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STF define, em repercussão geral, impossibilidade de declaração proferida 

em controle concentrado modificar decisões anteriores, transitadas em 

sentido contrário, sem que haja o ajuizamento de ação rescisória 
 
 

Na sessão do dia 28/05, o Plenário do Supremo Tribunal Federal analisou, sob a 

sistemática da Repercussão Geral, a possibilidade de declaração de 

inconstitucionalidade ou constitucionalidade ter reflexos automáticos sobre 

decisões anteriores, transitadas em julgado em sentido contrário à declaração. 

 

O Relator do RE nº. 730.462, Ministro Teori Zavascki, salientou, logo no início 

do julgamento, que há vasta jurisprudência sobre a questão, não podendo existir 

relativização da coisa julgada.  

 

Seguiu a explanação alegando estar reafirmando a jurisprudência do STF, no 

sentido de que não se pode confundir a eficácia normativa de uma sentença que 

declara a inconstitucionalidade (que retira do plano jurídico a norma com eficácia 

ex tunc), com a eficácia executiva. Segundo o Ministro Relator, o efeito 

vinculante da inconstitucionalidade nasce, na verdade, com a sua declaração em 

ação direta. Desse modo, o efeito vinculante é ex nunc, somente para o futuro, e 

decisões transitadas em julgado em sentido contrário à declaração somente 

podem ser alteradas por meio de ação rescisória. 

 

O Ministro Marco Aurélio ressaltou que a coisa julgada é um ato jurídico perfeito 

e acabado por excelência, sendo que sua única relativização está prevista na 

própria Carta da República, que prevê ação de impugnação autônoma, que é a 

rescisória, razão pela qual acompanhava o voto do Ministro Relator. 

 

O Ministro Luiz Fux registrou seu posicionamento, tecendo comentários sobre o 

Novo CPC, que entrará em vigor no próximo ano, em comparação com o 

atualmente vigente. Afirmou que, como o CPC atual é omisso, a própria Fazenda 

Pública tenta desconstituir decisões até mesmo depois do processo executório, 

quando existe declaração de inconstitucionalidade superveniente em sentido 

contrário ao título judicial executivo.  

 

Já o novo CPC traz uma solução explícita, segundo o Ministro Luiz Fux: se a 

declaração de inconstitucionalidade ocorre antes do trânsito em julgado da 

decisão proferida em sentido contrário, é possível arguir a inconstitucionalidade 

em embargos do executado. No entanto, se a declaração é posterior ao trânsito, é 

preciso promover a ação rescisória, com pedido de suspensão da execução. Para 

o Ministro Luiz Fux, tanto o posicionamento do Supremo Tribunal Federal 

quanto o Novo CPC privilegiam a segurança jurídica. 

 

O Ministro Barroso destacou que a declaração de inconstitucionalidade retroage, 

produzindo efeitos ex tunc, salvo modulação. Porém, não tem o efeito de 

desconstituir a coisa julgada já formalizada. Segundo ele, exaurido o prazo da 
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ação rescisória, não há como a declaração de inconstitucionalidade produzir 

efeitos automaticamente quanto a decisões anteriores. 

 

O Ministro Gilmar Mendes ressaltou que a questão tal como está posta explicita 

uma qualidade da declaração de inconstitucionalidade. A declaração de nulidade 

produz, desde logo, a extinção da ultra-atividade no plano normativo. A lei não 

mais se aplica e cria condições para eventual retroação. Significa eventual 

desfazimento dos atos praticados, atos concretos. Em se tratando de sentença, 

esse desfazimento há de ser feito somente por ação rescisória. Nas palavras do 

Ministro Gilmar Mendes, passado o prazo para rescisória, não há cogitar em 

desfazimento do ato jurídico. 

 

Após a leitura do voto pelo Ministro Teori Zavascki, fixou-se a seguinte tese de 

repercussão geral: 

 

“A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a 

inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou 

rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. 

Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se 

for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do 

CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495).” 

 

 


