/PR, Rel. Min. Mauro 

Campbell, j. 23.11.2016. 
6
  STJ, 1ª Turma, RESP n. 1.168.226, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 25.5.2010. 

7
  STJ, 1ª Seção, AR n. 2159, Rel. Min. Castro Meira, j. 22.8.2007. 
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sentido de que o provimento da rescisória teria o condão de fazer renascer os créditos 

tributários anteriormente extintos, no curso da ação originária
8
. No âmbito da 

jurisprudência administrativa federal, já se decidiu: (i) que o Fisco poderia cobrar os 

créditos tributários de períodos anteriores à desconstituição da decisão transitada em 

julgado, mas somente em relação aos últimos cinco anos
9
; (ii)

 
que, para a cobrança de todo 

o crédito tributário do período pretérito, seria necessária a realização de lançamento para 

prevenção de decadência
10

; ou (iii) que somente seria possível a realização de lançamento 

para cobrança dos créditos tributários posteriores à desconstituição da decisão transitada 

em julgado
11

. E, no que concerne a manifestações fazendárias, a Procuradoria Geral da 

Fazenda Nacional, por meio do Parecer PGFN n. 2740/2008, já exarou entendimento no 

sentido de que o prazo decadencial para a realização de lançamento ficaria suspenso 

durante o trâmite da ação rescisória, já que o Fisco esteve impossibilitado de realizar a 

cobrança dos tributos durante o período em que a decisão rescindida estava hígida. Assim, 

com a procedência da ação rescisória, a decisão rescindida seria extirpada do mundo 

jurídico, razão pela qual não poderia produzir qualquer efeito, de modo que o Fisco 

retomaria o direito de cobrar os créditos tributários que deixaram de ser pagos durante todo 

o passado, incluindo os valores relativos a fatos geradores anteriores ao trânsito em julgado 

da primeira ação. Assim, o presente estudo é relevante por procurar oferecer respostas a 

uma questão controvertida na jurisprudência. Todos esses diferentes cenários serão 

enfrentados ao longo do estudo, o que evidencia a importância da análise dos limites 

impostos pelo ordenamento jurídico à cobrança de tributos cuja incidência foi afastada por 

decisão transitada em julgado, que posteriormente vem a ser rescindida. 

Em razão dessa instabilidade jurisprudencial, o presente estudo também se justifica 

pela magnitude dos valores jurídicos contrapostos, envolvendo, de um lado, a segurança 

jurídica e, de outro, a igualdade e a livre concorrência. A título ilustrativo, apenas entre 

janeiro e novembro de 2017, o CARF julgou 15 processos administrativos envolvendo 11 

contribuintes autuados por não recolherem CSL
12

, em razão do trânsito em julgado de 

                                                 
8
  STJ, 1ª Turma, REsp n. 333.258, Rel. Min. Garcia Vieira, DJ 12.8.2002. 

9
  Acórdão n. 3202-000750, de 22.5.2013 

10
  A possibilidade de lavratura de auto de infração para prevenção de decadência foi reconhecida nos 

acórdãos: 03-09.210, de 14.10.2003, da 3ª Câmara do 2º Conselho de Contribuintes; 204.00825, de 

5.12.2005, da 4ª Câmara do 2º Conselho de Contribuintes; 02-02.429, de 16.4.2007, da 2ª Turma da 

Câmara Superior de Recursos Fiscais; 02-01749, de 13.9.2004, da 2ª Turma da Câmara Superior de 

Recursos Fiscais.   
11

  Acórdão n. 9303-004313, de 15.9.2016.  
12

  Pesquisa realizada no sítio do CARF, com utilização dos seguintes parâmetros de busca: “CSL e coisa adj 

julgada”, em que se identificou 15 acórdãos envolvendo 11 contribuintes distintos. Foram identificados os 

seguintes acórdãos versando sobre o tema: 9101-003.221, 1301-002.580, 9101-003.092, 1401-002.073, 

https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/consultarJurisprudenciaCarf.jsf
https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/consultarJurisprudenciaCarf.jsf
https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/consultarJurisprudenciaCarf.jsf
https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/consultarJurisprudenciaCarf.jsf
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decisões judiciais que conflitaram com a posição dos Tribunais Superiores. Assim, o 

manejo da ação rescisória pode desempenhar importante função como um mecanismo para 

a correção do cenário de desigualdade provocado pelo próprio Poder Judiciário. Com o 

advento do CPC/2015, as hipóteses de cabimento da ação rescisória foram ampliadas, o 

que revela a importância e a atualidade do tema em análise.  

Ainda, considerando o escopo do presente trabalho, também se revela importante 

um estudo para a melhor compreensão da desigualdade que pode ser provocada pelo Poder 

Judiciário em matéria tributária e o seu grau de reprovabilidade pelo ordenamento jurídico, 

haja vista os efeitos indesejados provocados. Nesse aspecto, cumpre destacar que a 

primeira decisão do STF envolvendo coisa julgada em matéria tributária remonta a 1927. 

Em 1944, o tema retornou à Corte, que analisou uma decisão judicial transitada em julgado 

que contrariava o entendimento do STF sobre a incidência do imposto de renda sobre juros 

de apólice
13

. Na ocasião, já se debateu o risco de o Poder Judiciário distorcer a igualdade e 

a livre concorrência. Embora o conflito da res judicata com a posição do STF não tenha 

sido fundamental para o desate da questão, que se centrou na análise da possibilidade de 

projeção dos efeitos da decisão para os exercícios financeiros subsequentes, não se pode 

deixar de ressaltar que, transcorridos mais de setenta anos desde então, ainda restam muitas 

indagações sobre o tema. Tanto é assim que o STF, em recursos afetados à repercussão 

geral em 2015
14

, ainda se pronunciará se a superveniência de decisões proferidas pelo STF, 

em controle concentrado ou difuso de constitucionalidade, tem o condão fazer cessar a 

eficácia da coisa julgada que estabiliza decisões com elas colidentes, quando envolvam 

relações jurídico-tributárias continuativas. 

As considerações anteriores revelam que a coisa julgada que estabiliza decisões 

conflitantes – que provoca efeitos altamente indesejados em matéria tributária – é uma 

                                                                                                                                                    
1401-002.045, 1302-002.286, 1301-002.429, 9101-002.902, 9101-002.901, 1201-001.751, 9101-002.583, 

9101-002.592, 9101-002.531, 9101-002.530 e  9101-002.534. 
13

  A perplexidade com imutabilidade de decisão transitada em julgado que conflita com a posição do STF 

fica expressa no Voto Preliminar do Ministro Philadelfo Azevedo: “A meu ver tem toda pertinência 

nessas hipóteses a apreciação do problema de igualdade pelas gravíssimas consequências que poderiam 

decorrer da isenção de determinado contribuinte […] Do contrário, ficaria a Embargada privilegiada 

dentro do país […] se lhe fosse assegurada a isenção genérica quanto a juros de apólices, 

indefinidamente poderia ela entrar no mercado com privilégios” (STF, Pleno, Agravo de Petição n. 

