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RESUMO 

NAUATA, Leticia Alessandra Costa. Controle de constitucionalidade e coisa julgada 

nas relações jurídicas tributárias de natureza continuativa. 2020. 160 f. Dissertação 

(Mestrado) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. 

 

 

O trabalho trata da relação entre o instituto da coisa julgada e o sistema de controle de 

constitucionalidade no Direito brasileiro atual, considerando as especificidades das relações 

jurídicas tributárias de natureza continuativa e os efeitos das decisões do Supremo Tribunal 

Federal sobre sentenças que lhe são contrárias, já transitadas em julgado. Primeiramente, 

serão esclarecidos os conceitos de relação jurídica continuativa e de coisa julgada utilizados 

na presente dissertação. Após, identificaremos as espécies de controle de constitucionalidade 

existentes no Direito pátrio, bem como os efeitos vinculantes e erga omnes das decisões do 

STF no exercício desse controle. Por fim, analisaremos as hipóteses de conflitos entre 

julgados no controle difuso e no controle concentrado de constitucionalidade, buscando 

soluções que compatibilizem os princípios da isonomia e da segurança jurídica. A matéria é 

objeto de discussão nos Temas de nºs 881 e 885 que se encontram sob repercussão geral em 

nossa suprema corte. 

Palavras-chave: Relação tributária. Natureza continuativa ou de trato continuado. Coisa 

julgada. Controle de constitucionalidade. Conflito entre decisões.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

ABSTRACT 

NAUATA, Leticia Alessandra Costa. Constitutionality control and res judicata in 

continuous nature tax legal relationship. 2020. 160 f. Thesis (Master of Law) - Law 

School, University of São Paulo, São Paulo, 2020. 

 

The present assignment aims to discuss the res judicata and the constitutionality control 

system in current Brazilian law taking into account the specifities of continuous nature tax 

legal relationship and the effects in final and unappealable decisions rendered by the Federal 

Supreme Court on sentences which are adverse. Firstly, the concepts of legal relationships 

with an ongoing agreement and res judicata mentioned in this thesis are clarified. Second, 

constitutionality control norms existing in the national law are pinpointed as well as the 

Federal Supreme Court decisions binding and erga omnes effects when exerting their 

powers. Lastly, we intend to analyze conflict hypothesis in cases under diffuse and 

concentrated constitutional control in search for solutions that uphold the principles of 

equality and legal certainty. The matter is subject to discussion on Temas numbers 881 and 

885 by General Repercussion by the Federal Supreme Court. 

 

Keywords: Tax relation - Continuous nature or continuous legal relationship. Res judicata. 

Constitutionality control. Conflicting decisions. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

O tema a ser desenvolvido no presente trabalho tem como enfoque a relação existente 

entre os institutos da coisa julgada e do controle de constitucionalidade, nas relações 

tributárias de natureza continuativa.  

De abordagem interdisciplinar, envolvendo assuntos de vários ramos do Direito, 

precipuamente de Direito Processual, Tributário e Constitucional, o tema nos instiga e 

desafia, pois, apesar de haver muitos trabalhos na doutrina pátria sobre os temas da coisa 

julgada e do controle de constitucionalidade, observou-se que a relação existente entre 

ambos ainda se encontra pouco versada tanto na doutrina como na jurisprudência, 

especialmente em matéria tributária. Notou-se, ainda, nos trabalhos que versam sobre a 

matéria, a existência de muitos pontos controvertidos. Assim, não tendo a pretensão de 

esgotar ou pacificar a discussão existente, esperamos de certa forma contribuir para o estudo 

desse tema tão relevante, que pode impactar muitas relações tributárias, estejam ou não sob 

discussão judicial. 

Atualmente, destaca-se, estão pendentes de julgamento no STF os Temas sob 

repercussão geral de nºs 881 e 885, que versam justamente sobre os limites da coisa julgada 

em matéria tributária diante de julgamento pelo STF, em controle concentrado e difuso 

(respectivamente), que declara a constitucionalidade de lei anteriormente considerada 

inconstitucional por decisão proferida em controle incidental, já transitada em julgado. Os 

leading cases que constituem os paradigmas dos referidos temas são, respectivamente, o RE 

nº 949.297-CE, de Relatoria do Min. Edson Fachin, e o RE nº 955.257-BA, de Relatoria do 

Min. Luís Roberto Barroso. Adianta-se que tais temas serão tratados no Capítulo 3.  

