
1 

 

ANTONIO DE PÁDUA SOUBHIE NOGUEIRA 

 

 

 

 

 

 

 

MODULAÇÃO DOS EFEITOS  

DAS DECISÕES NO PROCESSO CIVIL 

 

Tese de Doutorado apresentada como exigência parcial 

à obtenção do título de Doutor em Direito, no âmbito 

do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de 

Direito da Universidade de São Paulo, sob orientação 

do Prof. Titular Dr. Flávio Luiz Yarshell. 

 

 

 

 

 

 

 

FACULDADE DE DIREITO DA USP 

SÃO PAULO 

2013 

  



2 

 

RESUMO 

 

A presente tese de doutorado defende a aplicação da técnica de modulação de efeitos das 

decisões na jurisdição infraconstitucional exercida pelo Superior Tribunal de Justiça e, 

consequentemente, sua utilização para relativizar efeitos precedentes processuais. A 

modulação de precedentes ou jurisprudência é uma técnica adotada pelos tribunais para 

evitar que a (nova) interpretação do direito por eles elaborada tenha efeitos retroativos e, 

assim, atinja situações consolidadas ou casos judiciais pendentes. Essa flexibilização é 

comumente utilizada para evitar que uma reviravolta jurisprudencial (i.e., um overruling) 

cause efeitos danosos àqueles cidadãos que depositaram confiança no precedente 

revogado, por ele pautando suas vidas e negócios. A modulação serve também para 

conservar situações jurídicas perpetradas com base em uma lei que veio ser, apenas 

posteriormente, declarada inconstitucional ou ilegal por um tribunal superior. A tese inicia 

demonstrando o desenvolvimento histórico da reestruturação de efeitos decisórios no 

Brasil, a partir de sua implementação na jurisdição constitucional sob controle do Supremo 

Tribunal Federal (analisa-se, dentro do contexto, o art. 27 da Lei 9.868/99). Passa-se, 

então, o trabalho a defender a modulação de precedentes também na jurisdição 

infraconstitucional praticada pelo Superior Tribunal de Justiça, fazendo, em primeiro lugar, 

um paralelo com o direito estrangeiro. Na sequência, o estudo traz fundamentos para 

comprovar a tese, explicando que a jurisprudência equivale, em certos casos, à norma legal 

(função criativa da decisão judicial) e, portanto, merece ter sua eficácia prospectada no 

tempo, tal como ocorre com a lei ordinária (aplicação pro futuro, cf. art. 5º, inc. XXXVI, 

CF e art. 6º, LICC), a fim de preservar a segurança jurídica e outros tantos relevantes 

princípios constitucionais (no ensejo dessa análise, critica-se pontualmente julgado da 1ª 

Seção do STJ). O trabalho, entretanto, destaca a excepcionalidade do (re)ajustamento da 

eficácia decisória, pois o precedente, geralmente, deve abarcar situações pendentes e 

passadas, observados determinados fundamentos técnico-jurídicos explicitados no 

trabalho. De lege ferenda, aborda-se o Projeto do Novo Código de Processo Civil, cujo art. 

882, inc. V, objetiva instituir a prospecção de efeitos decisórios em todo o contexto 

jurisdicional brasileiro, especialmente no overruling. O capítulo final da tese analisa casos 

de modulação de decisões processuais, sugerindo sua adoção como técnica (processual) 

adicional para efetivação dos escopos do processo e de outros tantos princípios 

processuais. 

 

PALAVRAS-CHAVES: modulação – modulação de precedentes – modulação de 

precedentes na jurisdição infraconstitucional – modulação de 

decisões processuais – overruling – projeto do Novo Código de 

Processo Civil 
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ABSTRACT 

 

This doctoral thesis advocates the application of the technique of modulation of the 

effects of decisions on infra-constitutional jurisdiction (prospective overruling) exercised 

by the Superior Court of Justice and hence its use in order to relativize precedent 

procedural effects. Modulation of precedents or case law is a technique used by courts to 

prevent retroactive effects of the (new) interpretation of law as prepared by them, thus 

striking consolidated situations or pending court cases. Such flexibility is commonly used 

to preclude a reversal of jurisprudence (i.e., an overruling) from causing harmful effects to 

those citizens who put their trust in the revoked precedent, using it to guide their lives and 

businesses. The modulation also serves to retain legal situations perpetrated based on a law 

that was only later declared unconstitutional or illegal by a higher court. The thesis starts 

showing the historical development of the restructuring effects of decision-making in 

Brazil, from its implementation on constitutional jurisdiction under the control of the 

Supreme Court (as analyzed within the context of the art. 27 of Law 9.868/99). Afterwards, 

it comes to defend the modulation of precedents also in infraconstitutional jurisdiction, as 

practiced by the Superior Court of Justice, drawing initially a parallel with foreign law. It 

continues by providing groundings to prove the thesis, explaining that, in some cases, 

judge-made law is equal to the legal norm (creative function of the judicial decision) and 

therefore deserves its effectiveness prospected in time, as occurs with the ordinary law 

(application pro futuro, cf. art. 5th, inc. XXXVI, CF and art. 6, LICC) in order to preserve 

legal certainty and so many other relevant constitutional principles (on occasion of this 

analysis, criticism is exemplarily made on o judgment by the 1
st
 Section of the STJ). The 

paper, however, highlights the uniqueness of the (re)adjustment of effectiveness, because 

the precedent should generally encompass situations pending and past, technical legal 

grounds observed. De lege ferenda, the thesis addresses the design of the New Code of 

Civil Procedure, whose art. 882, inc. V, aims to establish the prospection of decision-

making effects throughout the whole Brazilian judicial context, especially in overruling. 

The final chapter of the thesis is devoted to analyze cases of modulation of procedural 

decisions and to suggest its adoption as additional (procedural) technique in order to 

implement the scopes of the process as well as many other procedural principles. 

 

KEYWORDS: prospective overruling – modulation – modulation of precedents within the 

infra-constitutional jurisdiction – overruling of procedural decisions – 

Project of the New Code of Civil Procedure 
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RIASSUNTO 

 

Questa tesi di dottorato sostiene l'applicazione della tecnica di modulazione degli 

effetti delle decisioni nella giurisdizione infracostituzionale esercitata dalla Corte 

Superiore di Giustizia e, quindi, il suo utilizzo per relativizzare effetti processuali 

precedenti. La modulazione dei precedenti o della giurizprudenza è una tecnica usata dai 

tribunali per evitare che la (nuova) interpretazione del diritto da loro preparata abbia effeti 

retroattivi e, così, raggiunga casi consolidati o procedimenti giudiziari pendenti. Tale 

flessibilità è comunemente utilizzata per prevenire l'inversione di giurisprudenza (ad 

esempio, un overruling) provocchi effetti nocivi per quei cittadini che hanno riposto la loro 

fiducia nel precedente abrogato per guidare la sua vita ed i suoi affari. La modulazione 

serve anche a mantenere situazioni giuridiche perpetrate sulla base di una legge che è 

arrivata ad essere, successivamente dichiarata incostituzionale o illegale da un tribunale 

superiore. La tesi inizia  dimostrando lo sviluppo storico degli effetti di ristrutturazione del 

processo decisionale in Brasile, a partire della sua implementazione nella giurisdizione 

costituzionale sotto il controllo della Suprema Corte Federale (si analizza, nel contesto 

dell'art. 27 della legge 9.868/99). Poi, il lavoro passa a difendere la modulazione dei 

precedenti pure nella giurisdizione infracostituzionale praticata da parte della Corte 

Superiore di Giustizia, facendo, in primo luogo, un parallelo con il diritto straniero. Inoltre, 

lo studio fornisce fondamenti per comprovare la tesi, spiegando che la giurisprudenza sia 

equivalente, in alcuni casi, alla norma legale (funzione creativa della decisione giudiziaria) 

e merita quindi avere la sua efficacia prospettata nel tempo, come avviene con la legge 

ordinaria (applicazione pro futuro, cfr. art. 5, inc. XXXVI, CF e art. 6, LICC) al fine di 

preservare la sicurezza giuridica ed altri tanti principi costituzionali rilevanti (in occasione 

di questa analisi, si critica puntualmente il giudicato della 1º Sezione del STJ). Il lavoro, 

tuttavia, mette in evidenza l'eccezionalitè del (ri)adeguamento di efficacia, poichè il 

precedente dovrebbe generalmente comprendere situazioni in sospeso e passate, osservati i 

fondamenti tecnico-giuridici. De lege ferenda, il lavoro tratta il Progetto del Nuovo Codice 

di Procedura Civile, il cui art. 882, inc. V, mira a stabilire la prospezione degli effetti 

decisionali in tutto il contesto giudizionale brasiliano, soprattutto nel overruling. Il capitolo 

finale del lavoro è dedicato all'analisi di casi di modulazione di decisioni di carattere 

procedurale e suggerisce la sua adozione come tecnica (procedurale) aggiuntiva per la 

effetivazione dei scopi del processo e di tanti altri principi procedurali. 

