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Ricardo Villas Bôas Cueva 

Uma das mais significativas inovações do CPC/2015 é a possibili
dade de modulação dos efeitos das decisões que alterarem a jurispru
dência dominante dos tribunais superiores (§ 3º do art. 927 do novo 
CPC). Até então, apenas as decisões do Supremo Tribunal Federal em 
controle concentrado de constitucionalidade admitiam modulação. Já se 
registravam algumas tentativas de conferir efeito ex nunc a decisões dos 
tribunais superiores, mas, em regra, prevalecia o entendimento de que, 
à míngua de lei autorizativa, isso não era possível. 

Tradicionalmente, a declaração de inconstitucionalidade em con
trole abstrato pressupõe extirpar do ordenamento a norma invalidada 
pela decisão judicial. Em caráter excepcional, nas ações diretas de in
constitucionalidade, nas ações declaratórias de constitucionalidade e na 
arguição de descumprimento de preceito fundamental, a lei faculta ao 
Supremo Tribunal Federal, "tendo em vista razões de segurança jurídi
ca ou de excepcional interesse social ( ... ), por maioria de dois terços de 
seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que 
ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro mo
mento que venha a ser fixado" (art. 27 da Lei 9.868/99 e art. 11 da Lei 
9.992/99). Ainda que, em razão da teoria da nulidade, o efeito ex tunc 
seja decorrência do reconhecimento do vício que invalida a norma e, 
como tal, possa também ser considerado como resultado da aplicação 
do princípio da segurança jurídica, a atribuição de efeitos ex nunc deve 
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também ser vista como homenagem à segurança, na dimensão subjetiva, 
destinada à proteção da confiança, bem como à isonomia.1 

A proteção da segurança jurídica e da igualdade ganha especial rele
vo em um sistema de precedentes obrigatórios, como o que se criou com 
o novo CPC, inspirado na doutrina do stare deCÍsis, amplamente utilizada 
nos países do common law, a qual tem uma dimensão horizontal, que 
impõe aos tribunais superiores a obediência aos próprios precedentes, 
e outra vertical, que obriga todos os juízes e tribunais a observarem a 
jurisprudência vinculante dos tribunais aos quais se encontrarem hie
rarquicamente acima. Marinoni e Mitidiero anotam que os artigos 926 e 
927 do novo CPC "apenas tornam mais visível a adoção da regra do stare 
deCÍsis entre nós: o deslocamento de uma perspectiva cognitivista (do 
juge bouche de la Iof) para uma perspectiva adscritivista da interpreta
ção (em que reconhece que os juízes concorrem para definição do signi
ficado do direito e que em certa medida - e apenas em certa medida - há 
judge-made law) exige a alteração do referencial da segurança jurídica: 
não mais a estática declaração da lei e dos precedentes, mas a dinâmica 
reconstrução da relação entre a lei, a doutrina e os precedentes a partir 
de parâmetros racionais de justificação".2 

Como a jurisprudência deixa de ter eficácia meramente persuasi
va3 e passa a ter eficácia vinculante, a alteração da jurisprudência domi-

1. Trata-se, na lição de Tercio Sampaio Ferraz Jr. ("Do efeito ex nunc na declaração de incons
titucionalidade pelo STF", in, do mesmo autor, Direito Constitucional: liberdade de fumar, 
privacidade, estado, direitos humanos e outros temas, Barueri, Manole, 2007, p. 93) "de res
peitar o passado em face das alterações no sentido normativo dos fatos, precavendo-se da 
possibilidade de tornar ilusórias, por força do efeito ex tunc, expectativas legítimas então vi
gentes (boa-fé, promessas, acordos, confiança em decisões). A atribuição de efeitos ex nunc 
resgata e sustém, assim, um passado em face do futuro, garantindo essas expectativas em face 
de modificações ocorridas no presente (declaração de inconstitucionalidade). O sentido dos 
eventos passados mantém, assim, um contorno próprio, conforme critérios então vigentes, 
tornando-se imune à perda de sentido provocada pela nulidade (quando da declaração de 
inconstitucionalidade resulta uma anomia), ou no sentido que se lhes volte a atribuir pelo 
restabelecimento da lei revogada pela norma declarada inconstitucional". 