Inicialmente, porém, analisaremos no Capítulo 1 as relações tributárias de natureza 

continuativa, relacionando-as com o instituto da coisa julgada, suas espécies, limites 

objetivos e eficácia preclusiva, a fim de fixar alguns conceitos que serão utilizados como 

premissas para o desenvolvimento dessa dissertação. Também se discorrerá sobre as 

Súmulas nºs. 239 e 304 do STF, que ainda são objeto de controvérsia na doutrina e 

jurisprudência pátrias. 

Em seguida, abordaremos no Capítulo 2 o tema do controle de constitucionalidade 

de normas tributárias no direito pátrio, contextualizando-o diante da crescente litigiosidade 

e judicialização, e esclarecendo quais as espécies de controle existentes atualmente em nosso 
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ordenamento, com a análise dos efeitos das decisões do STF em sede de controle difuso e 

concentrado de constitucionalidade. Como veremos, o estudo dos efeitos dos precedentes do 

STF será imprescindível para que seja verificada a possibilidade de que tais decisões possam 

constituir alterações das condições jurídicas que dão suporte às relações jurídicas tributárias 

de natureza continuativa. 

Na sequência, uma vez delineados os contornos dos principais institutos que 

compõem o tema, passaremos no Capítulo 3 ao estudo dos conflitos que podem surgir entre 

decisões do STF proferidas em sede de controle de constitucionalidade (difuso e 

concentrado) e decisões transitadas em julgado anteriormente, diferenciando-se a aplicação 

dos precedentes com relação aos fatos passados e aos fatos futuros, ou seja, de forma 

retroativa ou prospectiva. Verificaremos, então, a possibilidade ou necessidade de que haja 

a interposição de ação rescisória ou revisional em face da sentença transitada em julgado, 

passando pelo estudo da vedação contida na Súmula nº 343 do STF. Ao final desse capítulo, 

e considerando todo o raciocínio desenvolvido ao longo do trabalho, analisaremos os Temas 

de nºs 881 e 885 sob repercussão geral no STF, tecendo algumas considerações acerca dos 

Pareceres de nº 492/2011 e 555/2017 da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. 

No último capítulo, por seu turno, investigaremos a existência de eventual antinomia 

entre os princípios constitucionais da isonomia, da livre concorrência, da supremacia da 

constituição e da segurança jurídica, que é utilizada como argumento para a relativização da 

coisa julgada ou, por outro lado, como sustentáculo de sua intangibilidade. 

Por fim, sintetizando a problemática tratada na dissertação, acerca dos principais 

pontos controvertidos na doutrina e jurisprudência, reiteraremos nossas conclusões expostas 

ao longo do trabalho. 
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CONCLUSÕES 

 

 

Iniciamos o trabalho com a conceituação de relação jurídica tributária de natureza 

continuativa, considerando as relações jurídicas de cunho obrigacional de pagar tributo, 

advindas de normas tributárias em sentido estrito (Subcapítulo 1.1). 

Vimos que as relações jurídicas, em geral, podem ser classificadas em três espécies 

com base na sua relação com as circunstâncias temporais do fato jurídico: instantâneas, 

permanentes e sucessivas. Adaptando-se essa classificação às relações tributárias, 

designamos como “relação jurídica de natureza continuativa” tanto as relações jurídicas 

permanentes ou de trato continuativo como as relações sucessivas ou de trato sucessivo. Tais 

relações jurídicas, sejam advindas de um fato gerador continuado ou periódico, ou de vários 

fatos geradores instantâneos inseridos em uma relação sucessiva, diferenciam-se das demais 

em razão de sua durabilidade no tempo, sendo passíveis de sofrerem modificações em face 

de certas alterações das situações fáticas ou jurídicas vigentes ao momento da prolação de 

sentença transitada em julgado.  