 

PAROLE CHIAVE: modulazione – modulazione di precedenti – modulazione di 

precedenti nella giurisdizione infracostituzionale – modulazione di 

decisioni di carattere procedurale – overruling – Progetto del 

Nuovo Codice di Procedura Civile. 
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1. INTRODUÇÃO: A TESE, METODOLOGIA DE ESTUDO E SUA 

CONTRIBUIÇÃO ORIGINAL À CIÊNCIA JURÍDICA 

 

 

 A tese. Objetiva esta tese tratar da possibilidade de modulação dos efeitos da 

decisão na jurisdição infraconstitucional
1
 e, a partir das inferências a esse respeito, propor 

subsídios teóricos e práticos para sua aplicação ao direito processual civil – i.e., modulação 

das decisões no processo civil. 

 

 A readequação dos efeitos decisórios, observado um desenvolvimento histórico-

doutrinário que culminou na edição da Lei de Ação Direta de Inconstitucionalidade (Lei nº 

9.868/99, art. 27), é comumente praticada na jurisdição constitucional pelo Supremo 

Tribunal Federal,
2
 com a finalidade de mitigar as consequências drásticas decorrentes do 

exame de constitucionalidade das leis. Procura-se, com isso, preservar no tempo os efeitos 

da norma inconstitucional (ou da norma constitucional interpretada) mediante a atribuição 

de uma excepcional eficácia limitada aos precedentes da Suprema Corte,
3
 de forma a evitar 

sua aplicação retroativa, a qual poderia ensejar perturbações na segurança jurídica e no 

interesse social. A técnica, portanto, é a expressão de um juízo de ponderação 

(proporcionalidade) realizado pelo tribunal a partir de fundadas análises dos interesses 

públicos em jogo. 

 

 Essa forma de relativizar a eficácia da decisão, no cerne da jurisdição 

constitucional, tem mostrado valiosa importância no sistema de controle de 

constitucionalidade, ao permitir que o Supremo Tribunal Federal exerça melhor sua função 

                                                 
1
 Muito do cerne deste trabalho está relacionado à possibilidade de ajustamento da eficácia da jurisprudência 

na jurisdição infraconstitucional exatamente porque os precedentes que interpretam o direito processual são 

comumente produzidos pelo STJ, em razão da sua missão constitucional (art. 105, III, “a” e “c”, CF). Quer 

dizer, para demonstrar que o STJ deve modular os efeitos de determinadas decisões processuais, precisamos 

antes provar que pode modular. Não obstante, quando da apreciação do ajustamento da eficácia dos 

precedentes que interpretam o direito processual, será inevitável cuidar igualmente daqueles proferidos pelo 

Supremo Tribunal Federal - STF, no exercício de sua competência. 
2
 No cumprimento desse dever, principalmente quando age no controle concentrado e direto, a atividade 

desenvolvida pelo STF é “jurisdicional” mais pelo ângulo orgânico (v. Flávio Yarshell, Tutela 

Jurisdicional, São Paulo: Atlas, 1999, p. 109). 
3
 A rigor, em um entendimento puramente técnico, decisão, precedente e jurisprudência encerram conceitos 

distintos, embora não deixem de ser, em sentido amplo, expressões sinônimas; é desta forma, como 

sinônimos, que tais termos serão adotados no conjunto desta tese, sem prejuízo das devidas distinções, no 

específico, quando se tratar de perquirir a respeito de repercussão de decisões isoladas que não configuram 

“precedentes como leading cases” e que, portanto, não podem significar a expressão do pensamento uniforme 

ou majoritário do tribunal (jurisprudência). Sobre tais precisões terminológicas, v. Rodolfo de Camargo 

Mancuso, Divergência Jurisprudencial e Súmula Vinculante, 3ª ed., São Paulo: RT, 2007, pp. 20 e ss. 
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político-jurisdicional. Notadamente, a modulação faculta ao STF a revisão de seus 

entendimentos, a partir de uma constante atualização na leitura dos textos constitucionais, 

fenômeno que a doutrina denomina mutação constitucional, imunizando as repercussões 

daí advindas. 

 

 Não obstante esteja a contribuir com o exercício da competência da Suprema Corte, 

na função de guardiã da Constituição (art. 102, CF), na jurisdição infraconstitucional
4
 a 

utilização da modulação é ainda controvertida, em especial no âmbito do Superior Tribunal 

de Justiça (STJ), mesmo este sodalício esteja também a exercer tarefas que transcendem ao 

mero interesse particular das partes, ao dar a última palavra no tocante à interpretação das 

leis federais do país (art. 105, CF), vinculando os demais órgãos judiciários subalternos. 

 

 Com efeito – e assim comprovaremos no decorrer do estudo –, objetivamente não 

diferem as razões pelas quais tanto o STF como o STJ estão constitucionalmente 

habilitados a praticar, como resultado de uma política judiciária, uma “atividade 

suavizadora” dos limites (temporais e subjetivos) de suas respectivas decisões (ou 

jurisprudência), diante dos reflexos transcendentes delas oriundos. A partir daí é que se 

pretende defender o cabimento da modulação das decisões igualmente na jurisdição 

infraconstitucional no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com o 

enfrentamento dos óbices impostos a esse respeito. 

 

 Uma vez exposta a tese de alicerce, tratar-se-á da sua aplicação na seara do direito 

processual civil, visando a indicar em que medida o uso da modulação de precedentes se 

mostra adequado e relevante nesta específica área do direito. O trabalho, destarte, irá 

discorrer sobre a importância do (re)ajustamento da eficácia das decisões no tocante à 

matéria processual (e.g., competência, recursos, coisa julgada etc.) para prestigiar a ordem 

jurídica e a segurança (processual) dos litigantes, sem prejuízo do resguardo de outros 

tantos valores, a exemplo da celeridade e efetividade do processo. 

 

 O método. Nesta tese são adotadas premissas metodológicas de estudo que 

obrigam, em primeiro lugar, a revisitação do tema “modulação das decisões” na jurisdição 

constitucional brasileira, com o exame de sua evolução histórica, traçando um paralelo 

absolutamente indispensável para comprovar que a técnica – senão por motivos idênticos, 

                                                 
4
 Infraconstitucional, no caso, é expressão utilizada para contrapor à jurisdição exercida pelo STF. Todavia, 

tanto o Supremo Tribunal Federal como o Superior Tribunal de Justiça, veremos no decorrer o trabalho, 

exercem funções atribuídas pelo legislador constituinte (arts. 102, caput, e 105, III, CF), logo, inseridas 

ambas dentro de uma “jurisdição constitucional” em um sentido mais largo. 
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muito próximos aos que autorizam sua adoção na seara constitucional – deve ser do mesmo 

modo empregada no contexto da jurisdição infraconstitucional exercida pelo Superior 

Tribunal de Justiça,
5
 a quem compete disciplinar a interpretação da lei federal e, por 

conseguinte, das leis processuais do país (art. 105, III, CF/88). 

