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RESUMO 

LIMA, Rafael Mendes de. Modulação dos efeitos da alteração da jurisprudência. 2016. 121 
p.  Dissertação de Mestrado – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 
2016.  
 

 

No sistema romano-germânico, a jurisprudência sempre teve papel secundário como fonte 
de direito, entretanto, no direito brasileiro, desde a época colonial sempre existiram institutos 
que concediam à jurisprudência papel mais relevante que, ao logo do tempo, disseminaram-
se pelo ordenamento até as recentes alterações promovidas pelas Leis 13.015/14 e 13.105/15 
que conferiram protagonismo inédito às decisões judiciais, introduzindo regras gerais de 
vinculação e modulação dos efeitos temporais da alteração da jurisprudência. Inegável que 
as novas regras são características cotidianas do common law e entender o funcionamento 
desses institutos em seus redutos originários, especialmente o stare decisis e o overruling, é 
de vital importância para sua correta compreensão e, por conseguinte, de uma aplicação 
adequada e menos traumática à nossa realidade jurídica. Analisado o direito estrangeiro, 
serão apresentadas as previsões legais autorizativas de modulação dos efeitos da 
jurisprudência no tempo, objetivando identificar quais decisões judiciais passaram a possuir 
observância obrigatória, bem como os mecanismos criados para garantir tal premissa para, 
em seguida, analisar os procedimentos aplicáveis à eventual superação de tais 
entendimentos. Consolidadas as possibilidades e procedimentos de superação de 
precedentes, adentrando diretamente no instituto da modulação de efeitos, será buscada a 
correta compreensão do alcance das normas que tratam do assunto, analisando-se quais 
decisões estão sujeitas a sofrer limitação de efeitos e, por fim, as técnicas que podem ser 
utilizadas para materializá-la. 
 

Palavras-chave: Jurisprudência. Vinculação. Alteração. Modulação. 



 
 

ABSTRACT 

LIMA, Rafael Mendes de. Prospective Overruling. 2016. 121 p. Master – Faculty of Law, 
University of São Paulo, São Paulo, 2016. 
 

In the Roman-Germanic system, jurisprudence has always played a secondary role as a 
source of law; however, in Brazilian law, since the colonial period there have always been 
institutes that gave jurisprudence a more relevant role, which in the course of time spread 
through the order to recent ones amendments introduced by Laws 13,015 / 14 and 13,105 / 
15, which have given unprecedented prominence to judicial decisions, introducing general 
rules of binding and prospective effects to the overruling. It is undeniable that the new rules 
are characteristics of the common law, and understand the functioning of these institutes in 
their original strongholds, especially stare decisis and overruling, is very important for their 
correct understanding and, therefore, of an adequate application to our legal reality. Once 
the foreign law has been analyzed, the authorizing legal provisions that gives prospective 
effects to the jurisprudence will be presented, aiming at identifying which judicial decisions 
have become mandatory, as well as the mechanisms created to guarantee this premise, and 
then to analyze the procedures applicable to the possible overcoming of such understandings. 
Consolidated the possibilities and procedures of overruling precedents, analysing directly 
the institute of prospective overruling, will search for the correct understanding of the scope 
of the norms that deal with the subject, identifying which decisions are subject to be limited 
of effects and, finally, the techniques that can be used to materialize it. 
 

Keywords: Jurisprudence. Stare decisis. Overruling. Propesctive overruling. 
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INTRODUÇÃO 

 
Em razão das recentes alterações legislativas ocorridas com a edição das Leis 

13.015/2014 e 13.105/2015, que conferem protagonismo inédito às decisões judiciais no 

sistema legal, pelas regras de vinculação, bem como passam a autorizar expressamente a 

modulação dos efeitos temporais da alteração jurisprudência em caráter geral, buscar 

compreender a forma mais adequada de aplicação desses institutos se mostra relevante e 

necessário. 

Em outras palavras, analisar criteriosamente os dispositivos legais que preveem a 

modulação dos efeitos da alteração jurisprudência, investigando quais tipos de decisão 

judicial são passíveis de modulação; os requisitos que autorizam a limitação dos efeitos 

retroativos do novo entendimento e, ainda, como se deve adotar tal medida, são questões 

atuais e que somente ganharão importância para os operadores do direito. 