2. Marinoni, Luiz Guilherme e Mitidiero, Daniel, Comentários ao CPC, v. 15 (coleção organizada 
por MarinonijArenhartjMitidiero), São Paulo, RT, 2016, p. 53. 

3. Karl Larenz (Methodenlehre der Rechtswissenschaft, Berlim, Springer, 1995, 3ª ed., p. 254), 
reportando-se ao sistema romano-germânico, lembra que a vinculatividade do precedente, 
apesar dos eventuais erros praticados até mesmo por cortes superiores, em interpretações 
que por vezes invertem o sentido da norma, traria o risco de inobservância da lei e de esvazia
mento da função do Judiciário como garantidor da segurança jurídica e da isonomia. Os prece
dentes gozam de presunção de correção, mas os júízes não devem se fiar incondicionalmente 
neles. Não obstante, os precedentes acabam por ter no plano fático a mesma efetividade que a 
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nante, OU seja, a superação do precedente (overruling), que, em regra, 
produz efeitos retroativos, ganha grande repercussão. Relações jurídicas 
entabuladas ao longo de anos, às vezes décadas, na expectativa de que o 
padrão de conduta estabelecido em lei é confiável, goza de estabilidade e 
não será modificado, são postas em xeque sempre que há uma reversão 
de entendimento, por vezes de modo abrupto e imprevisível, em prejuí
zo da segurança jurídica e da igualdade. Para evitar que esses valores se
jam comprometidos e até mesmo para que os tribunais não se inibam de 
promover as modificações necessárias, foram desenvolvidas técnicas de 
atribuição de efeitos prospectivos às decisões revogadoras de preceden
te. Depois de discuti-las, passaremos ao exame de decisões do STJ que 
enfrentaram, de um modo ou outro, a questão atinente à possibilidade, à 
conveniência e à utilidade da modulação temporal, procurando, ao final, 
extrair algumas conclusões. 

1. A SUPERAÇÃO DE PRECEDENTES E A ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS 
PROSPECTIVOS 

Um sistema de precedentes obrigatórios ou vinculantes justifica-se 
com base nos princípios da segurança jurídica e da isonomia. A seguran
ça jurídica enfeixa as noções de previsibilidade das decisões judiciais, 
contribuindo para maior eficiência do sistema de justiça, já que, por um 
lado, os aplicadores do direito não terão de, a cada caso, refazer o per
curso hermenêutico que determinou a incidência da norma ao fato; por 
outro, os jurisdicionados terão orientação calculável de como proceder. 
Assim, haverá simplificação, redução da morosidade e diminuição da li
tigiosidade. A isonomia significa que casos substancialmente iguais não 
terão soluções diferentes, não haverá "loteria jurisdicional". 

Previsibilidade e igualdade não são, contudo, os únicos valores a tu
telar. Nem mesmo os sistemas do common law adotam doutrinas rígidas 
de vinculatividade de precedentes.4 Nos Estados Unidos, preconiza-se 

lei. Em regra, não têm validade normativa vinculante, de obediência obrigatória, podendo ser 
caracterizados como fonte do direito apenas em sentido fraco. 