11.227, Rel. Min. Castro Nunes, j. 5.6.1944). 
14

  Encontram-se afetados à repercussão geral: (i) RE n. 949.297, com repercussão geral reconhecida em 

29.3.2016 (Tema 881 - Limites da coisa julgada em matéria tributária, notadamente diante de julgamento, 

em controle concentrado pelo Supremo Tribunal Federal, que declara a constitucionalidade de tributo 

anteriormente considerado inconstitucional, na via do controle incidental, por decisão transitada em 

julgado); e (ii) RE n. 955.227, com repercussão geral reconhecida em 31.3.2016 (Tema 885 - Efeitos das 

decisões do Supremo Tribunal Federal em controle difuso de constitucionalidade sobre a coisa julgada 

formada nas relações tributárias de trato continuado). 

https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/consultarJurisprudenciaCarf.jsf
https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/consultarJurisprudenciaCarf.jsf
https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/consultarJurisprudenciaCarf.jsf
https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/consultarJurisprudenciaCarf.jsf
https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/consultarJurisprudenciaCarf.jsf
https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/consultarJurisprudenciaCarf.jsf
https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/consultarJurisprudenciaCarf.jsf
https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/consultarJurisprudenciaCarf.jsf
https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/consultarJurisprudenciaCarf.jsf
https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/consultarJurisprudenciaCarf.jsf
https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/consultarJurisprudenciaCarf.jsf
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patologia antiga nos Tribunais pátrios. Tanto é assim que decisões sobre o tema podem ser 

identificadas há mais de setenta anos na jurisprudência e, até os dias atuais, continuam a 

repercutir nos Tribunais judiciais e administrativos do país. Disso resulta que, embora 

repudiada, a ocorrência desse fenômeno pode ser menos contingencial do que deveria, o 

que impõe a realização de um estudo entranhado sobre a questão, em uma tentativa de 

melhor compreender as suas causas. Cumpre destacar, nesse aspecto, que o CPC/2015 

trouxe diversas disposições visando a conferir um tratamento mais equânime aos 

jurisdicionados
15

. Isso significa dizer, em outros termos, que os ideais de segurança 

jurídica e igualdade, que sempre estiveram plasmados na Constituição, foram insuficientes 

para assegurar uma uniformidade decisória aos litigantes
16

. Do contrário, não seriam 

necessárias alterações legislativas para combater práticas jurisprudenciais que acabavam 

por conduzir à dispersão jurisprudencial e, por consequência, potencializavam o risco de 

transitar em julgado decisões que conflitavam entre si. Desse modo, embora indesejadas, 

essas decisões conflitantes acabam sendo produto de um modelo decisório que precisa ser 

examinado, sobretudo diante das grandes repercussões na esfera tributária.  

Por todas essas considerações, o presente estudo revela-se importante pela 

necessidade de estudo da ação rescisória, no contexto das relações jurídico-tributárias 

continuativas, como um importante instrumento para o restabelecimento de um cenário de 

igualdade, exigindo também uma análise dos efeitos decorrentes da desconstituição da 

decisão transitada em julgado. Ademais, o presente trabalho também se justifica em razão 

da relevância de todas as questões que gravitam o tema, como o estudo da coisa julgada em 

matéria tributária e a importante tensão estabelecida entre, de um lado, a segurança jurídica 

e, de outro, a igualdade e a livre concorrência. 

O método adotado  

O método empregado no presente trabalho é o analítico-funcional. Assim, a ação 

rescisória e os efeitos da desconstituição da decisão transitada em julgado serão 

examinados a partir da decomposição dos seus elementos constitutivos, sem perder de vista 

                                                 
15

  É o que ilustra a seguinte passagem da exposição de motivos do novo códex processual: “Por outro lado, 

haver, indefinidamente, posicionamentos diferentes e incompatíveis, nos Tribunais, a respeito da 

mesma norma jurídica leva a que jurisdicionados que estejam em situações idênticas tenham de 

submeter-se a regras de conduta diferentes, ditadas por decisões judiciais emanadas de tribunais 

diversos” (grifo nosso). 
16

  Nesse aspecto, como destaca Alexander Peczenik, os precedentes, mesmo que não sejam formalmente 

vinculantes, funcionam como razões autoritativas na argumentação jurídica, a justificar a sua aplicação 

(PECZENIK, Alexander. The binding force of precedent. In: MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert 

(Orgs.). Interpreting precedents. A comparative study. Aldershoot: Darthmouth, 1997, p. 467). 
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o oferecimento de respostas práticas às indagações formuladas na parte inicial dessa 

introdução. Para tanto, buscaremos o esclarecimento conceitual da coisa julgada e da ação 

rescisória e de suas particularidades em matéria tributária, além de recorrer a elementos 

históricos para a compreensão de sua evolução ao longo do tempo na doutrina e na 

jurisprudência pátrias. Também buscaremos, a partir elementos estruturais do sistema 

processual brasileiro, esclarecer o que é a coisa julgada, o que ela protege e quais os limites 

à sua desconstituição, mediante o manejo da ação rescisória, sobretudo no contexto das 

relações jurídico-tributárias continuativas. A partir de um sistema jurídico axiologicamente 

harmonizado, coerente e consistente, procuraremos compreender o grau de lesividade que 

as decisões conflitantes sobre a mesma matéria podem ocasionar para a ordem jurídica. 

Tendo em vista que o tema, em maior ou menor medida, envolve a restrição de 

garantias constitucionais, será realizada uma análise conceitual dos princípios 

constitucionais que o circundam, para deles extrair uma prevalência axiológica que deve 

nortear os parâmetros para rescisão da res judicata. Assim, o presente estudo analisará os 

efeitos decorrentes da desconstituição da decisão transitada em julgado sob uma 

perspectiva jurídico-dogmática, buscando respostas, sobretudo, mas não exclusivamente, 

nos elementos normativos, permitindo a recondução ao ordenamento jurídico dos 

argumentos adotados na exposição. Dessa forma, será possível fornecer critérios 

razoavelmente seguros e intersubjetivamente controláveis para a resposta às questões 

práticas que o presente trabalho tenciona responder.  