É fato que a concessão de força vinculante aos precedentes judiciais, bem como a 

mitigação dos seus efeitos no tempo, não são algo inédito no ordenamento jurídico nacional. 

Entretanto, nunca tais regras foram estabelecidas com o caráter geral de agora, sendo certo 

que as experiências anteriores foram bem mais restritas a situações específicas. 

Para melhor compreensão da amplitude de tais alterações, objetivar-se-á traçar a 

evolução do papel da jurisprudência no ordenamento jurídico, demonstrando que as decisões 

judicias, ainda que pelos institutos isolados desde a época colonial sempre possuíram 

mecanismos de consolidação de entendimento e norteamento de condutas futuras. 

Com efeito, partindo dos assentos coloniais, passando pelos prejulgados, súmulas de 

jurisprudência dominante, decisões em controle concentrado de constitucionalidade com 

efeito erga omnes, e ainda, as súmulas vinculantes do Supremo Tribunal, percebe-se 

claramente a ampliação do papel das decisões judiciais no sistema jurídico. 

Nessa linha, muito em razão da crise de demanda que assola o Poder Judiciário, 

especialmente nos últimos 20 anos, a importância da jurisprudência tem aumentado 

significativamente, e sua valorização claramente constitui o caminho escolhido pelo 

legislador para superação do acúmulo e lentidão dos processos, sendo que o novo Código de 

Processo Civil, ao estabelecer ampla vinculação de precedentes, consagra essa tendência. 

Feita a contextualização histórica, não se pode perder de vista que as novas regras 

são características cotidianas do common law, que tem seu funcionamento intimamente 
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ligado à vinculação de precedentes, vez que o stare decisis constitui instituto de extrema 

relevância nesse sistema legal. 

Por conta disso, doutrina e jurisprudência reconhecem que a importação dessas 

técnicas resulta em aproximação do nosso sistema jurídico ao do common law, o que 

demanda análise atenta de seus princípios e sua sistemática, especialmente no que tange à 

formação, valorização e possíveis alterações de precedentes. 

Assim, uma vez escolhida a adoção de técnicas de direito estrangeiro, entender o 

funcionamento desses institutos em seus redutos originários é de vital importância para sua 

correta compreensão e, por conseguinte, de uma aplicação adequada e menos traumática à 

nossa realidade jurídica. 

Isso porque, optando-se pelo modelo de vinculação de precedentes, a relevância e os 

impactos sociais da jurisprudência mostram-se significativamente potencializados, o que 

impõe aos julgadores novas responsabilidades, não apenas na formação de seus 

posicionamentos, mas também em eventuais alterações de entendimento. 

Não se pode perder de vista que a vinculação de precedentes altera o paradigma de 

funcionamento do sistema legal, impondo ainda mais atenção às decisões judicias, exigindo 

maior cautela e fundamentação específica na formação da jurisprudência e, sem dúvida, em 

possíveis modificações. 

Justamente por isso, a correta compreensão do instituto do stare decisis, seus 

fundamentos, amplitude e formas de vinculação, é essencial para a adequada observância 

dos parâmetros de atuação do Poder Judiciário, pretendidos pelo legislador com as recentes 

alterações legislativas. 

Compreendida a vinculação de precedentes no common law, a larga experiência 

desse sistema no trato de decisões judiciais de caráter obrigatório no tempo, mostra ser 

igualmente valioso assimilar como ele trabalha com a evolução do direito e a natural 

necessidade de atualização dos entendimentos. 

Essa superação, o overruling, já é de longa data utilizada com muita cautela e 

responsabilidade, especialmente diante da consciência acerca dos impactos sociais gerados 

pela modificação de uma regra anteriormente estabelecida, cuja observância era obrigatória. 