4. Wambier, Teresa Arruda Alvim e Dantas, Bruno, Recurso Especial, Recurso Extraordinário e a 
nova função dos tribunais superiores no direito brasileiro, São Paulo, RT, 3ª ed., 2016, p. 319 
sS.: ''A doutrina do precedente, adotada com peculiaridades em países como Estados Unidos 
e Inglaterra, estatui que as decisões de casos anteriores muito semelhantes a novos casos 
devem ser repetidas nestes últimos. A regra, porém, não é simples e de aplicação automática. 
Hoje já existem nos países anglo-saxões ao menos duas correntes que a explicam: a estrita e a 
atenuada. Ronald Dworkin esclarece que a corrente estrita 'obriga os juízes a seguirem as de-
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abertamente a possibilidade de alteração de entendimento jurispruden
cial. Na Inglaterra, por quase 70 anos, desde o caso London Streets Tram
ways Co. v. London County Council, julgado em 1898, a Câmara dos Lordes 
(que até 2009 exercia várias funções jurisdicionais agora desempenha
das pela Suprema Corte do Reino Unido) deixou de revogar precedentes. 
Somente em 1966, por meio de um ato declaratório (practÍce statement), 
é que aquela corte reconheceu que uma adesão excessivamente rígida à 
doutrina do precedente obrigatório pode conduzir à injustiça em casos 
concretos e também restringir o adequado desenvolvimento do direito. 

Seja como for; para que haja superação ou revogação de preceden
tes, é preciso que alguns critérios sejam preenchidos, já que a mudança 
de entendimento dos tribunais, especialmente dos tribunais superiores, 
não deve ser trivializada.s A perda de coerência ou consistência sistêmi-

cisões anteriores de alguns outros tribunais (em geral de tribunais superiores, mas às vezes 
no mesmo nível de hierarquia dos tribunais de sua jurisdição), mesmo acreditando que essas 
decisões foram erradas'. O professor norte-americano anota que essa corrente da doutrina do 
precedente varia de lugar para lugar: 'É diferente nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha, e di
fere de Estado para Estado nos Estados Unidos'. A corrente atenuada, por sua vez, exige que o 
juiz de alguma forma leve em consideração as decisões anteriores sobre a mesma controvér
sia, estatuindo que ele deve seguir tais decisões a menos que as considere erradas o bastante 
para suplantar a presunção inicial em seu favor. Em rudimentar comparação entre a doutrina 
do precedente dos países do common law e a súmula persuasiva e vinculante do sistema bra
sileiro, observamos que a teoria atenuada da doutrina do precedente aponta um meio-termo 
entre ambas. Interessante notar que o caminho ora trilhado pelo Brasil é diametralmente 
oposto ao que seguem os Estados Unidos e, mais recentemente, a Inglaterra. Pode-se afirmar 
que, enquanto a nossa tendência é o enrijecimento dos precedentes cuja essência consta das 
súmulas vinculantes e das impeditivas de recursos, os norte-americanos e ingleses caminham 
no sentido de mitigar a eficácia vinculante dos precedentes, em busca do equilíbrio. O fato 
é que há uma tendência mundial de ruptura dos esquemas jurídicos clássicos. Os países do 
common law têm manifestado uma tendência de escrituração de suas leis, tradicionalmente 
não escritas. Prova disso são o Civil Procedure Act (de 1997) e as Rules of Civil Procedure (de 
1998) da Inglaterra, partes integrantes do que Barbosa Moreira chamou de revolução pro
cessual inglesa, e o fenômeno que, nos Estados Unidos, o professor da Yale Law School, Guido 
Cal abres i, denominou de age of statutes (era dos estatutos). Por outro lado, os sistemas do 
civillaw paulatinamente têm adotado a eficácia vinculante dos precedentes, especialmente 
os das supremas cortes". 

5. Cf. Teresa Wambier e Bruno Dantas, cit., p. 285: nA possibilidade de que a mudança de enten
dimento dos tribunais adotado em súmula, em julgamento de recurso extraordinário ou de 
recurso especial repetitivo, ou em incidente de resolução de demandas repetitivas seja pre
cedida de audiências públicas e de que haja intervenção de amici curiae já indica que não se 
deve tratar de algo corriqueiro ou banal. No interesse social e no da segurança jurídica os efei
tos dessa alteração (efeitos da mudança vista como pauta de conduta para casos posteriores 
àquele que ensejou a mudança) podem ser modulados (pode haver determinação de como 
esses efeitos devam projetar-se no tempo e no espaço). A alteração deve ser densamente fun
damentada e deve 'valer a pena': deve-se levar em conta a necessidade de segurança jurídica, 
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ca, de um lado, e a falta de congruência social, de outro, são apontados 
como requisitos para a superação.6 