Em seguida, contextualizamos o tema da coisa julgada, expondo-se a divergência 

existente na doutrina quanto ao seu conceito (Subcapítulo 1.2). Divergindo da conceituação 

de coisa julgada como efeito da sentença (posicionamento de autores como Giuseppe 

Chiovenda e Francesco Carnelutti) ou qualidade desses efeitos (entendimento que teve como 

principal expoente Enrico Tullio Liebman), entendemos por coisa julgada, na linha de José 

Ignácio Botelho de Mesquita, o efeito do trânsito em julgado da sentença que torna imutável 

e indiscutível o elemento declaratório contido em sua parte dispositiva, seja ela de 

procedência ou de improcedência do pedido. Destacamos, ainda, a força normativa da 

autoridade da coisa julgada, no sentido de que a decisão de mérito passada em julgado se 

caracteriza como lex specialis em relação às partes, pois regula a relação existente entre elas 

e substitui a disciplina anteriormente existente, conforme ensinamento de Gian Antonio 

Micheli. 

Posteriormente, tratamos das espécies, limites objetivos e eficácia preclusiva da coisa 

julgada (Subcapítulo 1.3), a fim de verificar os seus contornos nas relações tributárias de 

natureza continuativa, considerando o disposto no art. 505, I, do CPC (Subcapítulo 1.4). 

Concluímos não haver qualquer especificidade da coisa julgada nessa espécie de relação 

jurídica, tendo em vista que os efeitos do trânsito em julgado, de imutabilidade e 
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indiscutibilidade do elemento declaratório da sentença, independem da natureza da relação 

jurídica discutida. Frisou-se, assim, que o que diferencia as relações jurídicas de natureza 

continuativa das demais não é a inexistência ou a menor rigidez da coisa julgada, mas o fato 

de se prolongarem no tempo, estando sujeitas a alterações das situações fáticas e jurídicas 

então vigentes ao momento da prolação da sentença, de modo que fatos supervenientes 

podem influir nessa relação, seja para extingui-la ou modificá-la, de modo que a distinção 

situa-se no plano do direito material, e não processual. 

Destacamos, ainda, que o art. 471 do CPC/73 e o correspondente art. 505 do CPC/15 

tratam, em realidade, da preclusão da coisa julgada, pois visam, em última análise, impedir 

que os pontos já discutidos e resolvidos na motivação da sentença, bem como os pontos 

novos (não invocados pelas partes nem examinados pelo juiz) sejam suscitados para alterar 

a conclusão contida na sentença transitada em julgado. Na hipótese de sobrevir modificação 

no estado de fato ou de direito, estar-se-á diante de nova causa de pedir, que autorizará a 

propositura de nova ação, visando à obtenção de um novo pronunciamento judicial, sem que 

com isso se possa falar em revisão ou desconstituição da sentença ou da coisa julgada 

anterior.  

Adiantamos, ainda, que as modificações no estado de direito de que trata o referido 

dispositivo não ocorrem apenas quando há alterações legislativas, mas também quando, em 

controle de constitucionalidade, o STF decide de forma contrária à sentença transitada em 

julgado proferida em controle difuso, conforme foi aprofundado nos capítulos seguintes 

(Capítulos 2 e 3). No caso de alterações normativas, distinguimos os casos em que a norma 

incide apenas no momento da constituição da relação continuativa daqueles casos em que a 

norma continua a incidir no curso de tal relação, sendo o art. 505, I, do CPC aplicável apenas 

nessa última hipótese, sendo necessário, ainda, que a alteração esteja relacionada 

diretamente com o fundamento da sentença (Subcapítulo 1.5).  

Assim, após diferenciarmos os efeitos da sentença dos efeitos de seu trânsito em 

julgado, vimos que os primeiros são delimitados pelo objeto do processo, em razão do 

princípio da congruência ou da adstrição da sentença ao pedido (Subcapítulo 1.6). Desse 

modo, ainda que se trate de relação tributária continuativa, caso a parte autora se insurja 

apenas contra determinado lançamento, relativo a um período de apuração específico do 

tributo, a sentença não poderá projetar seus efeitos com relação aos períodos futuros. 

No entanto, caso a parte autora não tenha limitado seu pedido a determinados 

períodos ou exercício fiscal, admitimos a possibilidade de que a sentença proferida em uma 

ação declaratória de inexistência de relação tributária ou em mandado de segurança 
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preventivo produza efeitos com relação aos exercícios subseqüentes, de forma que, sendo 

procedente a ação, o contribuinte fique resguardado contra a atuação da autoridade tributária 

enquanto perdurarem as condições de fato e de direito que fundamentaram a decisão, 

existentes ao momento de sua prolação.  