Nessa esteira, analisar e compreender os critérios autorizadores da alteração de 

jurisprudência, verificando-se quais as situações justificam revisões de entendimento, como, 

por exemplo, a perda de congruência social e a inconsistência sistêmica (comumente 

invocadas para validar mudanças de posicionamento das Cortes superiores), é de vital 
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importância para que se possa pensar como questão de tamanha relevância poderá ser 

aplicada no direito nacional. 

Ocorre que mesmo sendo feita de forma criteriosa e responsável, é inegável que 

eventual alteração de precedente pode resultar em ruptura tão significativa, que se mostre 

necessário mitigar seus efeitos no tempo, razão pela qual conhecer as técnicas e fundamentos 

utilizados pelo common law para conceder efeitos prospectivos à alteração de um precedente 

(prospective overruling) é igualmente valioso para melhor operacionalização dos institutos 

introduzidos pelas recentes alterações legislativas. 

Analisado o direito estrangeiro, tendo-se em vista a tradição de romano-germânica 

do Direito brasileiro, é importante abordar as correntes doutrinárias relativas aos efeitos da 

jurisprudência no tempo, relembrando o conceito clássico de irrestrita retroatividade e, em 

contraponto, os pensamentos anteriores às reformas legais que defendiam, mesmo sem 

previsão legal expressa, a limitação temporal dos efeitos da jurisprudência e que certamente 

inspiraram o legislador a promover as alterações ora em estudo. 

Da mesma forma que sempre existiram previsões legais esparsas concedendo caráter 

vinculante à jurisprudência, no que tange à sua aplicabilidade no tempo, o legislador já havia 

positivado a possibilidade de modulação dos efeitos de eventuais alterações, entretanto, 

igualmente de forma bastante pontual. 

A positivação da possibilidade de se mitigar os efeitos da jurisprudência no tempo 

foi iniciada, com maior relevância, pelas regras aplicáveis às decisões em controle de 

constitucionalidade, passando por decisões isoladas sem expressa previsão legal, para 

finalmente atingir a amplitude daquelas estabelecidas pela Lei 13.015/14 e pelo novo Código 

de Processo de Civil. 

Apresentadas as previsões legais autorizativas de modulação dos efeitos da 

jurisprudência no tempo, o objetivo será identificar quais as decisões judiciais passaram a 

possuir observância obrigatória, bem como os mecanismos criados para garantir tal premissa 

para, em seguida, analisar os procedimentos aplicáveis a eventual superação de tais 

entendimentos. 

Consolidadas as possibilidades e procedimentos de superação de precedentes, 

adentrando diretamente no instituto da modulação de efeitos, será buscada a correta 

compreensão do alcance das normas que tratam do assunto, analisando-se quais decisões 

estão sujeitas a sofrer limitação de efeitos e, por fim, as técnicas que podem ser utilizadas 

para materializá-la.  



12 
 

Isso porque, apesar de possível, a irretroatividade da jurisprudência não deve ser tida 

como regra (nem no common law se diverge dessa premissa), mas sim como exceção, 

aplicável às situações singulares nas quais a não aplicação retroativa resulta em maior 

respeito à justa confiança dos jurisdicionados e na previsibilidade das decisões. 

Ademais, uma vez estabelecida a possibilidade de modulação dos efeitos temporais 

das decisões judiciais que, aplicada corretamente, traz segurança jurídica e protege a 

confiança no sistema legal, é igualmente relevante entender os riscos dessa prática, pois a 

modulação equivocada de posicionamento jurisprudencial pode causar distorções no sistema 

que mais prejudicam que protegem o ideal de segurança jurídica. 

Sintetizando, o que se visa explorar é a retroatividade do entendimento 

jurisprudencial; reconhecendo-se que este, em regra, deve sempre ser aplicado às situações 

pretéritas, pendentes de julgamento, mas, ao mesmo tempo, identificar aqueles em que ele 

deve incidir apenas nas situações futuras, como agora autorizado expressamente pelo 

legislador. 
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CONCLUSÃO  

 

Ao longo deste estudo, objetivou-se demonstrar que a evolução do papel da 

jurisprudência no direito brasileiro e a concessão de efeito vinculante a grande parcela dos 

posicionamentos adotados pelos tribunais superiores, consiste na principal aposta do 

legislador para superar a crise de demanda e credibilidade que atinge o sistema judicial no 

país. 