O Plano de estudo: a estrutura do trabalho 

O trabalho será estruturado em quatro capítulos. O primeiro capítulo tem por 

objetivo investigar a coisa julgada e seus contornos, de modo a viabilizar a compreensão 

do alcance da regra constitucional prevista no art. 5º, XXXVI. Ao tornar intangível a coisa 

julgada, o constituinte fez uma remissão conceitual a esse instituto, razão pela qual se faz 

imprescindível a sua compreensão para a definição da abrangência dessa proteção 

constitucional. Também investigaremos as peculiaridades da coisa julgada em matéria 

tributária e, para fins metodológicos, dividiremos a sua análise em três etapas evolutivas, 

em que as autoridades fazendárias e o Poder Judiciário impuseram maior ou menor 

restrição ao alcance da proteção ao contribuinte amparado por uma decisão judicial 

transitada em julgado. Apresentaremos também possíveis soluções para os problemas 

enfrentados em cada fase evolutiva, além de tentar compreender, sob a perspectiva 
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constitucional, as razões que possibilitam a ocorrência do trânsito em julgado de decisões 

conflitantes, mensurando a sua lesividade à ordem constitucional.       

No segundo capítulo, objetivamos compreender as razões que potencializam a 

prolação e o trânsito em julgado de decisões conflitantes sobre a mesma matéria, sob uma 

perspectiva da legislação processual e da Teoria Geral do Direito. Para que elas ocorram, é 

necessário, inicialmente, que haja interpretações divergentes sobre a mesma matéria. 

Assim, teceremos considerações sobre a interpretação jurídica, correlacionando-a com as 

decisões judiciais, de modo a verificar os elementos que são capazes de reduzir o cenário 

de vagueza e indeterminação dos dispositivos legais. Também examinaremos outros 

elementos que podem contribuir para que o processo tenha seu curso interrompido, antes 

da aplicação de determinado precedente. Analisaremos ainda o sistema processual 

brasileiro a partir das alterações introduzidas pelo CPC/2015, que valorizou a observância 

aos precedentes, visando justamente a conferir uma prestação jurisdicional mais equânime 

e com maior segurança jurídica. Posteriormente, a partir de exemplos práticos da 

jurisprudência, obtidos já à luz da nova legislação processual, verificaremos se o modelo 

decisório adotado na práxis processual brasileira contribui para provocar o trânsito em 

julgado de decisões conflitantes sobre a mesma matéria. Essa investigação se faz 

necessária, pois, para a desconstituição da res judicata, haverá restrição a garantias 

constitucionais. Daí a importância de verificar se a coisa julgada que estabiliza uma 

decisão conflitante com a posição dos Tribunais Superiores é uma patologia totalmente 

indesejada pelo sistema ou se, antes disso, é decorrente de um modelo decisório adotado 

pelos Tribunais e que encontra razões estruturais para existir ordenamento. Essas 

investigações são importantes para a compreensão da desigualdade que pode ser provocada 

pelo Poder Judiciário, viabilizando o enfrentamento adiante dos efeitos com que se deve 

operar o restabelecimento da igualdade.     

No terceiro capítulo, analisaremos a ação rescisória, suas hipóteses de cabimento e 

a importância dessa ação para a correção de decisões transitadas em julgado em sentido 

conflitante com a posição firmada pelos Tribunais Superiores. Assim, investigaremos a 

evolução jurisprudencial sobre o tema, bem como as alterações promovidas pelo CPC/2015 

no campo da ação rescisória ajuizada com essa finalidade, sobretudo a partir da valorização 

aos precedentes conferida pela nova legislação processual. Por fim, examinaremos duas 

questões relacionadas diretamente aos efeitos da desconstituição da ação rescisória, no 

contexto das relações jurídico-tributárias continuativas. A primeira delas diz respeito à 

eficácia com que se opera a rescisão da res judicata. Tal análise é importante, pois, 



30 

 

segundo o entendimento firmado pela 1ª Seção do STJ, a desconstituição da decisão 

transitada em julgado, em matéria tributária, opera-se com eficácia ex tunc. Tal tese foi 

encampada pela Procuradoria da Fazenda Nacional por meio do Parecer PGFN n. 

2740/2008, que sustenta a possibilidade de cobrança de créditos tributários relativos a todo 

o período pretérito, inclusive anterior à decisão proferida no processo originário. A 

segunda questão a ser enfrentada é o momento em que se opera a desconstituição da 

decisão transitada em julgado, a fim de viabilizar, no capítulo subsequente, a identificação 

do termo inicial a partir do qual o Fisco retoma o direito de cobrar os tributos afastados 

pela coisa julgada desconstituída. 

No quarto capítulo, adentraremos o tema que é o objeto principal do nosso estudo. 

Inicialmente, exporemos os possíveis cenários que podem emergir da rescisão da coisa 

julgada, no contexto das relações jurídico-tributárias continuativas. Considerando que a 

desconstituição dos efeitos da decisão envolve a restrição à segurança jurídica ou à 

igualdade e livre concorrência, será necessário investigar cada um desses princípios 

constitucionais, estabelecendo uma relação com a garantia que protege o contribuinte 

amparado por uma decisão judicial transitada em julgado. Posteriormente, apresentaremos 

uma proposta de harmonização para a tensão estabelecida entre os princípios 

constitucionais que se imbricam, com respostas práticas às indagações propostas no início 

da presente introdução. Examinaremos também o momento a partir do qual o Fisco retoma 

a possibilidade de cobrar os créditos tributários do contribuinte. Por fim, teceremos 

considerações sobre o lançamento tributário, a fim de verificar, na legislação 

infraconstitucional, as garantias que protegem o contribuinte na situação em exame, com 

vistas a verificar eventual discrepância com a proposta de harmonização anteriormente 

apresentada.  
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CONCLUSÕES 

O estudo da coisa julgada em matéria tributária, no contexto das relações jurídico-

tributárias continuativas, traz sempre grandes inquietudes quando um determinado 

contribuinte obtém uma decisão transitada em julgado que vem a conflitar com a posição 

final firmada pelos Tribunais Superiores. Isso resulta na possibilidade de um contribuinte, 

isoladamente, deixar de recolher tributos que outros contribuintes serão obrigados a 

suportar. Sob uma perspectiva da solidariedade, o contribuinte contemplado com a decisão 

deixará de suportar encargos que eram previstos pelo Estado para a manutenção de suas 

atividades sociais e para a promoção dos seus objetivos delineados constitucionalmente. 

Sob uma perspectiva da igualdade e da livre concorrência, dois contribuintes em situação 

idêntica receberão um tratamento distinto do ordenamento jurídico, com efeitos que podem 

ser nefastos para o mercado em que atuam.     

O contribuinte amparado pela decisão transitada em julgado passa a orientar-se e a 

exercer os seus direitos fundamentais de liberdade e propriedade com base em um ato 

estatal legítimo e, em princípio, dotado de alto grau de definitividade. Esta é, justamente, a 

finalidade da coisa julgada, que estabiliza uma relação jurídica controvertida e põe fim a 

um cenário de incerteza que se perpetuaria no tempo, não fosse a existência de um ato final 

que encerra o cenário de litigiosidade. A segurança jurídica, assim, opera-se não apenas em 

sua face objetiva, pois o ordenamento jurídico torna intangível essa situação jurídica 

estabilizada pelo Poder Judiciário, como também em sua face subjetiva, mediante a 

proteção da expectativa legítima depositada pelo contribuinte naquele comando decisório 

que passará a orientar a sua relação com o ente tributante.  