Assim, uma vez reconhecida, em tais ações, a ilegalidade da cobrança de um tributo 

– por não haver lei que o regulamente, por exemplo – os efeitos dessa decisão acobertarão 

todos os fatos geradores que ocorrerem antes da modificação da situação fática ou jurídica, 

que, no exemplo dado, poderia ocorrer com a edição da lei regulamentadora do tributo, de 

modo que ele seria plenamente exigível com relação aos exercícios e períodos de apuração 

posteriores a ela. O mesmo ocorre no caso de ser julgada improcedente a ação com base na 

legalidade da exigência tributária: caso sobrevenha alguma alteração legislativa que a torne 

inexigível (por exemplo, com a criação de uma isenção ao contribuinte), os tributos relativos 

a períodos de apuração anteriores a essa alteração não poderão ser questionados com base 

nela, devendo-se respeitar a conclusão do julgado com relação aos fatos já ocorridos. 

Todavia, a decisão deixará de produzir efeitos a partir dessa alteração normativa, com 

relação aos fatos futuros, independentemente de qualquer providência. 

Ademais, concluímos que o fato de a sentença deixar de produzir seus efeitos 

futuramente não importa violação ou mitigação da coisa julgada, a qual encontra seus limites 

objetivos na parte dispositiva da sentença e nos contornos de sua eficácia preclusiva. Trata-

se apenas de delimitar os efeitos declaratórios da sentença. 

Em seguida, traçamos o âmbito de aplicação das Súmulas de nºs 239 e 304 do STF, 

sustentando que elas se aplicam, respectivamente, aos casos em que: i) há limitação do objeto 

do processo a tributos de determinados fatos geradores ou períodos de apuração – hipótese 

em que a sentença que declara indevida a cobrança de tributo em determinado exercício não 

produziria efeitos em relação aos posteriores; e ii) o processo do mandado de segurança é 

extinto sem julgamento do mérito – caso em que não haveria coisa julgada material e o 

impetrante poderia se socorrer de outros tipos de tutela, como por exemplo a ação 

declaratória (Subcapítulo 1.7). 

Iniciamos o segundo Capítulo contextualizando o tema do controle de 

constitucionalidade no Direito pátrio, mencionando-se o alto grau de litigiosidade e 

judicialização em âmbito nacional, que decorrem de inúmeros fatores, como o modelo 

analítico da CF/88 e o sistema híbrido de controle de constitucionalidade adotado, 

acrescentando-se, em matéria fiscal, o alto grau de complexidade da legislação tributária 
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produzida nos três níveis federativos, a insuficiência de meios alternativos de solução de 

conflitos nessa matéria e o sistema de jurisdição única, segundo o qual caberá ao Poder 

Judiciário, em última instância, apreciar lesão ou ameaça a direito, nos termos do art. 5º, 

XXXV, da CF/88, de modo que apenas a decisão proferida no âmbito judicial reveste-se de 

verdadeira definitividade. Mencionou-se, ainda, o fator econômico, consistente na análise 

do custo-benefício entre os resultados esperados com a propositura de uma demanda e todos 

os seus custos, financeiros e emocionais, estando intimamente relacionado ao fator tempo 

de tramitação dos processos judiciais e à morosidade da Justiça (Subcapítulo 2.1). 

Na oportunidade, destacou-se que após a implementação de institutos como a 

repercussão geral dos recursos extraordinários (Lei nº 11.418/2006) e a súmula vinculante 

(Lei nº 11.417/2006), houve significativa diminuição dos processos de natureza fiscal no 

STF. Além disso, diversos dispositivos do CPC/15 contribuíram para isso, na medida em 

que buscaram a valorização dos precedentes, como o seu art. 927, inc. III, IV e V, art. 932 e 

art. 966, inc. V. Nessa medida, constatou-se que, de forma aparentemente paradoxal, o 

controle de constitucionalidade não apenas constitui um fator de judicialização, mas também 

pode funcionar como um mecanismo para a redução da litigiosidade e a preservação de 

segurança jurídica, salientando-se, no entanto, a necessidade de que eles sejam estáveis e 

vinculantes. 