Se muitas das medidas não se constituem em inovações propriamente ditas, pois ao 

longo da história já existiram previsões semelhantes, é fato que nunca se concedeu 

protagonismo tão amplo às decisões judiciais, como forma de pacificação de conflitos e 

solução de processos. 

Esse papel de destaque da jurisprudência foi inspirado no sistema do common law 

e, além do stare decisis, diversos outros institutos dele decorrentes foram introduzidos em 

nossa realidade jurídica. 

Técnicas de manejo dos entendimentos vinculantes, como por exemplo, os 

conceitos de ratio decidendi, obter dictum e o distinguishing passarão a compor o cotidiano 

processual. Todavia, não se mostravam relevantes ao objeto de pesquisa, focada nos efeitos 

da jurisprudência no tempo e não em sua aplicabilidade no caso concreto. 

Também em matéria de eficácia temporal da jurisprudência houve importação 

expressa de institutos, pois as regras de revisão de entendimento, bem como de mitigação de 

seus efeitos temporais, típicas do common law, agora passam a ter previsão expressa e geral 

no ordenamento jurídico.  

Essa importação dos institutos, invariavelmente, ao mesmo tempo que traz os 

benefícios a eles inerentes, não deixa de carregar, ao menos parcialmente, seus respectivos 

problemas, já enfrentados em seus redutos originários e, pela sistemática introduzida no 

Brasil, os tribunais superiores terão papel fundamental na definição dos limites a serem 

observados, como forma de padronizar os procedimentos para nossa realidade jurídica. 

Os fundamentos estabelecidos como justificadores do stare decisis de estabilidade, 

proteção da confiança, igualdade, eficiência administrativa e imagem da justiça, constituem-

se em virtudes importantes a qualquer sistema jurídico e o brasileiro infelizmente, ao menos 

nesse momento histórico, não as ostenta como almejado pela sociedade. 

Muitas são as críticas e os exemplos práticos ocorridos no cotidiano dos operadores 

do direito que revelam falta de estabilidade e de tratamento igualitário aos litigantes em 
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situações idênticas, que acabam recebendo resultados completamente antagônicos em 

inúmeras ocasiões. 

Essa falta de previsibilidade mina a confiança da sociedade no sistema de justiça, 

bem como resulta em ineficiência administrativa, decorrente da demora nos julgamentos e 

do incentivo à litigância, que prejudicam sua imagem perante os jurisdicionados. 

Como bem relata a doutrina do common law, não faz sentido que situações já 

apreciadas anteriormente, especialmente aquelas já consolidadas pelos tribunais superiores, 

tenham seus precedentes ignorados pelos magistrados de instâncias inferiores, pois essa 

conduta, tão comum em nossa realidade, somente gera insegurança jurídica e ainda é fator 

relevante no aumento da lentidão dos processos. 

Dessa forma, para que as regras ora instituídas produzam o efeito desejado, o 

primeiro desafio a ser superado na busca de um sistema mais racional e eficiente, consiste 

no estabelecimento de uma cultura séria de respeito aos precedentes em nosso sistema legal. 

A lei processual buscou garantir o alcance desse objetivo ao elencar expressamente 

as decisões de observância obrigatória, impondo requisitos mais rígidos para sua alteração 

ou não aplicação ao caso concreto. 

Além disso, o instituto a reclamação, mecanismo de controle direto de respeito às 

decisões de vinculantes, exercido pelas próprias Cortes responsáveis pela edição dos 

entendimentos paradigmáticos, teve sua aplicabilidade sensivelmente ampliada. 

Por conta de todos esses fatores, recairá sobre os tribunais superiores a grande 

responsabilidade, até o momento não exercida de forma adequada, de garantir não apenas a 

uniformização, mas o respeito à jurisprudência.  

Consolidado um entendimento, seja a tese prevalecente de resolução de 

litigiosidade repetitiva ou um enunciado de súmula de jurisprudência, por exemplo, estes 

terão observância obrigatória horizontal e verticalmente, o que tende a trazer mais 

estabilidade e previsibilidade ao sistema. 