Por outro lado, a perpetuação desse cenário é altamente indesejada, pois apenas um 

ou poucos contribuintes deixarão de recolher determinado tributo, provocando um cenário 

de desigualdade incompatível com o Estado de Direito, sem contar nos inúmeros prejuízos 

sobre acarretados para a Ordem Econômica. Ademais, esse cenário pode ainda revelar uma 

falha sistêmica, já que dois contribuintes acabaram por receber tratamentos distintos do 

Poder que deveria ser o responsável justamente por assegurar a promoção de um ideal de 

justiça que é incompatível com a desigualdade provocada.  

O presente estudo buscou investigar, no cenário acima proposto, a constante tensão 

estabelecida entre, de um lado, a segurança jurídica e, de outro, a igualdade e a livre 

concorrência. Qualquer tentativa de solução esbarra, em maior ou menor medida, na 
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restrição a essas garantias, o que revela o alto custo para o sistema de qualquer medida 

conciliatória, dada a magnitude das garantias em jogo.  

Daí a importância de buscar não apenas soluções para os problemas enfrentados, 

mas, também, de compreender o fenômeno que leva à prolação de decisões conflitantes. 

Nesse contexto, foi possível, de um lado, verificar que o resultado de desigualdade 

produzido pelo Poder Judiciário insere-se em um contexto maior, originando-se da natural 

vagueza e equivocidade, em maior ou menor medida, dos textos legais, que acabam por 

levar o intérprete a diferentes possibilidades interpretativas. Ademais, pode ocorrer de um 

processo judicial encerrar-se antes que haja um precedente firmado pelos Tribunais 

Superiores, já que o processo é composto por uma série de atos e ritos que se prestam 

justamente a conferir segurança jurídica aos litigantes, impedindo que o processo 

desemboque em uma disputa desordenada, sem limites ou garantias para as partes. Pode 

ocorrer, portanto, uma perda de um prazo processual, um defeito em um recurso destinado 

a outro órgão judicante ou inúmeras possibilidades que resultem no encerramento 

prematuro da ação, sem que haja aplicação de um precedente de uma Corte Superior. Sob 

essa perspectiva, a prolação e o trânsito em julgado de decisões conflitantes se tornaria 

algo contingente no sistema jurídico. No entanto, por outro lado, nosso estudo assumiu 

uma feição crítica ao modelo decisório dos Tribunais pátrios que, ao invés de mitigar os 

riscos de ocorrência desse fenômeno, acaba por potencializá-lo, não obstante as tentativas 

do legislador, por meio do CPC/2015, de introduzir mecanismos para o oferecimento de 

uma prestação jurisdicional mais equânime aos jurisdicionados e com maior segurança 

jurídica aos sujeitos do processo.  

Assim, se, por um lado, seria compreensível, como algo contingente, a prolação e o 

trânsito em julgado de decisões conflitantes, por outro lado, o modelo decisório que se 

encontra arraigado à cultura jurídica dos Tribunais pátrios acaba por contribuir para a 

ocorrência desse fenômeno. Disso resulta que a existência de decisões transitadas em 

julgado em sentido conflitante é menos agressiva ao ordenamento jurídico do que parece, 

pois figura como um produto de uma prática jurídica que não vislumbra a sua ocorrência 

como uma patologia tão grave que justifique a sua minimização. Ao mesmo tempo, nem 

por isso o fenômeno é menos indesejado, mas essa constatação leva a uma nova 

compreensão quanto ao seu grau de repulsa à ordem jurídica, impondo a adoção de 

medidas mais brandas para a correção do cenário de desigualdade desencadeado.  

É nesse contexto que o manejo da ação rescisória assume uma importante função, 

como um mecanismo para correção de uma situação de desigualdade que foi provocada 
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pelo próprio Poder Judiciário. Já sob a égide do CPC/73 e, mais ainda, com o CPC/2015, a 

ação rescisória passou a figurar como um instrumento para a desconstituição de decisões 

transitadas em julgado que venham a conflitar com o posicionamento dos Tribunais 

Superiores. 

Esse trabalho, portanto, intentou não apenas oferecer respostas práticas para o 

problema da desconstituição da decisão transitada em julgado em matéria tributária, no 

contexto das relações jurídico-tributárias continuativas, como também contribuir para a 

compreensão da coisa julgada e do cenário de desigualdade provocado pelo Poder 

Judiciário. E, ao final, foram obtidas as conclusões específicas abaixo elencadas. 

1. A coisa julgada, tal como protegida pelo art. 5º, XXXVI, da Constituição, presta-

se a estabilizar as relações jurídicas controvertidas, colocando fim a um cenário de 

litigiosidade que se perpetuaria no tempo, não fosse a existência de um marco final. Por tal 

razão, a proteção constitucional à coisa julgada encontra-se dissociada de um ideal de 

justiça, não se relacionando ao conteúdo do comando decisório, mas sim aos efeitos que 

dele emergem após o encerramento da discussão, isto é, a indiscutibilidade e a 

imutabilidade do que restou decidido. 

2. Os efeitos da coisa julgada não se subordinam a um limite temporal, estando 

adstritos ao objeto da lide. Se o objeto da ação, identificado a partir do pedido e da causa 

de pedir, envolver elementos permanentes de relações jurídicas que se protraiam no tempo, 

a coisa julgada será hígida enquanto não houver uma modificação no estado de fato ou de 

direito que justifiquem a cessação de sua eficácia. 

3. As normas relativas à coisa julgada não sofrem quaisquer restrições quando 

aplicadas ao Direito Tributário. Ao longo do tempo, podem ser identificadas diferentes 

fases em que se buscou delimitar a extensão da coisa julgada em matéria tributária. 

3.1. Em uma primeira fase, muito se discutiu se a decisão transitada em julgado, 

que declarava indevida a cobrança de tributo, seria projetada para exercícios financeiros 

subsequentes. Tal celeuma decorreu de uma indevida interpretação quanto ao alcance da 

Súmula n. 239 do STF, de 13.12.1963, que chegou a ser aplicada para limitar o alcance da 

coisa julgada a um único exercício financeiro, inclusive quando a decisão transitada em 

julgado envolvesse relações jurídico-tributárias continuativas. 

3.2. Em uma segunda fase, reconheceu-se a possibilidade de a coisa julgada 

projetar-se para exercícios financeiros subsequentes, desde que o objeto da ação envolva 

relações jurídico-tributárias continuativas. Assim, foram diferenciadas as relações jurídicas 

instantâneas, em que a decisão transitada em julgado se limita aos exercícios financeiros 



224 

 

discutidos na ação, das relações continuativas, em que a coisa julgada é projetada no 

tempo, até que haja modificações no estado de fato ou de direito em que assentada a 

decisão acobertada pelo manto da coisa julgada. 