 

 O percurso oriundo do método utilizado para comprovar a tese obrigará, portanto, a 

uma análise desses mecanismos em países estrangeiros, nos sistemas da civil law e da 

common law, passando pelo estudo dos precedentes – e dos problemas por estes impostos 

referentes à transformação dos entendimentos sobre as leis –, impondo-se, ademais, seja 

revisitado o princípio da segurança jurídica, já que entrelaçado com o problema da 

(ir)retroatividade do direito novo, e assim consequentemente o princípio da 

proporcionalidade, para saber em que medida a incidência imediata (“retroperante”) da 

jurisprudência pode ser mitigada em face de outros valores constitucionais relevantes. 

 

 Firmadas tais premissas, o trabalho estudará – de lege ferenda – o Projeto do Novo 

Código de Processo Civil, no âmbito do qual se objetiva regulamentar o tema “superação 

dos precedentes” (overruling
6
), atribuindo aos tribunais superiores o poder de relativizar os 

efeitos da sua nova decisão. No ensejo, iremos discorrer sobre as fórmulas de 

reestruturação de efeitos decisórios (prospective overruling), demonstrando os caminhos 

predispostos ao juiz para lidar com os impactos dessa súbita mudança de orientação. 

 

 Dentro dessa exposição metodológica, a parte final deste trabalho tem como 

propósito situar a doutrina de adaptação dos efeitos decisórios na condição de instrumento 

predisposto ao juiz para dar ensejo a um processo equilibrado, útil à efetividade de seus 

institutos. Serão, no azo, analisados os casos julgados que ensejaram modulação de decisão 

que interpretou o direito processual nas duas jurisdições (constitucional e 

infraconstitucional) e, em seguida, o tema será desenvolvido com vistas aos resultados 

gerados pelas decisões que interpretam leis processuais em face da segurança jurídica 

processual, de onde se extraem questões atinentes à preservação da efetividade e celeridade 

                                                 
5
 Evidentemente, as razões desse trabalho poderão ser aplicadas, mutatis mutandis, ao Tribunal Superior do 

Trabalho - TST. Todavia, em decorrência das limitações deste estudo e, ainda, diante das peculiaridades 

históricas da justiça laboral, onde, aliás, tradicionalmente, os enunciados do TST sempre tiveram força 

normativa exorbitante (apesar de a lei assim não impor), as conclusões desta tese irão se concentrar no exame 

da jurisdição civil. Sobre o tema, com exemplos do direito trabalhista, v. “A jurisprudência sempre deve ser 

aplicada retroativamente?”, de Estêvão Mallet, in Repro 133/67. Idem, em relação ao TSE, o qual sofre com 

os mesmos males da imprevisibilidade das decisões eleitorais, com reflexo na segurança jurídica, a ensejar a 

modulação (sobre o tema, v. Erick Wilson Pereira, Direito Eleitoral – interpretação e aplicação das normas 

constitucionais-eleitorais, São Paulo, Saraiva, 2010, pp. 96 e ss.). 
6
 Overruling é a expressão técnica correntemente adotada pela doutrina no sistema da common law para 

expressar o fenômeno consistente na superação de precedentes (ou virada jurisprudencial). 
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do processo. Isso tudo com vistas a esboçar, ao final, uma tentativa de apresentar subsídios 

teóricos e práticos para o ajustamento da eficácia do precedente de natureza processual 

civil
7
 (= modulação dos efeitos das decisões processuais). 

 

 As limitações. Cabe agora consignar as limitações da tese ora desenvolvida, que, 

revele-se desde logo, não tem a pretensão de exaurir o tema sob o ângulo do direito 

constitucional e, por conseguinte, não se propõe a tirar conclusões sobre os vários assuntos 

envolvidos nessa análise, muitos deles objeto de importantes estudos publicados pela 

doutrina (v.g., a antiga questão da anulabilidade-nulidade da lei declarada inconstitucional; 

os sistemas estrangeiros de estabelecimento de eficácia decisória diversa nos tribunais 

constitucionais;
8
 interpretação e mutação constitucional; aplicabilidade das normas 

constitucionais;
9
 a atividade de manipulação exercida pelo STF;

10
 e assim por diante). 

 

 De igual modo, assuntos por nós considerados meramente incidentais ou não 

absolutamente influentes para amparar a defesa da tese principal serão tratados de forma 

referencial, a exemplo da aptidão da jurisprudência, como fonte de direito, de criar o 

direito novo,
11

 da abrangência do princípio da segurança jurídica
12

 e da 

proporcionalidade,
13

 tópicos cujos estudos, outrossim, já foram também aprofundadamente 

                                                 
7
 O foco deste estudo é, evidentemente, o processo civil, máxime para respeitar a área de concentração da 

tese, embora não deixemos de tratar, por exemplo, do direito processual penal à luz das decisões 

modulatórias dos tribunais superiores sobre a matéria. 
8
 Neste aspecto, iremos nos socorrer, em especial, de Gilmar Ferreira Mendes e de seu livro Controle 

Concentrado de Constitucionalidade – comentários à Lei n. 9.868, de 10-11-1999 (em cooperação com Ives 

Gandra da Silva Martins, 3ª ed., São Paulo: Saraiva, 2009), responsável pelos comentários ao art. 27 da Lei 

da ADI, conforme informa a obra na sua página 445. 
9
 Sobre o tema, v. José Afonso da Silva, Aplicabilidade das normas constitucionais, 3ª ed., São Paulo: 

Malheiros, 1998. 
10

 De igual modo, os precedentes do Supremo Tribunal Federal nos quais se praticou a modulação são citados 

aqui apenas em reforço das conclusões teóricas, embora mereçam e estejam aptos a respaldar teses 

específicas. Assim, sobre a mutação das opiniões jurisprudenciais da Suprema Corte norte-americana, v. Saul 

Brenner e Harold J. Spaeth, Stare Indecisis – the alteration of precedent on the Supreme Court – 1946-1992, 

New York, Cambridge University Press, 1995. No Brasil, em sede de trabalho de especialização, vale 

conferir o analítico estudo de Flávio Beicker de Oliveira, “O Supremo Tribunal Federal e a dimensão 

temporal de seus decisões: a modulação dos efeitos em vista do princípio da nulidade dos atos normativos 

inconstitucionais”, www.sbdp.org.br. 
11

 Doutrinando a respeito da força criativa dos precedentes, dentre tantos, v. Mauro Cappelletti, Juízes 

Legisladores?, tradução de Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1993 e, 

mais recentemente, v., por exemplo, José Rogério Cruz e Tucci, Precedente Judicial como Fonte de Direito, 

São Paulo: RT, 2004; Sergio Nojiri, A Interpretação Judicial do Direito, São Paulo, RT, 2005; Rodolfo de 

Camargo Mancuso, Divergência Jurisprudencial e Súmula Vinculante, 3ª ed., São Paulo: RT, 2007 e Thomas 

da Rosa de Bustamante, Teoria do Precedente Judicial – a justificação e a aplicação de regras 

jurisprudenciais, São Paulo, Noeses, 2012. Noto também sobre o tema a recente compilação de artigos 

organizada pela Professora Teresa Arruda Alvim Wambier (Direito Jurisprudencial, São Paulo, RT, 2012). 
12

 Para uma análise ampla do princípio da segurança jurídica, v. Humberto Ávila, Segurança Jurídica – entre 

permanência, mudança e realização do direito tributário, São Paulo: Malheiros, 2011. 
13

 No Brasil, Virgílio Afonso da Silva discorreu sobre a aplicação dos princípios constitucionais, em face da 

regra da proporcionalidade: Direitos Fundamentais – conteúdo essencial, restrições e eficácia, 2ª ed., 2ª tir., 
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elaborados pelos juristas de escol ao longo da história do direito, inclusive com reflexões 

jus-filosóficas.
14

 

 

 Em verdade, os capítulos iniciais desta tese são multidisciplinares, perpassando 

pelas esferas do direito constitucional, público e privado, com a participação da jus-

filosofia, motivo por que se exige, observados fins metodológicos, que se tomem as 

devidas cautelas em termos de delimitação e aprofundamento dessas matérias oriundas de 

outros ramos do direito, principalmente para não prejudicar os escopos principais do 

presente estudo, no sentido de contribuir com certa inovação à ciência processual civil. 