Seguimos, então, com um breve panorama do sistema de constitucionalidade 

brasileiro atual, com a identificação das principais características dos controles difuso e 

concentrado (Subcapítulo 2.2), bem como dos efeitos erga omnes e vinculantes das decisões 

proferidas pelo STF nas ações de controle concentrado, verificando sua relação com a coisa 

julgada (Subcapítulo 2.3). Concluímos que a chamada eficácia erga omnes está relacionada 

à ampliação dos limites subjetivos da coisa julgada, de modo que os efeitos do trânsito em 

julgado (imutabilidade e indiscutibilidade) alcancem a todos, não se restringindo aos 

litigantes de um dado processo, como sói ocorrer pela regra geral do CPC (coisa julgada 

inter partes). 

Quanto aos efeitos vinculantes, diferentemente da eficácia erga omnes, chegamos à 

conclusão de que não estão relacionados aos limites da coisa julgada e que, ao contrário do 

que poderia levar a crer a chamada “teoria da transcendência dos motivos determinantes”, 

não há qualquer regramento especial para as ações de controle concentrado, seja na CF/88 

ou na legislação infraconstitucional, que afaste a regra geral quanto à limitação da coisa 

julgada à parte dispositiva das decisões (art. 504, I, do CPC).  
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Expusemos que, com base na diferenciação entre efeito vinculante e coisa julgada, 

parte da doutrina sustenta a possibilidade de que uma decisão do STF seja dotada de efeito 

vinculante sem que transite em julgado materialmente. Esse seria o caso da sentença de 

improcedência de uma ADI, que, diferentemente de uma sentença de procedência, não seria 

revestida da autoridade da coisa julgada material, de modo que o STF pudesse reapreciar a 

constitucionalidade de uma lei considerada válida anteriormente1. No entanto, conforme 

esclarecemos no Subcapítulo 1.2, entendemos por coisa julgada o efeito do trânsito em 

julgado que torna imutável e indiscutível o elemento declaratório da sentença, seja ela de 

procedência ou de improcedência do pedido. 

Em sendo assim, firmamos posicionamento no sentido de que tanto a sentença de 

procedência como a de improcedência são passíveis de transitar em julgado materialmente, 

embora apenas a primeira possa produzir efeitos com relação a terceiros. Portanto, a sentença 

de improcedência na ADI é acobertada pela autoridade da coisa julgada material, de modo 

que a conclusão contida na sentença torna-se imutável e indiscutível entre as partes. 

No entanto, partindo do pressuposto de que apenas as sentenças de procedência 

podem produzir efeitos com relação a terceiros, analisamos se a sentença de improcedência 

em uma ADI poderia produzir efeitos vinculantes e erga omnes, de modo que pudesse ser 

aplicada a outras relações jurídicas, fazendo cessar os efeitos de decisões já transitadas em 

julgado em sentido contrário, nas relações jurídicas de natureza continuativa. E, com base 

no art. 24 da Lei nº 9.868/1999, sustentamos ser possível que esse precedente do STF 

produza efeitos erga omnes, desde que, além de julgar improcedente a ADI, declare em seu 

dispositivo expressamente a constitucionalidade da lei.  

Por conseguinte, concluímos que as decisões do STF proferidas em ações de controle 

de constitucionalidade concentrado, sejam de procedência ou improcedência, poderão 

representar alteração do suporte jurídico existente ao tempo da prolação de uma sentença já 

transitada em julgado, de modo a fazer cessar os efeitos desta, com efeitos sobre a relação 

jurídica de direito material já reconhecida ou que foi declarada inexistente. Vimos, ainda, 

que as decisões do STF em sede de controle difuso também podem ter esse condão, desde 

que ostentem efeitos vinculantes e erga omnes, o que ocorre quando proferidas na 

sistemática dos recursos extraordinários repetitivos ou quando seguidas da edição de súmula 

vinculante ou resolução do Senado, nos termos do art. 52, X, da CF/88 (Subcapítulo 2.4). 

 
1 Nesse sentido: BARROSO, Luís Roberto. O controle de constitucionalidade no direito brasileiro. 8 ed. 

São Paulo: Saraiva, 2019. p.270-271 e 275. 
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Na sequência, tratamos das hipóteses de conflitos entre decisões no controle difuso 

e concentrado de constitucionalidade nas relações continuativas, analisando primeiramente 

os efeitos prospectivos das decisões do STF sobre as sentenças já transitadas em julgado, 

considerando a intangibilidade da coisa julgada com relação aos fatos passados (Subcapítulo 

3.1). Afirmamos, então, que tais decisões apenas configuram alteração do suporte jurídico 

existente no momento em que proferida a sentença caso, além de terem eficácia erga omnes 

e vinculante, tratem objetivamente (e como ratio decidendi, e não simplesmente como obiter 

dictum) da questão constitucional que foi objeto da sentença transitada em julgado e que lhe 

serviu de fundamento.  

