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Repercussão Geral – CF/88  (EC 45/04) 

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, 
precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 

(...) 

Parágrafo 3°. No recurso extraordinário o recorrente deverá 
demonstrar a repercussão geral das questões 
constitucionais 

 

A questão constitucional discutida no RE transcende ao 
caso concreto discutido entre as partes, revestindo-se de 
interesse geral (doutrina) 
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Repercussão Geral - Lei n° 11.418/06  

Será considerada de repercussão geral a existência de 
questões relevantes do ponto de vista econômico, político, 
social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos 
da causa 

 

Mero juízo de admissibilidade ? 

 

Difere da Súmula Vinculante: não vincula poder 
judiciário e órgãos da administração pública 
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Modificações do CPC 

Direito processual brasileiro vem sendo modificado 
passando a  instituir mecanismos  de concentração de 
decisões judiciais em graus superiores 

 

Objetivo: dar agilidade à movimentação dos processos no 
Poder Judiciário. 

 

Reflexão:  

  Simplificação  X  Segurança Jurídica 
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Efeitos das modificações:  

 

Alguns autores expressam: reconhecida a repercussão geral 
e julgado o mérito do recurso, há uma vinculação jurídica, 
em sentido vertical dos tribunais de origem. No mínimo, 
uma vinculação persuasiva  

 

Embora para a repercussão geral não haja previsão 
expressa de vinculação de juízes e tribunais,  do ponto de 
vista prático, a decisão superior prevalecerá  
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Coisa julgada 

Proteção constitucional 

 

• Discussão sobre a projeção de seus efeitos quando o 
mérito da decisão trata de tributo de natureza 
continuativa 

 

  Os fatos geradores se repetem bem como os 
respectivos prolongamento dos efeitos da coisa 
julgada por períodos-bases subseqüentes  

  

  Dependerá do exame do pedido: se restrito ou não 
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Coisa julgada 

Reconhecimento posterior da constitucionalidade de 
determinado tributo  pelo STF em ADI ou RE:  

  Afeta a coisa julgada? 

  Representa direito novo? 

 

Helenilson Cunha: a interpretação do direito deve ser 
conduzida pelo princípio da unidade da Constituição.  As 
decisões do STF devem atingir a todos indistintamente 
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Coisa julgada 

Hugo de Brito Machado 

 

A decisão da Corte Maior, mesmo proferida no denominado 
controle difuso de constitucionalidade, ao tornar-se 
definitiva, configura direito novo. Assim, ainda que a 
autoridade fiscal não tenha manejado a interposição de um 
ação rescisória, com base no princípio da isonomia 
prevalecerá a interpretação de que a coisa julgada não pode 
ser mantida diante da decisão do STF, sob pena de gerar 
uma situação de desigualdade entre contribuintes em 
situação equivalente 

8 



PwC 

Parecer PGFN 492/11 

 

• As decisões definitivas proferidas pelo S T F (inclusive em 
RE com repercussão geral), em sua composição plena, 
constituem circunstância jurídica nova 

 

• Interrompem de forma automática, a eficácia das 
decisões transitadas em julgado 

 

• Cessam os efeitos da coisa julgada em relação a fatos 
geradores praticados pelo contribuinte dali para frente  
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Decisão favorável ao contribuinte: 

 

Desobriga-se do recolhimento do tributo.  

 

Decisão a favor do Fisco:  

  

 Inicia-se a cobrança do tributo sem que se necessite 
de prévia autorização judicial , ainda que tenha sido 
declarado inconstitucional em sentença transitado em 
julgado.  
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STJ  

1ª Seção, Resp 1118893 (23.03.2011) 

 

Discutiu a possibilidade da cobrança da CSLL de 
contribuinte com decisão transitada em julgado 

 

Entendimento: 

A decisão de inconstitucionalidade do STF não altera a 
relação jurídica estabilizada pela coisa julgada 
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STJ  

EREsp 841818  (publicação: 16/11/2011)  

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO :  

 

 A eficácia da coisa julgada tributária cessa automática e 
imediatamente  (sem  a necessidade de sua rescisão ou de 
sua anulação), se lhe sobrevém decisão adversa do STF, 
ressalvando-se, porém, os efeitos jurídicos produzidos até 
então; a partir desse pronunciamento, o tributo pode ser 
exigido   

 

Acolhe  tese exposta no Parecer PGFN 492/2011 
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STF  

• Discussão sobre limites objetivos da coisa julgada em 
execução tem repercussão geral 

 

 STF reconheceu a existência de repercussão geral em  
Recurso Extraordinário (RE 596663) que discute os limites 
objetivos da coisa julgada na fase de execução de uma 
sentença. O relator do caso é o ministro Marco Aurélio: 

 

    “Há tema a repercutir em um sem-número de casos no 
que a coisa julgada, ato jurídico perfeito e acabado por 
excelência, porquanto formalizado pelo Judiciário, 
implica a segurança jurídica” 
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Implicações contábeis  

• Análise do mérito da ação transitada em julgado 

• Verificação da existência de julgamento do STF sobre a 
matéria  

• Solicitação de carta de advogado à luz do Parecer PGFN 
492/2011  

• Avaliação da necessidade de registro contábil 
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