 

 A originalidade. A esse propósito, confia-se que todos os temas de alicerce aqui 

discutidos são relevantes, porquanto dizem respeito a uma nova concepção de 

interpretação da eficácia dos precedentes, no âmbito de um outro plano jurisdicional, 

constituindo um assunto atualíssimo no direito processual brasileiro, também por isso 

insuficientemente estudado pela doutrina moderna.
15-16

 A novidade do tema comprova-se 

também com o fato de constar no Projeto do novo Código de Processo Civil, cuja 

aprovação se aproxima, um dispositivo específico para regular a mitigação da eficácia 

decisória na hipótese de superação da jurisprudência (overruling)
17

 na jurisdição prestada 

pelos demais órgãos de cúpula.
18

 

                                                                                                                                                    
São Paulo: Malheiros, 2011.  Ver, ainda, a clássica obra de Alexy: Teoria dos Direitos Fundamentais, trad. 

Virgílio Afonso da Silva, 2ª ed., São Paulo, Malheiros, 2011. 
14

 Neste sentido, e.g., cf. Karl Larenz, Metodologia da Ciência do Direito, 5ª ed., trad. José Lamego, Lisboa: 

Fundação Calouste Gulbenkian, 2005; Hans Kelsen, Teoria Pura do Direito, São Paulo: Martins Fontes, 

2009; Norberto Bobbio, O Positivismo Jurídico - lições preliminares do direito, compiladas por Nello Morra, 

tradução e notas de Márcio Pugliese, São Paulo: Ícone, 2006; Miguel Reale, Lições Preliminares de Direito, 

27ª ed., São Paulo, Saraiva, 2006. 
15

 Sobre o tema no específico destacam-se os artigos de Tercio Sampaio Ferraz Jr., Roque Antonio Carraza e 

Nelson Nery Jr. (Efeitos ex nunc e as decisões do STJ, em cooperação, 2ª ed., Barueri, Manole, 2009) e de 

Cândido Rangel Dinamarco (v. “Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade”, in Processo 

Civil Empresarial, São Paulo, Malheiros, 2010, p. 43), escritos a partir de pareceres desses juristas visando à 

defesa de uma tese fiscal. Em geral, v. Luiz Guilherme Marinoni (Precedentes Obrigatórios, São Paulo, RT, 

2010), livro no qual consta capítulo específico sobre a modulação dos efeitos das decisões do STJ. Fazemos 

também referência à obra do Professor Humberto Ávila (Segurança Jurídica, op. cit.), com percuciente 

análise da modulação dos efeitos das decisões em face do tema “segurança jurídica”. 
16

 Como atesta o Professor José Rogério Cruz e Tucci, o “árduo problema da eficácia retroativa do ‘novo’ 

precedente judicial” é uma “questão que ainda se encontra em aberto, uma vez que nem pelo prisma da 

história e tampouco pela dogmática moderna obteve solução satisfatória” (op. cit., p. 308). 
17

 Nas palavras de Gilmar Ferreira Mendes e Ives Gandra da Silva Martins, que importamos para o contexto 

desta tese, “talvez um dos temas mais ricos da teoria do direito e da moderna teoria constitucional seja aquele 

relativo à evolução jurisprudencial e, especialmente, à possível mutação constitucional. Se a sua repercussão 

no plano material é inegável, são inúmeros os desafios no plano do processo em geral e, em especial, do 

processo constitucional” (v. Controle Concentrado de Constitucionalidade, op. cit., p. 576). 
18

 Tratando-se de “anteprojeto”, os comentaristas ainda não se animaram a problematizar o dispositivo nele 

inserido em obras doutrinárias, havendo, por enquanto, poucos estudos pontuais do assunto, dentre os quais o 

livro de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero (v. O Projeto do CPC – críticas e respostas, São Paulo, 

RT, 2010). 
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 Finalmente, deve-se ver que os estudiosos que trataram desse assunto em artigos de 

doutrina esparsos analisaram o cabimento da manipulação da eficácia das decisões do STJ 

com vistas especialmente ao direito tributário, preocupados, via de regra, com casos de 

reviravolta passível de impactar os bolsos dos contribuintes.
19

 São escassos, assim, os 

trabalhos aprofundados sobre os efeitos causados pelos precedentes que produzem o 

“direito novo” a partir da exegese da lei processual (do Código de Processo Civil, 

principalmente) e os seus reflexos na vida dos litigantes em curso.
20

 É esta análise que se 

pretende fazer na parte final desta pesquisa acadêmica, sugerindo a mitigação criteriosa de 

eficácia sempre que o tribunal verificar perigo de conturbação ou contaminação da ordem 

processual em virtude de uma jurisprudência por ele forjada ou reconsiderada. 

 

 Portanto, a proposta de extensão dessa teoria de ajustamento de efeitos decisórios 

ao ramo de processo civil, como instrumento (técnica) de efetivação de seus escopos, 

resulta em um enfoque original que contribuirá com a Ciência jurídica. 

 

 

  

                                                 
19

 A par desses diversos artigos, façamos referência, porém, ao livro já citado do Prof. Humberto Ávila 

(Segurança Jurídica, cit.) e à obra de Misabel Abreu Machado Derzi, Professora Titular de Direito Tributário 

da UFMG, sobre as Modificações da Jurisprudência no Direito Tributário (São Paulo, Noeses, 2009). 
20

 Basta ver, por exemplo, que a teoria da fungibilidade recursal sempre foi defendida pelos juristas sob 

argumentos processuais diversos, embora trate-se de típico caso de modulação de efeitos da jurisprudência, 

que guarda similitude com o case of first impression do direito norte-americano. Idem, a Súmula 343 do STF, 

que também trata de manipulação de efeitos da jurisprudência. 
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6. CONCLUSÕES. 

 

 

 No decorrer dos Capítulos tratados procuramos demonstrar que a técnica 

(processual) de modulação dos efeitos decisórios (dos precedentes e da jurisprudência em 

geral) pode ser também utilizada na jurisdição infraconstitucional e, a partir dessa 

inferência, propusemos sua aplicação aos precedentes processuais. 

 

 De fato – e à luz de algumas das conclusões gerais que serão abaixo enunciadas –, 

comprovamos que o Supremo Tribunal Federal, antes mesmo da edição da Lei 9.868/99 

(Lei da ADI), em diversas ocasiões utilizou-se de adaptações dos efeitos das suas decisões 

declaratórias de inconstitucionalidade, apesar de reconhecer que a nulidade absoluta (dos 

atos erigidos com base na lei inconstitucional) é a regra do direito constitucional – e 

continua a ser. É inegável, portanto, que a Lei 9.868/99 veio apenas confirmar uma prática 

adotada pela Suprema Corte brasileira, que antes já encampava a ideia no sentido de que, 

como “legislador negativo” ou mesmo “positivo”, é imprescindível obtemperar alguns de 

seus pronunciamentos, notadamente para evitar o caos social resultado do abalo da 

segurança jurídica. 