3.3. Em uma terceira fase, verifica-se que a perpetuação da coisa julgada, no 

contexto das relações jurídico-tributárias continuativas, pode provocar efeitos indesejados 

no que tange à igualdade e à livre concorrência. Assim, doutrina e jurisprudência passam a 

discutir o grau de modificação no estado de direito capaz de resultar na cessação da 

eficácia da coisa julgada. Segundo sustentaram as autoridades fazendárias ao longo do 

tempo, essas modificações no estado de direito podem decorrer de alterações legislativas 

ou alterações provocadas pelo advento de determinados precedentes judiciais.  

3.3.1. No contexto da modificação do estado de direito pela alteração legislativa, 

ganha destaque a decisão do STJ, firmada em recurso repetitivo, em que se reconhece que 

não basta qualquer modificação legislativa para fazer cessar a eficácia da coisa julgada. 

Deve haver modificação que altere significativamente a relação jurídica estabilizada pela 

decisão transitada em julgado. No entanto, esse recurso repetitivo passou a sofrer 

interpretação restritiva das autoridades fazendárias, para limitá-lo aos diplomas legais que 

foram analisados pela Corte Superior, razão pela qual o tema poderá vir a ser rediscutido 

no Poder Judiciário, no contexto de outras alterações legislativas.  

3.3.2. No contexto da alteração jurisprudencial, a despeito do entendimento 

fazendário manifestado no Parecer PGFN n. 492/2011, entendemos que somente as 

decisões proferidas pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade são capazes 

modificar o estado de direito, já que o próprio constituinte reconhece que tais decisões 

produzirão eficácia contra todos e com efeito vinculante para órgãos do Poder Judiciário e 

Administração Pública. Já as decisões proferidas pelo STF em controle difuso de 

constitucionalidade somente provocam alterações no estado de direito quando 

acompanhadas por Resolução do Senado ou de Súmula Vinculante. Por fim, as demais 

decisões judiciais dos Tribunais Superiores são incapazes de fazer cessar a eficácia da 

coisa julgada que estabiliza relação jurídica por meio de decisão que com elas sejam 

conflitantes. Não cessando a eficácia da decisão transitada em julgado, caberá ao ente 

tributante propor ação rescisória para desconstituir os efeitos da res judicata.  

4. Sob uma perspectiva constitucional, o trânsito em julgado de decisões 

conflitantes, conquanto indesejado, deve ser compreendido, primeiramente, a partir da 

concepção de que a proteção à coisa julgada, tal como prevista no art. 5º, XXXVI, não 

alcança o conteúdo da sua decisão, mas sim a sua estabilidade. Isso desloca o eixo de 
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proteção que o constituinte almejou tornar indiscutível e imutável, transferindo-o do 

conteúdo do comando decisório para a necessidade de encerramento do cenário de 

instabilidade jurídica (em outros termos, ao invés de dizer “é intangível a decisão que 

decidiu corretamente”, o constituinte disse “é intangível a decisão que pôs fim à 

controvérsia”). Ademais, o constituinte optou por determinar que apenas algumas decisões 

teriam eficácia geral e vinculação para os demais órgãos do Poder Judiciário, de modo que, 

nas demais hipóteses, implicitamente, admitiu a ocorrência de decisões conflitantes sobre a 

mesma matéria (em outros termos, ao invés de dizer “decida de modo uniforme sempre”, o 

constituinte disse “excetuadas determinadas hipóteses, cada caso deve ser analisado 

individualmente e submetido às regras do devido processo legal”). Diversas normas 

previstas na Constituição reforçam tal conclusão, como a previsão da possibilidade de 

juízes de primeiro e segundo grau realizarem controle difuso de constitucionalidade, sem a 

imposição de uniformidade decisória a todas as decisões emanadas do STF. Ademais, as 

decisões dos Tribunais de segundo grau – que podem interpretar normas constitucionais e 

infraconstitucionais de forma divergente – somente são reformáveis pelos Tribunais 

Superiores caso superem requisitos previstos na própria Constituição para acesso às vias 

extraordinárias. Disso não resulta que a prolação e o trânsito em julgado de decisões 

conflitantes sejam desejados pelo ordenamento ou, tampouco, que seus efeitos não possam 

violar outras normas constitucionais. Indicam tão somente que a sua ocorrência foi 

admitida pela Constituição, pois, do contrário, poderia o constituinte ter adotado medidas 

para coibi-las, razão pela qual não se pode falar em uma prevalência axiológica prima facie 

da igualdade e da livre concorrência, a ponto de justificar a total desconsideração dos 

efeitos provocados pela coisa julgada. 

5. A prolação de decisões conflitantes sobre a mesma matéria, em princípio, pode 

ser compreendida como decorrente da própria vagueza e equivocidade dos dispositivos 

legais, que acabam por conduzir o intérprete a diferentes caminhos interpretativos, já que 

cada solução interpretativa poderá ser suportada com base em diferentes argumentos, 

teorias e métodos aplicados. Nesse contexto, quanto mais bem fundamentadas forem as 

decisões dos Tribunais Superiores, com justificativa das escolhas interpretativas realizadas, 

mais fácil será para os jurisdicionados e para os julgadores das instâncias inferiores a 

identificação de regras de prevalência argumentativa, reduzindo a litigiosidade e a 

equivocidade do ordenamento jurídico como um todo. Assim, em um caso análogo futuro, 

o próprio Poder Judiciário terá mais elementos para identificar a solução interpretativa que 
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poderá prevalecer, por possuir mais elementos para o controle estrutural em abstrato de 

regras de prevalência argumentativa.  

6. Ademais, um sistema eficiente de precedentes, que imponha aos Tribunais 

Superiores um maior ônus argumentativo na fundamentação de suas decisões, viabilizará a 

aplicação eficiente pelas instâncias inferiores dos precedentes firmados pelas Cortes 

responsáveis pela intepretação final das normas constitucionais e infraconstitucionais. Para 

tanto, necessário se faz também um abrandamento no formalismo processual, que pode 

impedir que o processo siga seu curso natural até a aplicação de um determinado 

precedente. Por tal razão, deve-se buscar um sistema em que a observância às formas seja 

adequada às diretrizes do processo, de modo sejam estruturadas e interpretadas em 

conformidade com os ditames de sua finalidade constitucional.  