Assim, desde que cumpridos tais requisitos, na hipótese de haver uma decisão 

transitada em julgado que teve como fundamento lei posteriormente declarada 

inconstitucional pelo STF, ou, ainda, que deixou de aplicar lei por considerá-la 

inconstitucional, mas cuja constitucionalidade fora reconhecida pelo STF, concluímos ser 

possível que esta sentença deixe de produzir efeitos com relação aos fatos futuros.  

Indagamos, no entanto, se os efeitos dessa decisão acobertada pela autoridade da 

coisa julgada poderiam cessar imediata e automaticamente, independentemente de qualquer 

providência, ou se, pelo contrário, seria necessária a propositura de uma nova ação para que 

houvesse a revisão do que foi estatuído na sentença, nos termos do art. 505, I, do CPC.  

No caso de ser declarada a inconstitucionalidade de uma lei pelo STF em sede de 

controle de constitucionalidade e tendo a decisão efeitos erga omnes e vinculantes, vimos 

que não há grandes questionamentos acerca da possibilidade de que uma sentença transitada 

em julgado em sentido contrário, que declarou a constitucionalidade dessa mesma lei, deixe 

de produzir efeitos com relação aos fatos geradores futuros. Isso porque, via de regra, a 

declaração de inconstitucionalidade de uma norma implica o reconhecimento de sua 

nulidade, de modo que ela não possa mais reger situações jurídicas ou produzir efeitos, em 

que pese a possibilidade de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, 

evitando-se efeitos ex tunc, a teor do art. 27 da Lei nº 9.868/99. 

Todavia, observou-se grande controvérsia na doutrina ao se considerar a hipótese 

inversa, em que o STF declara a constitucionalidade de uma lei anteriormente declarada 

inconstitucional por sentença já transitada em julgado. Discordando dos autores que negam 

a possibilidade de aplicação do precedente do STF em tais hipóteses, bem como daqueles 

que entendem haver necessidade de ser ajuizada ação rescisória ou revisional para que a 

decisão seja aplicada, ainda que prospectivamente, entendemos que o fato de o art. 505, I, 

do CPC/15 prever que a parte poderá pedir a revisão do que foi estatuído na sentença não 
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quer significar que, em todas as relações de trato continuado, haverá obrigatoriedade de a 

parte ingressar em juízo para que a sentença deixe de produzir efeitos na hipótese em que 

sobrevém modificação no estado de fato ou de direito. Diferentemente do que foi 

estabelecido para outras relações de trato continuado, como a ação de alimentos, não há 

previsão legal da necessidade de ação revisional em matéria tributária para tanto.  

Porém, em que pese a desnecessidade de ação rescisória ou revisional para que o 

tributo passe a ser exigível a partir da declaração da constitucionalidade da lei que o instituiu 

ou o modificou, por decisão do STF de efeitos erga omnes e ex nunc, entendemos que, nos 

casos em que o contribuinte tinha em seu favor sentença transitada em julgado que declarava 

a inconstitucionalidade da exigência, é razoável que a administração tributária proceda à 

notificação prévia do contribuinte para que ele tenha a oportunidade de recolher o tributo 

sem incorrer nas multas de ofício e de mora, decorrentes do lançamento de ofício, 

prestigiando-se, dessa forma, os princípios da segurança jurídica e da boa-fé. 

Sustentamos, ainda, que caso a decisão proferida pelo STF em controle de 

constitucionalidade difuso não tenha eficácia erga omnes, será necessária a propositura de 

ação revisional para que a sentença transitada em julgado em sentido contrário deixe de 

produzir efeitos, ainda que prospectivos.  

Com relação aos fatos passados, vimos que as decisões do STF em controle de 

constitucionalidade, seja difuso ou concentrado, não produzem o efeito automático de 

desconstituir os efeitos do trânsito em julgado de uma sentença proferida anteriormente, em 

sentido contrário à sua orientação. Para tanto, faz-se necessária a rescisão da sentença. 