Apesar de a manutenção dos posicionamentos ser vital para o sistema, essa 

estabilidade não pode ser absoluta, imutável, tendo-se em vista que a sociedade evolui e o 

direito precisa segui-la, refletindo sua realidade da forma mais atual possível.  

Para atender tal premissa, a introdução de regras específicas sobre o assunto se 

mostra salutar e, apesar de inspirada no common law, é certo que a sistemática criada para 

atualização de jurisprudência possui suas peculiaridades e parte delas ajuda a evitar que aqui 

se instalem problemas já enfrentados naquele sistema jurídico. 
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Nesse sentido, as regras relativas à alteração de posicionamento demonstram que 

nem todos os institutos do common law foram absorvidos, em especial a possiblidade de 

superação implícita. 

Isso porque, a não aplicação de precedente depende de fundamentação adequada e 

específica, sob pena de nulidade da decisão, valendo ressaltar que essa medida é benéfica, 

pois a experiência do common law demonstra que a superação de forma implícita 

normalmente traz mais complicadores do que benefícios, apesar de facilitar a atualização do 

direito. 

É que a possibilidade de não aplicação de um precedente sem sua revogação 

expressa diminui a rigidez, cria dúvidas sobre a validade do posicionamento e, se for 

utilizada de forma indiscriminada, quebra a estabilidade do sistema, sendo uma crítica 

corriqueira da doutrina do common law. 

Outra distinção relevante consiste na existência de dois métodos autônomos de 

revisão de entendimento: (i) difuso, no qual os litigantes batalham cotidianamente em 

processos esparsos contra eventual entendimento que os desfavoreça, buscando sua 

revogação (overruling), que se trata da metodologia típica do common law; (ii) concentrado, 

procedimento criado especificamente para promover a alteração de jurisprudência, no qual 

não há um direito concreto em discussão, mas apenas e tão somente a correção do próprio 

precedente em si. 

Independentemente do método utilizado, o mais relevante no que tange à alteração 

de jurisprudência, resulta da imposição da já citada necessidade de fundamentação 

específica, combinada com a obrigação de observância da segurança jurídica, proteção da 

confiança e isonomia em seu processo. 

Essas medidas trabalham em favor da estabilidade do sistema, pois, se respeitadas, 

tornarão a jurisprudência mais estável e não suscetível a alterações casuísticas, que são 

incompatíveis com a observância dos princípios elencados. 

Para que um sistema de vinculação de precedentes tenha sucesso, é imprescindível 

que estes possuam credibilidade, que somente é alcançada caso sejam estáveis e coerentes, 

despertando confiança nos jurisdicionados de que podem utilizá-los como parâmetro para 

pautar suas condutas. 

Obedecidos todos os requisitos e promovida a alteração da jurisprudência, passa a 

ser expressamente autorizada a mitigação da eficácia temporal do novo entendimento, o que 

encerra discussões sobre a possibilidade de se promover, de forma geral, a chamada 
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modulação dos efeitos da alteração jurisprudência, ou como conceituado no common law, 

prospective overruling. 

Assim, a possiblidade de concessão de efeitos apenas prospectivos ao novo 

entendimento, que já era defendida por grande parte doutrina e, em situações isoladas já 

vinha sendo acolhida pelo Judiciário mesmo sem previsão legal específica, torna-se uma 

realidade no sistema legal. 

Não se pode perder de vista que se trata de uma possibilidade que deve ser utilizada 

sempre que seus requisitos de proteção à segurança jurídica, ao interesse social e contra 

surpresa injusta se mostrem presentes, entretanto, assim como ocorre no common law, o 

prospective overruling deve ser a exceção e não a regra. 

Com isso em mente, a concessão de efeitos prospectivos a determinada alteração 

de jurisprudência deve analisar criteriosamente qual a credibilidade do entendimento a ser 

alterado, avaliando-se sua solidez e a confiança que ele desperta na comunidade jurídica. 