Um exemplo comumente mencionado de superação de preceden
te pelas cortes estadunidenses diz respeito ao antigo entendimento de 
que as entidades beneficentes não se sujeitavam à responsabilidade civil 
por atos ilícitos praticados por seus prepostos (charitable immunity). Tal 
posicionamento se firmara em época na qual tais entidades eram ainda 
relativamente pequenas; temia-se que impor a elas as mesmas regras 
de responsabilidade civil aplicáveis a outras pessoas jurídicas pudesse 
reduzir seu capital e prejudicar com isso sua finalidade beneficente ou 
benemérita. Com o tempo, contudo, percebeu-se que as entidades be
neficentes tornaram-se grandes e complexas; excluí-las da obrigação de 
indenizar as vítimas dos ilícitos praticados por seus prepostos não era 
justo, até porque tornou-se possível precaver-se de indenização median
te a contratação de seguros de responsabilidade civil. Ao revogar o pre
cedente, a questão que se pôs ao tribunal americano foi então a de saber 
a partir de qual data modular os efeitos da nova decisão. Até então, as 
entidades beneficentes, fiando-se no precedente, deixavam de contra
tar seguro de responsabilidade. A partir dos anos 1940, contudo, ante 
a modificação das premissas em que se assentara, o precedente gerou 
controvérsia, de modo que foi possível modificá-lo, abolindo a isenção 
de responsabilidade sem maiores preocupações com a retroatividade.7 

Mas nem sempre a mudança de jurisprudência se dá de forma clara, 
o que gera custos para os jurisdicionados. Segundo Barry Friedman, por 
exemplo, a Suprema Corte dos Estados Unidos tem praticado, sobretu
do a partir de 2006, o que denomina "stealth overruling", que poderia 
ser traduzido como superação ou revogação furtiva de precedente. A 
superação gradual, quase camuflada, do precedente fixado em Miranda 
v. Arizona ilustraria bem os benefícios obtidos pelos julgadores, alcan
çando a finalidade pretendida, sem enfrentar críticas da opinião pública. 
Os custos dessa prática, contudo, consistiriam em tornar incoerente a 
aplicação do direito e em estimular servidores públicos a desobedecer a 

de proteção da confiança e isonomia, e, ainda assim, chegar à conclusão de que a mudança de 
orientação é necessária". 

6. Cf. Marinoni, Luiz Guilherme e Mitidiero, Daniel, Comentários ao CPC, v. 15 (coleção organiza
da por MarinonijArenhartjMitidiero), São Paulo, RT, 2016, p. 174. 

7. Marinoni, Luiz Guilherme e Mitidiero, Daniel, Comentários ao CPC, v. 15 (coleção organizada 
por Marinonij ArenhartjMitidiero), São Paulo, RT, 2016, p. 150 ss. 
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lei federal, além de obscurecer o debate sobre o controle de constitucio
nalidade, reduzindo a transparência e a previsibilidade.8 

Em princípio, a superação do precedente implica a retroatividade da 
nova decisão. Em caráter excepcional, admite-se que o órgão julgador; ao 
mudar o precedente aplicável aos fatos descritos nos autos, defina de ou
tro modo os efeitos do novo precedente. Fala-se em superação com efei
tos prospectivos (prospective overrulíng) quando o colegiado estabelece 
que a nova decisão só terá efeitos para o futuro. Em geral, a data a partir 
da qual será exigível o novo precedente é a data da publicação do acórdão. 
Contudo, é possível que, em virtude de circunstâncias peculiares, o tribu
nal defina uma outra data como o termo inicial de aplicação da decisão. 