 

 As constatações que desenvolvemos no direito constitucional bastariam para indicar 

que a técnica da modulação se estende aos demais tribunais superiores, inexistindo razões 

para dar tratamento diferenciado aos idênticos problemas enfrentados pelo Superior 

Tribunal de Justiça (e igualmente pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelo Tribunal 

Superior Eleitoral), no exercício do juízo de legalidade das normas federais (i.e., prestação, 

em grau extraordinário, da jurisdição constitucional, art. 105, CF). De fato, não se pode 

conviver, por exemplo, com a ideia (absurda) de revogação de uma jurisprudência 

consolidada no âmbito de um tribunal superior sem que haja a preservação dos direitos dos 

cidadãos que, com base nela, legitimamente pautaram os atos de sua vida. Situação 

contrária ensejaria, em nosso ver, um golpe de Estado, violentando direitos elementares e a 

segurança jurídica que respalda a essência de um Estado de Direito Democrático (art. 1º, 

CF). 

 

Procuramos apresentar, por isso, diversos fundamentos jurídicos para comprovar 

que a técnica de modulação também se adapta à jurisdição infraconstitucional, a começar 

pelo estudo do direito comparado, quando tivemos a oportunidade de provar que nos países 

da civil law europeia e, com muito razão razão, os da common law tem feito uso de 
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ponderações de decisões fora do âmbito constitucional. Aliás, a doutrina estrangeira é 

uníssona em admitir uma certa “força criativa” das orientações consolidadas advindas dos 

tribunais infraconstitucionais (precedente como norma), o que praticamente impõe que a 

“nova regra” ditada pela decisão seja casuisticamente mitigada (todavia, a regra no direito 

estrangeiro é a retroação plena das declarações do entendimento da lei presentes nos 

arestos dos tribunais). Outra solução não há de ser adotada por aqui. Apesar da resistência 

– mais filosófica do que prática – de alguns juristas em aceitarem o precedente na 

qualidade de “fonte de direito”, é inevitável ver nele uma capacidade inovadora do direito 

posto, equiparando seus efeitos aos da lei, merecendo o mesmo tratamento desta em termos 

de direito intertemporal. 

 

 Sem dúvida, o que se não pode admitir é o chamado efeito surpresa causado pela 

edição de uma nova regra mediante a elaboração jurisprudencial, contrariando o princípio 

constitucional da segurança jurídica, conforme delineamos no trabalho (Capítulo 3.4.4.1). 

Pareceu-nos firme a opinião dos juristas no sentido de que a confiança legítima dos 

cidadãos deve ser resguardada em face do conteúdo de certas decisões judiciais das cortes 

superposição, buscando-se um ponto de equilíbrio, para não frustrar a proporcionalidade 

na condição de princípio constitucional (Capítulo 3.4.4.2).  

 

 As conclusões que resultam dessa análise são suficientemente sólidas para decretar 

que o sistema jurídico não admite violação à Constituição e, sendo assim, a flexibilização 

de consectários decisórios apresenta-se como válvula de escape a tais contextos 

indesejados, mesmo porque outra alternativa não há. E a análise do overruling reforça esse 

ponto, afinal: se quase toda reformulação pretoriana acaba por impactar princípios 

constitucionais relevantes, qual solução adotar ? Simplesmente aceitar a violação não 

pareceu uma resposta plausível. Outrossim, porque a renovação do direito é salutar ao 

desenvolvimento jurídico-econômico-social, a pura proibição do overruling seria outra 

saída deveras equivocada. A admissão de um ajustamento da eficácia decisória – de forma 

criteriosa e organizada – apresenta-se como uma prática que irá solucionar esses 

lancinantes problemas, conforme, nesse senso, tem demonstrado o STJ, que utiliza o 

mecanismo para flexibilizar o espectro consequencial de algumas de suas decisões 

processuais (v. Capítulo 3.4.6), apesar da tendência (equivocada, cf. Capítulo 3.4.7) a 

objetar contra tal flexibilização em outras circunstâncias. 

 

 Mas se de um lado não se coloca em dúvida a necessidade de modular, por outro 

lado há uma certa dificuldade em entender a razão de se atribuir ao exame casuístico a 
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utilização da técnica aqui esmiuçada. Isto porque, enquanto a lei é objetivamente aplicada 

às relações futuras, observadas regras clássicas de direito intertemporal devidamente 

positivadas no ordenamento pátrio (CF, art. 5º, inc. XXXVI e LICC, art. 6º), afirma-se que 

os precedentes terão sua retroatividade avaliada pelo juiz, com base em um juízo de 

equidade, à luz do caso concreto. Essa solução, inegavelmente, pode gerar alguma 

instabilidade, isto é, a pretexto justamente de prestigiar a segurança jurídica, a fórmula de 

modulação com base na equidade-proporcionalidade judicial pode resultar em um “efeito 

reverso”, gerando mais insegurança.  

 

 Acreditamos ter respondido a essa questão no decorrer da tese e, em especial, em 

seu Capítulo 3.4.9, no qual, em primeiro lugar, registramos que a decisão judicial 

interpretativa do direito tem efeitos declaratórios e, portanto, retroage abarcando relações 

jurídicas pendentes. O que existe, portanto, é um fenômeno de aproximação da “decisão 

interpretativa” à “norma legal em sentido estrito”, de maneira que, ocorrendo isso, é 

inevitável encontrar uma alternativa para permitir que os impactos dessa “decisão-norma” 

sejam obtemperados. Por isso a técnica de modulação decisória é excepcionalíssima (como 

excepcional é, por exemplo, a retroatividade das leis de ordem pública), pois, subvertendo 

a própria natureza retroativa do precedente, sua utilização desenfreada poderá causar mais 

insegurança jurídica (cuida-se do perigoso risco de sempre modular, que poderia ensejar a 

validação de leis manifestamente irregulares, a pretexto de salvaguardar seus efeitos no 

tempo e organizar a ordem social).  Evidentemente que há aqui um risco a correr. Ou seja, 

entre enfrentar os perigos de uma (quiçá improvável) utilização patológica (e desregrada) 

pelo Judiciário da técnica de modulação ou conviver com a violação (pelo precedente-

norma) de direitos e garantias constitucionais na hipótese de sua indiscriminada retroação 

ex tunc, não hesitamos que a primeira solução é um mal menor a ser assumido. De mais a 

mais, na condição de atividade advinda de Poder, se o Judiciário não exercer com 

parcimônia e correção técnico-jurídica o mecanismo ora tratado (isso ocorreria se ele, por 

exemplo, resolvesse proteger interesses do Fisco, convalidando normas tributárias 

manifestamente confiscatórias), essa atuação ilegítima estará sujeita ao controle crítico da 

sociedade, a ser exercido pelas vias constitucionais democráticas próprias. 

 

 A propósito, o Projeto do Novo Código de Processo Civil abre espaço para a 

modulação na hipótese de alteração da jurisprudência – overruling –, embora essa 

inovação – caso aprovada assim – possa vir a ser estendida, teleologicamente, aos 

chamados “precedentes inéditos” (i.e., no juízo de legalidade ou de interpretação primeira 

da lei). Em nosso ver, o Projeto do Novo CPC está em bom caminho, merecendo tal 
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proposta de lege ferenda aprovação, para sanar o suposto problema – de falta de lei – que 

inibe atualmente o STJ de modular suas decisões com maior tranquilidade, a partir da 

utilização de amplo rol de fórmulas de prospecção admitido pela doutrina – prospective 

overruling e outros (v. nossas análises sobre o tema no Capítulo 4). 