7. O CPC/2015 buscou oferecer um tratamento mais equânime aos jurisdicionados, 

além de conferir maior segurança jurídica na aplicação do Direito. Para tanto, ampliou e 

aperfeiçoou o sistema de observância aos precedentes, impôs um dever de estruturado de 

fundamentação das decisões judiciais, exigindo maior diálogo com os precedentes das 

Cortes Superiores, além de buscar prestigiar a efetividade da tutela jurisdicional, com 

abrandamento de rigores formais que não prejudiquem o direito de defesa. Contudo, 

mesmo após a sua vigência, os Tribunais Superiores encontram-se enclausurados em um 

modelo decisório caracterizado pelo déficit de fundamentação, pela dificuldade de 

orientação e argumentação com base em precedentes e pela manutenção da nefasta prática 

da Jurisprudência Defensiva, não obstante as tentativas do legislador de combater esses 

entraves a uma prestação jurisdicional mais qualitativa. Esse cenário, invariavelmente, 

potencializa o risco de prolação e eventual trânsito em julgado de decisões conflitantes 

com o posicionamento firmado pelos Tribunais Superiores. 

8. Por tais motivos, a prolação e o trânsito em julgado de decisões conflitantes, 

embora indesejados, não é vislumbrado como uma patologia a ser superada pelos 

Tribunais. Tanto é assim que nem mesmo mudanças na legislação processual foram 

capazes de levá-los a mitigar os riscos de sua ocorrência. A prolação e o trânsito em 

julgado de decisões conflitantes acabam sendo produto de um modelo decisório que faz 

com que a garantia da inafastabilidade do judiciário não assegure, necessariamente, uma 

prestação jurisdicional equânime aos jurisdicionados e, pelo contrário, acabe justamente 

contribuindo para obstaculizar uma uniformidade decisória.  

9. A ação rescisória possui uma natureza jurídica de ação autônoma e, ao longo de 

sua evolução, mesmo sob a égide do CPC/73, já possuía importante função de desconstituir 
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decisões judiciais que conflitassem com a posição os Tribunais Superiores, a despeito das 

controvérsias em torno da aplicação da Súmula n. 343 do STF. Em matéria tributária, 

como as medidas judiciais envolvem a interpretação de normas jurídicas constitucionais ou 

infraconstitucionais, o trânsito em julgado de decisões que conflitam com a posição dos 

Tribunais Superiores quase sempre possibilita o manejo da ação rescisória com 

fundamento em violação à norma jurídica.  

10. Com o CPC/2015 e a valorização aos precedentes, ampliaram-se o rol de 

decisões rescindíveis e as hipóteses de cabimento da ação rescisória, merecendo destaque o 

art. 535, §§ 5º e 8º, que prevê o cabimento de ação rescisória quando, após o trânsito em 

julgado, sobrevier decisão do STF em controle difuso ou concentrado de 

constitucionalidade, em sentido contrário à decisão transitada em julgado, caso em que o 

termo inicial do prazo decadencial para a propositura da ação é deslocado para o trânsito 

em julgado da decisão do STF.   

11. Diante da importante função desempenhada pela ação rescisória para adequação 

de decisões que contrariem precedentes de Tribunais Superiores, diferentes são as 

repercussões em matéria tributária, sobretudo no que concerne às relações jurídico-

tributárias continuativas. Como o juízo rescindente possui natureza desconstitutiva, em 

razão da rescisão da decisão transitada em julgado, em princípio, opera-se com eficácia ex 

tunc. Isso significa, em outros termos, extirpar a decisão rescindida do mundo jurídico, de 

modo que, em tese, seria possível ao ente tributante cobrar os créditos tributários relativos 

a períodos anteriores à desconstituição, quando estava hígida a decisão desconstituída. 

Essa tese é sustentada pela Procuradoria da Fazenda Nacional por meio do Parecer PGFN 

n. 2740/2008. 

12. Nesse contexto, a 1ª Seção do STJ possui entendimento no sentido de que a 

desconstituição da decisão transitada em julgado, em matéria tributária, opera-se com 

eficácia ex tunc. Ademais, o STJ também já se manifestou pela possibilidade de realização 

de lançamento para prevenção de decadência, visando à cobrança de créditos tributários 

pretéritos, e, também, no sentido de que a superveniência da rescisão da coisa julgada teria 

o condão de fazer renascer os créditos tributários que haviam sido anteriormente extintos, 

com fundamento no art. 156, X, do CTN. Tal entendimento, a nosso ver, não encontra 

amparo no ordenamento jurídico. 

13. A despeito da natureza desconstitutiva do juízo rescindente, isso não significa, 

no entanto, que os efeitos provocados pela decisão rescindida não poderão ser preservados 

quando razões de segurança jurídica assim imponham, o que justificará a concessão de 
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eficácia ex nunc ao juízo rescindente, como inclusive já reconheceu o STJ em outras 

ocasiões, embora no contexto de discussões não tributárias.  

14. A desconstituição da decisão transitada em julgado, em princípio, somente 

ocorre com o trânsito em julgado da decisão final proferida em ação rescisória. No entanto, 

excepcionalmente, poderá ser concedida tutela provisória que suspenda os efeitos da 

decisão rescindenda, sendo para tanto necessária a presença de um fumus boni iuris 

superlativo, de tamanha intensidade que seja capaz de justificar a suspensão da execução 

da decisão transitada em julgado.  

15. A tese fazendária favorável à cobrança dos créditos tributários relativos aos 

momentos anteriores à desconstituição da decisão transitada em julgado, em tese, poderia 

ser justificada sob a perspectiva da violação à igualdade, já que o contribuinte contemplado 

com a res judicata foi beneficiado em detrimento dos demais contribuintes, que foram 

obrigados a suportar a carga tributária. Isso poderia levar à conclusão de que a cobrança 

dos créditos tributários pretéritos se justifica para restabelecimento da igualdade e da livre 

concorrência.  

15.1. Acerca da igualdade, cumpre destacar que os parâmetros para justificar um 

tratamento diferenciado devem ser obtidos a partir da Constituição, que é permeada de 

normas que obrigam, proíbem ou permitem a adoção de determinado critério de 

discriminação. E, no que tange ao tratamento diferenciado que foi conferido pelo Poder 

Judiciário, a dois contribuintes que se encontram em posição jurídica semelhante, é 

importante ressaltar que o constituinte determinou que apenas algumas decisões projetam-

se para outros processos, exigindo uma uniformidade decisória, quais sejam: decisões em 

controle concentrado de constitucionalidade e decisões em controle difuso de 

constitucionalidade, quando acompanhadas de Resolução do Senado ou de Súmula 

Vinculante.  

15.2. Nas demais hipóteses, o constituinte não exigiu uma uniformidade decisória. 

Pelo contrário, o que se verifica são normas em que o constituinte pressupôs que decisões 

conflitantes pudessem ser prolatadas e, ademais, normas que restringem o acesso às vias 

recursais extraordinárias, ao exigir, além dos requisitos previstos na legislação processual, 

alguns pressupostos disciplinados na própria Constituição. 