Analisamos, assim, o teor da Súmula nº 343 do STF, entendendo que ela pode ser afastada 

nos casos em que há violação manifesta a norma jurídica, seja constitucional ou 

infraconstitucional. Além disso, tanto as sentenças que aplicam norma ilegal ou 

inconstitucional como as que deixam de aplicar determinada norma, por considerá-la ilegal 

ou inconstitucional, poderiam ser rescindidas com fundamento no art. 966, V, do CPC/15, 

independentemente da superveniência de um precedente do STF que pacifique a questão. 

(Subcapítulo 3.2). 

Entendemos, ainda, que caso a ação rescisória tenha como fundamento a violação de 

determinado precedente do STF com eficácia vinculante e erga omnes, não há razão para 

diferenciar as hipóteses em que a Corte declara a constitucionalidade ou a 

inconstitucionalidade de uma norma, para fins de cabimento ou não da ação rescisória, 
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destacando-se que o precedente também deverá ter eficácia retroativa (ex tunc) para que 

possa ser manejada ação rescisória com base nele. 

No que toca ao art. 535, III, §§ 5º e 8º, bem como o art. 525, §1º, III e §§12 e 15, do 

CPC/15, que previram a hipótese de rescisão da sentença que aplicou lei ou ato normativo 

julgado posteriormente inconstitucional pelo STF, em controle de constitucionalidade difuso 

ou concentrado, entendemos que, ainda que se entenda serem aplicáveis tais disposições de 

constitucionalidade duvidosa, a reabertura do prazo para a propositura da ação rescisória 

somente poderia ocorrer em relação às decisões transitadas em julgado após a entrada em 

vigor do CPC/15, em razão da regra transitória prevista no art. 1057 do mesmo diploma. 

Em seguida, considerando o raciocínio desenvolvido ao longo do trabalho, adotamos 

os entendimentos até aqui expostos como premissas para proceder à análise dos casos 

concretos que são objeto dos Temas de nºs 881 e 885, de repercussão geral reconhecida e 

pendentes de julgamento no STF, tendo como paradigmas o RE nº 949.297/CE e o RE nº 

955.227-BA, respectivamente. (Subcapítulos 3.3 e 3.4). 

Em razão da existência de algumas peculiaridades nos casos em discussão, 

concluímos, ao final, pela impossibilidade de que as decisões do STF, sejam as proferidas 

em sede de controle difuso (RE nº 138.284-8-CE e nº 146.733-9-SP), seja o julgamento da 

ADI nº 15-2, tenham efeitos vinculantes e erga omnes. Em sendo assim, entendemos que 

tais precedentes não são hábeis a fazer cessar os efeitos de sentenças transitadas em julgado 

que, contrariamente, declararam a inconstitucionalidade da Lei nº 7.689/88. Verificamos, 

ainda, que essa lei não foi substituída por leis posteriores, que dispuseram apenas sobre 

alterações no critério quantitativo da regra-matriz de incidência tributária ou seu pagamento, 

deixando de regulamentar outros critérios da regra-matriz de incidência (critérios material, 

espacial, temporal e pessoal). Afastamos, desse modo, também a existência de alteração 

normativa que pudesse fazer cessar os efeitos das sentenças transitadas em julgado. 

Por fim, no último capítulo, fizemos um cotejo entre os princípios da segurança 

jurídica, inviolabilidade da coisa julgada, isonomia, livre concorrência e supremacia da 

Constituição, a fim de investigar possível antinomia entre eles que demandasse a 

relativização da coisa julgada, na hipótese de conflito entre decisões proferidas em sede de 

controle difuso e concentrado de constitucionalidade, nas relações jurídicas tributárias de 

natureza continuativa.  

Concluímos que a aplicação de um precedente do STF, com a cessação de efeitos de 

uma sentença com relação aos fatos geradores futuros, na espécie de relação jurídica 

considerada, não decorre, todavia, da necessidade de relativizar a coisa julgada com 
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fundamento na aparente antinomia entre os princípios. Trata-se, em realidade, de decorrência 

das especificidades das relações jurídicas de trato continuado, que permitem que ela sofra 

modificações ao longo do tempo, sem que seja desrespeitada a autoridade da coisa julgada 

material.  
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