 

 Dessa forma, como técnica, a acomodação dos efeitos dos julgados de natureza 

processual (i.e., texto de lei processual interpretado) nos pareceu absolutamente 

indispensável à efetivação dos escopos do processo almejados pelo Estado. De fato, depois 

de comentar os casos concretos já apreciados pelos tribunais de superposição (v. Capítulos 

5.2. e 5.3.) e comprovar que a conhecida teoria da fungibilidade recursal encerra caso 

típico de prospecção temporal da jurisprudência processual (cf. Capítulo 5.4), como 

também a utilização da Súmula 343 do STF (Capítulo 3.4.6), defendemos a utilização da 

modulação criteriosa da eficácia dos precedentes processuais para evitar o que chamamos 

de caos processual (ou seja, violação da segurança jurídica dos litigantes). É dizer, no 

overruling processual, a finalidade da flexibilização ora tratada é a garantia da manutenção 

das regras do jogo conforme elas se encontravam consolidadas antes do início do processo 

ou no momento da prática do ato processual, salvaguardando os atos consumados das 

indesejadas variações causadas pela dinâmica exegese do direito processual. A equalização 

do espectro decisório aqui defendida atua, assim, como técnica adicional a outras teorias 

processuais que visam preservar o ato processual de anulações instrumentalmente inúteis, 

mormente quando o escopo principal da ação foi inequivocamente atingida. O tribunal 

superior, nestes termos, deve estar atento aos efeitos das reviravoltas processuais 

(overruling) para modular sempre que for preciso garantir a segurança jurídica dos 

jurisdicionados e outros preceitos constitucionais relevantes, apresentando-se isto como um 

dever funcional do julgador (Capítulo 5.5.1). Do mesmo modo, no julgamento dos 

precedentes inéditos, o tribunal superior deve atentar se o seu pronunciamento resolve 

divergência doutrinário-jurisprudencial, amainando os efeitos do “novo precedente” para 

salvaguardar atos praticados em ações judiciais processualmente desconformes com a 

orientação final (a fungibilidade recursal, portanto, é apenas uma faceta desse ajustamento 

aqui defendido). Quer-se, enfim, evitar o choque processual resultante do desfazimento de 

demandas pendentes e dos atos nelas consumados, a fim de que seu curso seja, sem 

traumas, adaptado à orientação final ditada pelo tribunal superior, valendo aqui como 

alicerce dessa solução não só a tão falada segurança jurídica dos litigantes, como 

igualmente outros princípios magnos do processo civil, e.g., a instrumentalidade, a 

efetividade e a economia processual – v. nossas considerações sobre o tema lançadas no 

Capítulo 5.5.2. 
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 São essas as ideias críticas pontuais do trabalho as quais esperamos tenham sido 

defendidas satisfatoriamente. 

 

 Chegado, pois, o momento de encerrar, enumeramos abaixo as conclusões gerais, 

que são as bases de alicerce desta tese de doutorado e, evidentemente, não dispensam a 

análise de outras tantas inferências incidentais – e não menos importantes – adotadas no 

seu curso: 

 

1. Tradicionalmente, no Brasil, a declaração de inconstitucionalidade gera efeitos ex 

tunc, anulando os atos que se praticaram na constância da lei invalidada pelo Supremo 

Tribunal Federal, diante do princípio da supremacia da Constituição. A retroatividade total 

é também geralmente adotada em relação aos entendimentos manifestados pelo STF no 

juízo de interpretação dos textos constitucionais (“interpretação conforme”), no qual o 

tribunal age como “legislador positivo”. Entretanto, a chamada “teoria da nulidade” (ou da 

retroatividade plena dos entendimentos manifestados pelo STF), em virtude do 

desenvolvimento da ciência jurídica e da marcante influência dos modelos estrangeiros de 

controle de constitucionalidade, passou a sofrer certos temperamentos para admitir a 

chamada “modulação dos efeitos decisórios”, atualmente positivada no art. 27 da Lei 

9.868/99 (Lei da ADI). 

 

2. No contexto histórico, é possível constatar que, antes mesmo da edição da Lei 

9.868/99, o STF já elaborava um juízo de ponderação dos seus pronunciamentos, com 

vistas a relativizar incidentalmente a nulidade ex tunc deles provenientes. Todavia, essas 

“soluções alternativas” adotadas pela Suprema Corte não eram suficientes para que ela 

exercesse na plenitude sua missão jurisdicional, de maneira que a resistência à técnica de 

manipulação de efeitos decisórios teve de arrefecer, admitindo-se sua aplicação in 

abstracto, i.e., no mesmo momento em que proferida a declaração de inconstitucionalidade 

ou a decisão interpretativa do direito. Sem dúvida, esse mecanismo que permite ao STF 

adaptar a eficácia de seus arestos: (i) condiz com a função criadora da norma constitucional 

exercida pela Corte; (ii) livra o Tribunal dos freios ou receios que possam fazer com que 

ele se abstenha de declarar a inconstitucionalidade de normas manifestamente 

inconstitucionais, com medo de comprometer a ordem e a segurança jurídica do país, 

notadamente quando pratica a revisão de seus julgados (overruling); e, ao mesmo tempo, 

(iii) dá ao Supremo Tribunal Federal instrumentos jurídico-institucionais para lidar melhor 

com os estados de (in)constitucionalidade, permitindo sua (co)participação com o Poder 

Legislativo na tarefa de organizar o ordenamento jurídico do país. 
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3. É constitucional a modulação das decisões previstas nas Leis 9.868/99, 9.882/99 e 

11.417/06, conforme, ademais, vem reafirmando o Supremo Tribunal Federal em diversos 

julgamentos, apesar da pendência de duas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs nº 

2.154 e 2.258). O principal fundamento que ampara a validade formal e material dessas 

normas está alicerçado no fato de que tal instrumento processual decorre do princípio da 

segurança jurídica, obrigando que a Suprema Corte imponha limitações à eficácia de seus 

juízos, desde que existente uma excepcionalidade que assim se justifique. Em razão desse 

entendimento, o STF sufraga a tese no sentido de que a modulação pode ser adotada 

independentemente de autorização constante de lei ordinária federal, apresentando-a como 

uma matéria de política judiciária, i.e., um direito atribuído à Corte no exercício do 

controle de constitucionalidade. 

 

4. O art. 27 da Lei. 9.868/99 objetiva a proteção da segurança jurídica e excepcional 

interesse social, conceitos abertos que dão ao STF ampla margem para aplicação da 

técnica nele prescrita, inclusive com a adoção de um viés político inerente à atividade 

exercida pelas Cortes Constitucionais. O uso da modulação, todavia, é absolutamente 

extraordinário, pois a regra geral é a retroação plena do decisum proferido no juízo de 

constitucionalidade, em respeito ao princípio da supremacia da Constituição. 

Consequentemente, exige-se do Tribunal uma rigorosa fundamentação: em primeiro lugar, 

para provar que a segurança jurídica ou o interesse social prevalecem sobre a teoria da 

nulidade, sob influência do princípio da proporcionalidade e, em segundo lugar, para 

demonstrar que a modulação adotada é a melhor que se coaduna com as especificidades do 

caso concreto. 

 

5. Embora concebida para ser utilizada apenas no juízo abstrato de declaração de 

inconstitucionalidade, as decisões do STF têm acertadamente atribuído à modulação do art. 

27 da Lei 9.868/99 uma exegese teleológica, para admitir a utilização desse mecanismo em 

tantos outros contextos que comportem flexibilizações. Assim, por exemplo, admite-se a 

relativização de efeitos decisórios igualmente no controle difuso de constitucionalidade e, 

em geral, nos julgamentos nos quais o Supremo Tribunal Federal atua na condição de 

“legislador positivo” ao dar a interpretação adequada do texto da Constituição Federal. 

 

6. Os métodos que podem ser utilizados pelo STF para aplicar a modulação são 

amplos e, portanto, compete ao Tribunal escolher cuidadosamente aquele que melhor se 

adapte à situação ilustrada no caso concreto, desde que, evidentemente, objetivando a 

proteção de princípios constitucionais balizados pela teoria da proporcionalidade. Nesse 
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sentido, a modulação não está restrita à prospecção temporal do precedente, podendo a 

Corte adotar outras ponderações que se mostrem necessárias para lidar com os impactos da 

interpretação constitucional, v.g., limitando os sujeitos (litigantes) afetados pela decisão 

(modulação subjetiva). 