Sob a influência de Blackstone, nos Estados Unidos a doutrina e a 
jurisprudência resistiram longamente a reconhecer papel criador na 
atividade jurisdicional: o juiz apenas descobre o direito preexistente e 
o declara, mas não produz ou pronuncia direito novo. Daí decorre que 
qualquer mudança jurisprudencial haveria de ser retroativa. A partir da 
década de 1890, porém, alguns estados norte-americanos começaram, 
como questão de justiça, a modular os efeitos de suas decisões. Em 1921, 
ao publicar The Nature of Judicial Process, Benjamin Cardozo assinalou 
que os tribunais eram até então mais propensos a negar efeitos retroa
tivos em casos de mudança de interpretação de legislação do que em 
casos de mudança do direito consuetudinário, mas observou que não 
há como traçar uma delimitação precisa das duas situações, que deve
ria ser estabelecida com base em critérios de conveniência, utilidade e 
justiça. Em janeiro de 1932, Cardozo, ainda presidente do Tribunal de 
Apelações de Nova Iorque, fez memorável pronunciamento dirigido à 
Ordem dos Advogados daquele estado, no qual defendeu o prospective 
overrulíng como técnica apta a proteger a confiança legítima e assegurar 
flexibilidade à atividade jurisdicional. No mesmo ano, já como ministro 
da Suprema Corte, foi designado para redigir o acórdão de Great Nor
thern Railway v. Sunburst Oil & Refinery Co., caso no qual se assentou a 
constitucionalidade do prospective overruling efetuado pela corte esta
dual de Montana, ficando claro ser indiferente tratar-se de mudança de 
interpretação de lei ou de jurisprudência.9 

8. Friedman, Barry, "The wages of stealth overruling (with particular attention to Miranda v. Ari
zona)" (2010). New York University Publie Law and Legal Theory Working Papers. Paper 205. 

9. Levy; Beryl Harold, "Realist jurisprudence and prospective overruling", University of Pennsyl
vania Law Review, vol. 109, 1960. 
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Algumas objeções têm sido levantadas à adoção técnica da supe
ração para a frente. A primeira, de índole constitucional, suscitada nos 
Estados Unidos, fundava-se na tese de que, na hipótese de prospective 
overruling, a parte vencida sofreria restrição à sua liberdade ou pro
priedade sem o devido processo legal. Tal objeção foi, contudo, respon
dida pela Suprema Corte estadunidense quando do julgamento do caso 
Sunburst, em 1932. 

Outro argumento contra a superação para a frente reside na sepa
ração de poderes e na falta de legitimidade do Judiciário para legislar. 
Ulrich Keil, por exemplo, sustenta que uma norma jurisprudencial não 
é criada primariamente a partir de considerações gerais-abstratas, mas, 
sim, da indução de fatos do caso concreto. Os juízes não contam com 
os conhecimentos técnicos da burocracia que compõe o Executivo, nem 
promovem o amplo debate de que se vale o Legislativo para criar nor
mas.10 Hoje, no entanto, admite-se amplamente que o juiz não é mero 
autômato, mas tem, até certo ponto, papel criador, razão pela qual vários 
ordenamentos contêm mecanismos de participação que tendem a am
pliar a transparência e a legitimidade das decisões judiciais. 

Em nosso novo CPC, a adoção de um sistema de precedentes vincu
lantes, inédito entre nós, acompanhada da possibilidade de modular os 
efeitos das decisões que alteram a jurisprudência dominante, até então 
reservada a hipóteses específicas de inconstitucionalidade, tem suscita
do várias indagações. 