15.3. Isso não significa que a igualdade não exerça influência na seara processual, 

pois o acesso à jurisdição deve ser oferecido de forma igualitária a todos os 

jurisdicionados. Além disso, os jurisdicionados devem ter acesso às mesmas faculdades e 

prerrogativas processuais, mediante uma paridade de armas. A igualdade também impõe 
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aos julgadores o dever de julgar duas causas análogas de forma semelhante. No entanto, 

isso não obsta que ocorra o trânsito em julgado decisões conflitantes, pelas considerações 

anteriormente expostas. 

16. A possibilidade de cobrança de créditos tributários relativos ao momento 

anterior à desconstituição da decisão transitada em julgado também poderia ser justificada 

sob a perspectiva da livre concorrência, já que, por força da decisão transitada em julgado, 

um determinado contribuinte acabou por obter vantagens comparativas na seara 

concorrencial. Contudo, não se pode conceber a prevalência prima facie da livre 

concorrência sobre a segurança jurídica que ampara o contribuinte que teve uma relação 

jurídica estabilizada pela res judicata. 

16.1. Inicialmente, cumpre destacar que a mera obtenção de uma decisão judicial 

transitada em julgado, em favor de um determinado contribuinte, pode não provocar 

distorções na alocação de recursos econômicos, a ponto de agredir a livre concorrência. 

Isso porque, diante de uma imposição tributária, diferentes são as possibilidades de que 

dispõe o agente econômico para suportá-la ou repassá-la ao consumidor final, razão pela 

qual eventual vantagem injustificada demanda uma aferição concreta, a partir das 

características do mercado em que atua o contribuinte, e das elasticidades-preço da 

demanda e oferta envolvidas.  

16.2. A livre concorrência preservada pela Constituição é aquela que convive 

harmonicamente com os demais mandamentos constitucionais. E, nesse aspecto, eventual 

vantagem comparativa obtida pelo contribuinte não decorre de qualquer tentativa 

oportunista de causar efeitos que distorçam a concorrência. Pelo contrário, decorre de uma 

prerrogativa assegurada pela Constituição, por meio da inafastabilidade jurisdicional, que 

assegura a todos os contribuintes o direito de se insurgirem contra lesões provocadas pelo 

Estado no exercício do poder de tributar.  

16.3. E, nesse aspecto, a Ordem Econômica funda-se também em outros princípios 

além da livre concorrência, como a proteção à propriedade privada e à liberdade no 

exercício da atividade econômica, que pressupõem a autonomia e independência dos 

agentes econômicos. Desse modo, o contribuinte que se deparar com uma potencial lesão 

ao seu direito causada pelo ente tributante, sob a perspectiva da Ordem Econômica, 

também terá a garantia de insurgir-se contra a violação, para defender a sua liberdade e 

propriedade. Por tal razão, a livre concorrência precisa ser avaliada ao lado de outros 

princípios que informam a ordem econômica. 



230 

 

17. A proteção à coisa julgada insere-se na dimensão dinâmica da segurança 

jurídica, que protege os indivíduos em face das mudanças do Direito, de modo a garantir 

intangibilidade de direitos conferidos no passado e, assim, proteger as expectativas geradas 

quanto ao futuro. 

17.1. Sob uma perspectiva objetiva, a Constituição Federal tornou intangíveis as 

decisões judiciais transitadas em julgado que estabilizam uma relação jurídica, tornando-as 

imutáveis e indiscutíveis, protegendo o indivíduo contra os efeitos retroativos da atuação 

estatal, como disciplina a regra contida no art. 5º, XXXVI.  

17.2. Ao proteger a coisa julgada por uma regra, o constituinte já regulou o conflito 

entre, de um lado, a segurança jurídica e, de outro, a igualdade e a livre concorrência, razão 

pela qual a coisa julgada não pode ser afastada, de modo apriorístico, por um mero 

procedimento de ponderação. No contexto das decisões conflitantes sobre a mesma 

matéria, o constituinte pressupôs a sua ocorrência, atribuindo a uniformidade decisória 

apenas a determinadas decisões, que têm o condão de projetar-se para outras relações 

processuais. 

17.3. Caso a decisão transitada em julgado conflite com uma decisão do STF 

proferida em controle concentrado de constitucionalidade, ela terá seus efeitos cessados a 

partir da superveniência desse precedente da Corte Suprema, em razão da modificação do 

estado de direito. Nesse caso, a segurança jurídica protegerá o contribuinte para impedir 

que a decisão geral retroaja para atingir créditos tributários relativos a fatos geradores 

ocorridos antes do pronunciamento com eficácia geral do STF.   

17.4. É nesse contexto que se revela importante o manejo da ação rescisória, como 

um importante instrumento para a correção de situações de desigualdade entre 

contribuintes, em outras situações que não estejam apontadas no item anterior. 

18. A desconstituição da decisão transitada em julgado, embora possa extirpar do 

mundo jurídico a decisão rescindida, não pode desconsiderar os efeitos produzidos quando 

ela ainda era hígida, sobretudo no contexto de decisões que versem sobre relações jurídico-

tributárias continuativas, que afastam a incidência de tributos. 

18.1. A cobrança dos créditos tributários relativos a momento anterior à 

desconstituição da decisão transitada em julgado esbarra na regra constitucional prevista 

no art. 5º, XXXVI. A retroação vedada por essa regra não se limita à lei, abrangendo 

também atos do Poder Executivo ou do Poder Judiciário que venham a atingir a coisa 

julgada. Tal interpretação permite que o conteúdo dessa regra jurídica seja reconduzido aos 

princípios da segurança jurídica, da liberdade e da dignidade humana, tal como almejado 
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pelo constituinte. Por se tratar de uma regra, como anteriormente exposto, torna-se 

prescindível a realização de quaisquer outras ponderações, como as considerações em 

torno da livre concorrência ou da igualdade. 

18.2. Ademais, ainda que se considere inaplicável a referida regra, sob pretexto de 

que a desconstituição da decisão transitada em julgado extirparia do mundo a coisa julgada 

que a protege, o contribuinte estaria protegido pela faceta subjetiva da segurança jurídica, 

isto é, a proteção da confiança. Nesse aspecto, todos os requisitos para proteção 

encontram-se presentes, em razão da solidez da base de confiança, que possui alto grau de 

vinculatividade, de individualidade, de aparência de legitimidade e de elevada pretensão de 

permanência. Além disso, há também a confiança do contribuinte depositada no 

provimento jurisdicional, exercida por meio de atos concretos relacionados diretamente aos 

direitos fundamentais de propriedade e liberdade, relevando-se por meio dos créditos 

tributários que deixaram de ser recolhidos após o trânsito em julgado da decisão que vem a 

ser rescindida. Há também a frustração, caraterizada pelo julgamento de procedência da 

ação rescisória.    