 

7. A jurisdição infraconstitucional não está livre dos mesmos problemas enfrentados 

pelas Cortes Constitucionais no tocante aos reflexos decisórios oriundos do exercício do 

controle de legalidade de uma norma. Daí porque, a exemplo do que ocorre no controle de 

constitucionalidade, é preciso predispor (ou saber se estão predispostos) aos demais 

tribunais superiores instrumentos aptos à modelação dos efeitos naturalmente retroativos 

(i.e., expansivos às situações pendentes de resolução) de suas principais decisões 

(precedentes e/ou jurisprudência), com o objetivo de salvaguardar a ordem social e a 

segurança jurídica. 

 

8. A técnica de se imprimir aos precedentes ou à jurisprudência (i.e., aos acórdãos dos 

tribunais) os efeitos modulados ou relativizados, conforme a análise de cada caso e com 

vistas à sua repercussão (seja porque o precedente acabou por criar uma nova regra legal 

ou mesmo porque houve a prática de overruling), não é desconhecida no direito 

estrangeiro, nos dois sistemas atualmente considerados (civil law e common law), com a 

sua adoção, inclusive, na seara da jurisdição infraconstitucional. No Brasil, em virtude de 

decisão majoritária proferida pela 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça (Embargos de 

Divergência nº 738.689/PR), subsiste uma forte tendência de proibição à utilização da 

atividade modulatória na seara infraconstitucional, embora algumas turmas do STJ não 

deixem, por outro lado, de considerá-la isoladamente em algumas circunstâncias – muitas 

vezes sem perceber que estão a praticar típica modulação (v.g., quando aplicam o teor da 

Súmula 343 do STF ou mesmo quando utilizam a teoria da fungibilidade recursal). 

 

9. Apesar das restrições impostas pelo STJ, 1ª Seção, na apreciação dos EDiv. nº 

738.689/PR, o tema ainda merece uma melhor reflexão, pois existem sólidos fundamentos 

práticos e jurídicos para autorizar a adoção de mitigações da eficácia da jurisprudência 

forjada pelos órgãos jurisdicionais de cúpula. De fato, (a) a capacidade de o precedente 

judicial inovar o ordenamento jurídico, criando regras tal como cria a legislação, (b) o 

potencial inovador, transcendente e atipicamente vinculante da jurisprudência emanada do 

Superior Tribunal de Justiça, (c) a incidência de princípios constitucionais de alta 

grandeza, a exemplo da segurança jurídica, da proporcionalidade; da unidade da jurisdição 

constitucional e da duração razoável do processo, (d) a existência de um chamado processo 
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de mutação infraconstitucional, resultante da evolução do direito e da alteração do 

significado das leis federais a partir do desenvolvimento da própria sociedade, (e) os 

diversos julgamentos efetivados pelo STJ, fazendo uso das modulações da eficácia de seus 

julgados, todos esses elementos, bem dissemos, estão a comprovar que mesmo à míngua 

de lei específica a modulação não é uma atividade que se restringe à jurisdição 

constitucional. 

 

10. Nesse senso, apresentam-se, data vênia, insubsistentes os fundamentos técnico-

jurídicos utilizados no julgamento dos EDiv. 738.689/PR (STJ, 1ª Seção). De fato, (a) a 

modulação como técnica processual dispensa expressa previsão legal, pois resulta do 

cumprimento de mandamentos constitucionais, sendo certo que o próprio STJ em outras 

diversas ocasiões, visando exatamente à proteção desses postulados, flexibilizou os efeitos 

de alguns de seus precedentes; (b) não se exige que o Tribunal exerça a função de 

“legislador negativo” para que haja modulação decisória, podendo ela ser utilizada também 

na interpretação do direito (i.e., agindo o tribunal na qualidade de “legislador positivo”) e 

também para remediar eventuais prejuízos advindos da reviravolta, adotada uma 

interpretação finalística ao art. 27 da Lei nº 9.868/99, à luz do seu pulcro objetivo 

constitucional (proteção da segurança jurídica e da ordem social); (c) o cerne da técnica da 

modulação pressupõe a utilização do princípio da proporcionalidade, de modo que é 

inerente à sua efetivação a mitigação de princípios; nesse sentido, é absolutamente 

aceitável que a decisão-precedente privilegie certos grupos de pessoas em detrimento de 

outros, sem significar, portanto, ofensa ao direito de igualdade (a propósito, no overruling, 

essa repaginação de eficácia representa medida salutar para a proteção da igualdade, 

permitindo que apenas os futuros demandantes sejam atingidos pela nova regra); (d) a 

flexibilização jurisprudencial não causa perigo de conturbação à ordem social, enquanto 

medida que será aplicada somente sob condições extraordinárias, notadamente porque as 

decisões, embora tenham aptidão de criar o direito novo, não são propriamente “lei” no 

sentido estrito; (e) a reserva de plenário exigida pela Lei 9.868/99 não pode ser 

considerada um obstáculo para que o STJ reajuste a eficácia de sua decisão e cumpra a 

Constituição, notadamente porque eventuais impasses procedimentais interna corporis 

podem ser facilmente resolvidos, se preciso for, mediante regulamentação regimental. 

 

11. Embora a técnica de modulação encontre consistentes fundamentos para ser 

empregada, desde logo e independentemente de norma legal, pelos tribunais superiores 

(STJ/TST/TSE), ela está vedada aos demais tribunais ordinários (salvo exceções pontuais, 

v.g., controle concentrado de constitucionalidade das leis locais à luz das Cartas Estaduais), 
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diante da incapacidade de seus precedentes gerarem confiança legítima. Entretanto, nada 

impede que, havendo omissão completa dos tribunais de cúpula sobre os consectários do 

overruling ou do juízo de ilegalidade-interpretação da norma, seja agregada uma 

flexibilização à jurisprudência pelo juiz singular e/ou o tribunal ordinário, por intermédio 

de uma decisão cuidadosamente fundamentada, contra a qual poderão ser interpostos os 

recursos cabíveis na lei, i.e., recurso extraordinário e, adotada uma interpretação 

sistemática mais ampla, até mesmo reclamação direta ao tribunal superior. 

 

12. À semelhança do que ocorre na jurisdição constitucional, a manipulação de efeitos 

da jurisprudência é uma atividade absolutamente extraordinária na seara 

infraconstitucional, pois, geralmente, a decisão do tribunal superior retroage, abarcando as 

situações passadas e pendentes. Constituindo, portanto, atividade de natureza excepcional, 

é imprescindível que o tribunal superior, resolvendo modular seu entendimento, demonstre 

pormenorizadamente os fundamentos que justificam a adoção dessa anormalidade (e esta 

decisão do tribunal superior estará sujeita ao recurso extraordinário, cumprindo ao STF, 

apesar dos riscos daí advindos, analisar se o ajustamento praticado pelo tribunal ao qual se 

recorreu encontra-se consentâneo com a Constituição). 

 

13. O Projeto do Novo Código de Processo Civil (cf. art. 882, V, do Substitutivo nº 1), 

ao prever a modulação das decisões no caso de alteração da jurisprudência dominante 

(overruling), reconhece a necessidade de valorização dos precedentes, como também 

consolida o entendimento segundo o qual há evidente aproximação dos sistemas da civil 

law e da common law, comprovando estar o modelo jurisdicional brasileiro a caminho de 

um modelo misto. Não obstante, o texto original do Projeto não cria a jurisprudência 

tipicamente vinculante, reservando-se, salvo duas exceções pontuais, a exortar os 

operadores do direito e os órgãos jurisdicionais subordinados aos tribunais de superposição 

à obediência dos arestos por estes produzidos, como forma de preservar a unidade do 

direito e a segurança jurídica, entre outros postulados. Ao término dessa tese, porém, o 

texto do relatório da Câmara dos Deputados, ainda não votado, alterava a redação original 

do Projeto para incluir a jurisprudência vinculante a todos os tribunais pátrios, inclusive 

tribunais ordinários. 