Caso se denote que a modificação é surpreendente, no sentido de que até o momento 

não havia indícios que ela pudesse ocorrer, frustrar completamente a justificada confiança 

daqueles que pautaram suas condutas no entendimento, não se mostra uma solução justa e 

que resulta em ameaça à segurança jurídica. 

É justamente para evitar a ocorrência dessa quebra de confiança legítima que o 

prospective overruling existe e, se usado corretamente, serve de importante instrumento para 

permitir a atualização do direito e, ao mesmo tempo, proteger a confiança daqueles que, de 

boa-fé, pautaram sua conduta no entendimento até então considerado correto.    

Entretanto, somente ter a consciência da necessidade de modular os efeitos da 

alteração de posicionamento não encerra a questão, sendo igualmente importante definir 

como ela será feita. 

A fixação das decisões que serão ou não abarcados pelo novo entendimento não é 

tarefa fácil e nem pode ser generalizada, devendo atentar-se para as circunstâncias do caso 

concreto, inclusive as partes envolvidas e a quantidade de processos existentes sobre a 

matéria, sob pena de surgirem graves distorções no sistema, ameaçadoras da segurança 

jurídica e da isonomia. 

Na busca de uma mitigação de efeitos mais adequada a cada caso, as Cortes terão, 

basicamente, três técnicas de concessão de eficácia prospectiva: (i) pura (pure prospective 

overruling); (ii) prospectiva com retroatividade especíca (prospective-retroactive 

overruling); ou ainda, (iii) prospectiva postergada (prospective-prospective overruling). 
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Em que pese todas servirem para proteger a confiança legítima depositada nos 

precedentes, a questão precisa ser também analisada sob a ótica daqueles que trabalham em 

prol da alteração do precedente, cujos interesses não podem ser ignorados no momento da 

modificação. 

Isso porque a técnica de modulação eventualmente escolhida pode atuar como um 

fator de desestímulo ao combate a precedentes ultrapassados e da própria evolução do 

direito, bem como resultar em situações que afrontem seriamente a isonomia, ou ainda, criar 

lacunas na cronologia de aplicabilidade das decisões paradigmáticas. 

Por conta disso, é necessário sopesar tais premissas em contraponto à ideia de 

proteger a confiança legítima daqueles que acreditaram no entendimento, para se chegar ao 

modelo mais adequado ao caso concreto. 

Dessa forma, a alteração de jurisprudência, basicamente, terá três etapas autônomas 

e sucessivas: (i) alteração: momento em que a Corte deverá decidir se é o caso ou não de 

alterar o posicionamento anterior, sempre através de fundamentação específica e com 

observância à segurança jurídica, proteção da confiança e isonomia; (ii) modulação: uma vez 

alterado o posicionamento, competirá a Corte verificar se alteração é de tal forma 

surpreendente que se mostre necessário proteger a legítima confiança daqueles que se 

pautaram no entendimento para definir sua conduta, fazendo com que seja necessário mitigar 

os efeitos do novo posicionamento no tempo; e (iii) definição da técnica: que consiste na 

escolha precisa dos efeitos que o novo entendimento produzirá no tempo, optando-se, em 

princípio, de alguma das regras já existentes. 

Apenas a experiência prática poderá comprovar, mas em princípio se mostra mais 

adequado que mudanças surpreendentes sejam feitas pelo método concentrado de alteração, 

tendo-se em vista que este, por suas peculiaridades, torna notória a possibilidade de alteração 

de determinado entendimento, permite de forma mais ampla que terceiros interessados na 

questão participem dos debates, bem como pelo fato de, em regra, não existir um caso 

concreto a ser decidido conjuntamente com a validade ou não do entendimento, o que tende 

a diminuir as variáveis a serem sopesadas no momento de definição da técnica de modulação 

de efeitos que se entenda necessária. 

Entretanto, sem dúvida, são muitas as inovações introduzidas e sua adequada 

adaptação à nossa realidade jurídica é um caminho a ser percorrido gradualmente pelos 

operadores do direito e somente a experiência prática poderá indicar a direção correta, que 

deve ser norteada pela busca de um o sistema mais racional, eficiente, célere e 

principalmente justo.  
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