18.3. Sob uma perspectiva principiológica, em matéria de tributação a segurança 

jurídica possui uma prevalência axiológica sobre a livre concorrência e sobre a igualdade, 

que se revela não apenas pelas regras do art. 5º, XXXVI, mas também por outras normas 

previstas na constituição, como a distribuição do poder de tributar por meio de regras 

rígidas, as vedações à retroatividade, à cobrança de tributos sem observância à 

anterioridade, dentre outras limitações impostas ao poder de tributar. Nesse contexto, outra 

regra que deve ser invocada é a do art. 150, III, “a”, da Constituição, que veda a cobrança 

de tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes da vigência da lei que os instituiu 

ou aumentou. E, na hipótese da desconstituição da decisão transitada em julgado, a nova 

decisão possui força de lei nos limites da questão decidida, como preceitua o art. 503 do 

CPC/2015. Ademais, tal decisão é recebida, na esfera individual do contribuinte, como um 

direito novo, uma nova orientação de conduta até então inexistente, cuja retroação é 

vedada pela referida regra constitucional. 

18.4. A cobrança de créditos tributários anteriores à desconstituição da decisão 

transitada em julgado também esbarra no princípio da moralidade, já que, por um lado, o 

Poder Legislativo editou uma norma dúbia, capaz de gerar posicionamentos conflitantes do 

Poder Judiciário, ao passo que este não foi capaz de oferecer um tratamento equânime aos 

jurisdicionados. Por tal razão, não se pode admitir a cobrança de tributos com base em uma 
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norma dúbia, durante o período em que o contribuinte se orientou por uma decisão 

definitiva do Poder responsável por dirimir controvérsias interpretativas.  

19. No que concerne ao momento a partir do qual o Fisco retoma o direito de 

cobrar os créditos tributários, cumpre destacar que a mera propositura da ação rescisória 

não tem condão de suspender a execução da decisão rescindenda, nos termos do art. 969 do 

CPC. Por outro lado, aguardar o trânsito em julgado da decisão final da ação rescisória 

poderá levar à manutenção de uma decisão transitada em julgado que claramente pode se 

revelar incompatível com o ordenamento jurídico.  

19.1. Daí a importância da concessão de tutela provisória na ação rescisória, que, 

consoante exposto, deve ser concedida somente quando presentes requisitos que 

evidenciem a alta probabilidade de desconstituição da decisão, como em caso de existência 

de algum precedente com alto grau de vinculatividade dos Tribunais Superiores, em 

sentido contrário à res judicata. Havendo dúvidas quanto à aplicação do precedente ao 

caso em exame ou quanto ao preenchimento dos pressupostos processuais da ação 

rescisória, a tutela provisória não deve ser concedida.   

19.2. Uma vez concedida a tutela provisória, o contribuinte voltará ao status quo 

ante, quando estava obrigado ao recolhimento do tributo. Assim, o Fisco retomará o direito 

de cobrar os créditos tributários devidos a partir desse momento, cabendo ao contribuinte 

depositar em juízo caso vislumbre a potencial manutenção da decisão rescindida, que lhe 

era favorável. Não concedida a tutela provisória em favor do ente tributante, caso 

sobrevenha um acórdão do Tribunal, em decisão exauriente, ou outra decisão desfavorável 

ao contribuinte atacada por recurso não dotado de efeito suspensivo, também será possível 

ao ente tributante retomar o direito de cobrar o tributo, sempre em caráter prospectivo e 

nunca abrangendo os períodos pretéritos. 

19.3. Essa proposta de harmonização acaba preservando a segurança jurídica e o 

rápido restabelecimento da igualdade e da livre concorrência, quando o próprio Poder 

Judiciário, no momento do recebimento da ação rescisória, vislumbrar a potencial lesão 

causada pela decisão rescindida à ordem jurídica. A ação rescisória, assim, acaba 

assumindo importante papel no controle de decisões conflitantes em matéria tributária, no 

contexto das relações jurídico-tributárias continuativas, impedindo a perpetuação de efeitos 

indesejados ao ordenamento jurídico. 

20. A análise das normas que regem a lançamento tributário, e que se encontram 

positivadas no Código Tributário Nacional, confirma as conclusões acima. O art. 146 do 

CTN consagra a impossibilidade de cobrança retroativa de tributos, quando o contribuinte 
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se orienta por um ato normativo individual e, posteriormente, sobrevém uma modificação 

de critérios jurídicos, ainda que introduzida pelo Poder Judiciário.   

20.1. Essa norma independe da existência de um prévio lançamento. Basta que haja 

uma base de confiança, consistente em um ato individual – se for um ato normativo dotado 

de generalidade, aplicar-se-á o parágrafo único do art. 100 – que leve o contribuinte a 

confiar em determinado critério jurídico. Sobrevindo uma modificação nesse critério, a 

autoridade fiscal estará impossibilitada de exigir, por meio do lançamento, os créditos 

tributários relativos aos fatos geradores ocorridos no momento em que ainda vigorava o 

critério jurídico antigo.  

20.2. Na hipótese da ação rescisória, a desconstituição da decisão transitada em 

julgado implica a modificação do critério jurídico, haja vista que, até então, as autoridades 

fazendárias estavam jungidas à interpretação conferida pela decisão rescindida, de modo 

que, ao incorrer na hipótese de incidência da norma tributária afastada pela decisão, não é 

desencadeado liame obrigacional entre o contribuinte e o ente tributante. Somente com a 

modificação do critério jurídico, após a prolação de decisão de procedência da ação 

rescisória é que o Fisco poderá voltar a exigir os créditos tributários, mas tão somente em 

relação aos fatos geradores ocorridos após a desconstituição da decisão transitada em 

julgado.  

20.3. Não é possível o renascimento de créditos tributários que, tendo sido objeto 

de lançamento anterior, tenham sido extintos por força do art. 156, X, do CTN, após o 

trânsito em julgado de decisão favorável ao contribuinte. Isso porque a regra do art. 146 do 

CTN impede o renascimento ou a revisão de lançamento já perfectibilizado, na hipótese de 

modificação do critério jurídico, como ocorre com a procedência da ação rescisória.  

20.4. No contexto da coisa julgada envolvendo relações jurídico-tributárias 

continuativas, também não é possível a realização de lançamento para prevenção de 

decadência, já que, entre o trânsito em julgado da decisão rescindida e a sua 

desconstituição, não existirá obrigação tributária, de modo que, tampouco, haverá crédito 

tributário a ser constituído. Considerando a função reveladora do lançamento, não há como 

declarar a existência de algo que não existe. Somente com a desconstituição da decisão 

transitada em julgado é que se pode novamente realizar o lançamento, mas com as 

ressalvas impostas pelo art. 146 do CTN, ou seja, somente para a cobrança de créditos 

tributários relativos aos períodos posteriores à modificação do critério jurídico, isto é, após 

a decisão de procedência ou de concessão de tutela provisória na ação rescisória.   
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