 

14. Ao disciplinar a possibilidade de modulação de efeitos decisórios no overruling, o 

Projeto do Novo CPC reconhece que a estabilização da jurisprudência não pode implicar 

sua estagnação. Dessa forma, ao passo que repugna o direito estático, de outro lado dá 
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ferramentas para o tribunal superior lidar com os reflexos da atualização de seu 

pensamento, consectário da expressão de um Estado Democrático de Direito. 

 

15. Embora o Projeto do Novo CPC enfoque a virada jurisprudencial na qualidade de 

um pressuposto para a mitigação dos consectários da nova regra ditada pelo precedente, 

uma interpretação teleológica do sistema está a admitir, uma vez aprovado o texto de lege 

ferenda aqui comentado, que tal mecanismo seja utilizado também em outras ocasiões, 

dentre as quais, no juízo de ilegalidade e nos precedentes inéditos, contanto que, 

evidentemente, possam causar perturbações na ordem social. 

 

16. O overruling (ou a virada jurisprudencial), embora salutar à evolução dinâmica do 

direito, representa, por outro lado, o enfrentamento da estabilização almejada pelo 

precedente, razão pela qual o Projeto do Novo CPC impõe que o tribunal superior, neste 

caso, adicione uma fundamentação especial, única forma de legitimar o ato, considerado 

excepcionalíssimo. Assim, deve o tribunal fazer um juízo criterioso para decidir se a 

reconstrução da sua jurisprudência é ou não oportuna, à luz de diversos elementos 

concretos (de onde se conclui, aliás, ser aceitável conviver com o precedente errado, desde 

que na tese sufragada haja ainda alguma plausibilidade jurídica e sua substituição venha a 

causar enormes consequências). Decidindo reconsiderar o precedente, caberá ao tribunal 

superior agregar outra ordem de argumentação detalhada caso resolva adicionar à nova 

regra alguma modulação, mesmo porque não é toda mudança exegética que obriga o seu 

uso; isto é, havendo cancelamento da jurisprudência, o tribunal tem apenas o dever de 

analisar a pertinência de flexibilizar a eficácia da “nova regra”, nada impedindo, portanto, 

declare que aquele caso é merecedor da tradicional retroação plena (assim ocorrerá na 

hipótese de reformulação de uma interpretação manifestamente equivocada, a exemplo da 

chamada jurisprudência processual defensiva ou de um precedente qualquer que imponha 

confisco tributário). 

 

17. O tribunal superior poderá valer-se de diversos métodos para equalizar a eficácia de 

sua decisão quando houver risco de comprometimento de interesses sociais e da segurança 

jurídica, não havendo, aqui, limitações ou regras específicas, diante do fato de que o 

ajustamento depende de um indispensável exame casuístico. 

 

18. Na sistemática do Projeto do Novo CPC, aos regimentos internos dos tribunais 

superiores caberá estabelecer as formas de revisão da jurisprudência, franqueando-se 

audiências públicas e a participação de pessoas, órgãos ou entidades que possam contribuir 
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para a elucidação da matéria. Ao fixar a obrigação de audiências públicas, objetiva-se abrir 

um amplo diálogo com a sociedade para fazer emergir reflexões críticas sobre a 

oportunidade da virada jurisprudencial que se procura efetivar, como também conhecer 

seus eventuais impactos. Caberá, assim, ao regimento interno do tribunal superior 

disciplinar esses procedimentos, atento ao fato das limitações constitucionais, pois o 

regimento não pode ir além do que a lei determina. Neste diapasão, nada impede que se 

regule regimentalmente a modulação das decisões proferidas pelo tribunal no juízo de 

ilegalidade e nos casos inéditos, mesmo porque a adoção da técnica processual ora 

debatida prescinde de lei específica. 

 

19.  A proposta de redação apresentada pelo relatório do Deputado Sérgio Barradas, 

alterando o texto original do art. 882 do Projeto do Novo CPC, institui a jurisprudência 

vinculante a todos os órgãos judiciários pátrios, inclusive aos chamados “motivos 

determinantes”. A atribuição de efeitos vinculantes aos motivos determinantes (ratio 

decidendi) enseja um rompimento radical com o sistema brasileiro amparado na civil law, 

podendo, em acréscimo, causar inúmeras dificuldades sistemáticas, na contramão dos 

propósitos do Novo CPC, como, por exemplo, uma enxurrada de reclamações objetivando 

discutir se o tribunal a quo e/ou o órgão vinculado aplicou corretamente a jurisprudência. 

Outra impropriedade desse relatório, data vênia, consiste na admissão de os tribunais 

ordinários (Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais) efetivarem a modulação 

em caso de overruling. Isto porque, em primeiro lugar, é difícil depositar alguma confiança 

legítima nos arestos desses sodalícios, diante do atual sistema constitucional recursal (arts. 

102 e 105 CF); em segundo lugar, haveria o risco de se criar uma grande confusão, diante 

do fato de que os diversos tribunais estaduais ou federais poderão modular, nos Estados da 

federação onde exercem sua competência, de forma diferente sobre a mesma tese jurídica. 

 

20. Sob pena de resultar em ilegalidade e invasão de competência, deve-se entender 

que o mecanismo proposto no art. 511, § 6º, do Projeto do Novo CPC não permite que o 

juiz de primeiro grau (ou o tribunal ordinário, em grau de recurso) module a decisão do 

STF no momento em que este já tiver elaborado o exame dessa questão, seja para denegar, 

seja para adicionar a modulação. Portanto, não haverá espaço para instituir uma 

“modulação da modulação”. Excepcionalmente, contudo, poderá o juiz ordinário que 

julgar a impugnação - à execução da sentença - fundada na chamada “coisa julgada 

inconstitucional” adicionar efeitos limitadores da decisão do STF se este tiver ficado 

totalmente omisso quanto ao tema, i.e., naqueles casos em que o Supremo sequer chegou a 
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examinar os impactos de seu decisum e, por conseguinte, a questão da regulação temporal 

da sua respectiva eficácia. 

 

21. A flexibilização dos efeitos da jurisprudência dos tribunais é imprescindível à 

solução dos lancinantes problemas oriundos da declaração judicial do “direito novo”, cuja 

aplicação puramente retroativa pode resvalar na ordem social, na segurança jurídica e em 

outros tantos valores protegidos pelo sistema constitucional. Nesse contexto, os 

precedentes que se põem a interpretar o direito processual, inclusive aqueles formados na 

chamada jurisdição infraconstitucional, são passíveis desse ajustamento na esfera dos 

tribunais superiores (STJ/TST/TSE), tanto nas hipóteses de primeira decisão (precedente 

inédito, no juízo de legalidade ou de interpretação), como principalmente nos casos de 

mutação do direito (overruling), com base na aplicação da teoria da ponderação de 

princípios (proporcionalidade), que, na espécie, irá focar a instrumentalidade, a 

efetividade, a celeridade processual e, em sentido mais amplo, o devido processo legal e a 

segurança jurídica dos litigantes. Dessa forma, a modulação in abstracto dos efeitos da 

jurisprudência ou dos precedentes de direito processual, a ser implementada com 

excepcionalidade e a partir do exame casuístico, apresenta-se como técnica (processual) 

adicional para a concretização dos escopos do processo. 

 

22. Os métodos de modulação do precedente processual são, em geral, os mesmos 

adotados para as demais áreas do direito, inclusive aqueles usados na jurisdição 

constitucional, a depender de cada caso concreto. Sem embargo, no conserto da eficácia de 

eventual precedente que estabeleça uma regra nova, o tribunal deverá estar atento à teoria 

do “isolamento dos atos processuais”, segundo o qual, encontrando um processo em 

desenvolvimento, a “regra nova” deve preservar a eficácia dos atos processuais já 

realizados, em respeito às chamadas “situações processuais consumadas”, cuja ideia 

expressa a garantia do direito (processual) adquirido e da segurança jurídica dos litigantes. 

 

___________________________ 
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