A modulação pode ser feita pela corte que altera o precedente ou 
pela corte que no futuro aplicará o precedente? Há quem entenda que a 
determinação dos efeitos temporais da decisão que modifica jurispru
dência dominante não deva ser feita pelo próprio órgão julgador, mas 
pelo juízo do caso futuro, a partir da pressuposição de que o novo jul
gado deverá, como todos, ser interpretado e aplicado ao caso em julga
mento,u Tal entendimento parece divorciar-se do sentido do § 3º do art. 
927 e da experiência vivida aqui e no exterior. De fato, a modulação dos 
efeitos da decisão que supera, total ou parcialmente, o precedente deve 

10. Kei!, Ulrich, Die Systematik privatrechtlicher Rechtsprechungsãnderungen, Tübingen, Mohr 
Siebeck, 2007, p. 38. 

11. Cf. Cabral, Antonio do Passo e Cramer, Ronaldo, Comentários ao CPC, Forense, 2ª edição, es
pecialmente o comentário ao art. 927, de autoria de Hermes Zaneti jr. O tema da modulação 
caso a caso, em processo diverso daquele em que se alterou o precedente, aparece no REsp 
1.596.978/Rj, reI. Min. Napoleão Nunes Maia, que será depois discutido. 
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ser feito no tribunal de origem, assim como a modulação dos efeitos 
da decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade. É 
o que se vê nos países do common law. Do contrário, haveria a proli
feração de decisões dissonantes acerca da modulação temporal de um 
mesmo overruling em detrimento da segurança jurídica e da isonomia. 

A modulação cabe apenas na hipótese de alteração de precedente 
ou também no caso de formação de precedente? Em sua literalidade, o § 
3º do artigo 927 NCPC faculta aos tribunais que modificarem jurispru
dência dominante (STF, STJ e aqueles que julgarem casos repetitivos) a 
modulação temporal dos efeitos da decisão de alteração do precedente. 
A modulação somente é admissível, portanto, na hipótese de alteração 
do precedente, não quando ele é formado. Na gênese da modulação, o 
sempre lembrado caso Sunburst, e ao longo de toda sua evolução concei
tual, encontra-se a necessidade de proteger a confiança legítima e evitar 
abalos à segurança jurídica. Se não há confiança a proteger, pois não há 
precedente a orientar a expectativa dos jurisdicionados, é difícil justifi
car a atividade quase legislativa do Judiciário, consistente na definição 
de uma norma com efeitos puramente prospectivos, à semelhança das 
leis. É certamente compreensível que se pretenda fazê-lo, já que não são 
raras as situações em que há dispersão jurisprudencial sobre uma mes
ma questão de direito. O correto, no entanto, seria o órgão jurisdicional 
valer-se da técnica de sinalização, a fim de pavimentar o caminho da for
mação do precedente com orientação clara a respeito da sedimentação 
do entendimento.12 Marinoni e Mitidiero sustentam que a superação do 
precedente com eficácia prospectiva requer a existência de precedente, 
sua alteração com vocação retroativa e a existência de confiança legíti
ma no conteúdo do precedente. Esses são os requisitos que autorizam a 
aplicação do art. 927, § 3º.B 

A modulação é facultativa ou obrigatória? Nery e Nery sustentam 
ser obrigatória, e não meramente facultativa, a modulação dos efeitos da 
superação do precedente. Esta seria impositiva para proteger a confian-

12. Zaneti, citado acima, sustenta que a modulação também pode ser efetuada na hipótese de 
formação de precedente. Como será visto, a questão se apresenta em algumas decisões pos
teriores ao RESp 776.265, reI. Min. Asfor Rocha, julgado em 2007 pela Corte Especial, v.g., no 
AgRg no Ag 827.293jRS (reI. pj acórdão Min. José Delgado) e no AgRg no REsp 671.912jSP 
(reI. Min. Arnaldo Esteves Lima), que atribuíram efeitos prospectivos a decisão formadora de 
precedente. 

13. Marinoni, Luiz Guilherme e Mitidiero, Daniel, Comentários ao CPC, v. 15 (coleção organizada 
por Marinonij ArenhartjMitidiero), São Paulo, RT, 2016, p. 194. 
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ça legítima, a segurança jurídica e a isonomia. Contrariar tais princípios, 
atribuindo, implícita ou expressamente, os regulares efeitos retroati
vos à decisão modificativa, violaria a Constituição.14 Não se vê, contu
do, como possa a norma ter significado oposto a seu enunciado. A regra 
que autoriza, mas não impõe, a modulação decorre da necessidade de 
conferir discricionariedade ao colegiado que altera o precedente para 
modular ou não os efeitos de sua decisão revogadora. Ordinariamente, o 
efeito será retroativo. O ônus argumentativo na hipótese de modulação 
é maior: deve-se demonstrar que a modulação se faz no interesse social 
e no da segurança jurídica. 

