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STF reconhece a Repercussão Geral da discussão relativa aos limites da coisa julgada em matéria tributária
Em 09/03/2016, o Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a repercussão
geral da controvérsia acerca dos limites da coisa julgada em matéria tributária após o julgamento, em
controle concentrado, pelo STF que declarou a constitucionalidade da Contribuição Social Sobre o Lucro
Líquido (CSLL), instituída pela Lei 7.689/88, anteriormente considerada inconstitucional, na via do controle
incidental, por decisão transitada em julgado. O tema será representado pelo RE 949297 de relatoria do
Ministro Edson Fachin.
Até então os Ministros Edson Fachin, Teori Zavascki, Roberto Barroso e Carmén Lúcia votaram
favoravelmente a repercussão geral do tema, cumprindo assim o quórum mínimo necessário previsto
no artigo 102, §3 da Constituição Federal1. Cumpre observar que os Ministros Celso de Mello, Marco
Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Luiz Fux e Rosa Weber ainda poderão se
manifestar sore a repercussão geral do tema até 24/03/2016 quando a votação no Plenário Virtual será
automaticamente encerrada.
Ademais, ao proferir seu voto, o Ministro Edson fachin sustentou que “parece evidente a repercussão
geral da presente matéria de índole eminentemente constitucional, na medida em que está em questão a
própria arquitetura do sistema de controle de constitucionalidade pátrio, tendo em vista a imbricada relação
entre as modalidades abstrata e concreta de fiscalização da constitucionalidade dos atos normativos. ”. O
Ministro destacou ainda a relevância do tema considerando o impacto da decisão no princípio da segurança jurídica, nas finanças públicas e, na esteira social, sob o prisma da equidade tributária horizontal.
Diante dessas considerações, o escritório Souza, Schneider, Pugliese & Sztokfisz Advogados permanece
à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais sobre o tema.

___________________________
1

Art. 102 (...)§ 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais
discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela
manifestação de dois terços de seus membros.
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