Outra indagação diz respeito ao alcance objetivo da regra contida no 
art. 927, § 3º, NCPC. Trata-se de numerus c/ausus ou a regra abrange to
dos os precedentes obrigatórios? Teresa Wambier e Bruno Dantas sus
tentam que "o NCPC estende a possibilidade de modulação, que, antes, 
se restringia à hipótese da súmula vinculante, aos casos em que prece
dentes têm grau de vinculatividade forte, tendo deixado de lado, apenas, 
a assunção de competência. A nova lei açambarcou também as hipóteses 
de mudança de orientação da jurisprudência dominante do STF e dos 
demais tribunais superiores e de jurisprudência sumula da, ainda que 
não se trate de súmula vinculante".ls Nestor Santiago e Luciano Chaves 
aduzem que o rol dos tribunais referidos no dispositivo é meramente 
exemplificativo, não constituindo numerus c/ausus, "sob pena de excluir 
dezenas de tribunais da obrigação de proteger a sociedade dos deleté
rios efeitos de uma mudança retroativa da jurisprudência dominante, 
sumulada ou não, desses tribunais".16 

2. A MODULAÇÃO DOS EFEITOS DAS DECISÕES DO STJ 

Mais de uma vez, o Superior Tribunal de Justiça já se debruçou sobre 
a possibilidade de modulação temporal da eficácia de suas decisões. Nos 
Embargos de Divergêngia nº 738.689/PR, reI. Min. Teori Zavaski, a Pri
meira Seção do STJ decidiu por maioria, vencidos os Ministros Herman 
Benjamin e João Otávio de Noronha, no sentido de sua impossibilidade, 

14. Nery Jr., Nelson e Nery, Rosa Maria de Andrade, Código de Processo Civil Comentado, São 
Paulo, RT, 16ª ed., 2016. 

15. Wambier e Dantas, cit., p, 285. 

16. Santiago, Nestor Eduardo Araruna; Chaves, Luciano Athayde. "A prospectividade da alteração 
da jurisprudência como expressão do constitucionalismo garantista: uma análise expansiva 
do art. 927, § 3.º, do NCPC". Revista de Processo. vol. 259. ano 41. p. 437-468. São Paulo: Ed. RT, 
set.2016. 
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como se lê da ementa do acórdão: "2. Salvo nas hipóteses excepcionais 
previstas no art. 27 da Lei 9.868/99, é incabível ao Judiciário, sob pena 
de usurpação da atividade legislativa, promover a 'modulação temporal' 
das suas decisões, para o efeito de dar eficácia prospectiva a preceitos 
normativos reconhecidamente revogados". 

Na ação que deu origem ao recurso especial e aos embargos de di
vergência, discutia-se o aproveitamento do crédito-prêmio de IPI, ins
tituído pelo Decreto-Lei nº 461/1969. Em seu voto-vista, o Ministro 
Herman Benjamin destacou que "a anterior posição do STJ, consolidada 
em inúmeros julgados, apontava para a subsistência do benefício fiscal 
até os dias atuais. Não obstante o posterior reconhecimento, por esta 
Corte, da revogação, em 1990, do texto legal que deu causa ao benefício, 
permaneceu no ordenamento, no período que vai de 1990 a 2004 (data 
da alteração do entendimento jurisprudencial até então pacífico), uma 
'sombra de juridicidade', espécie de eco e projeção da jurisprudência do 
passado, capaz de produzir efeitos jurídicos válidos no presente". 

Em razão dessa "sombra de juridicidade", ou seja, da legítima expec
tativa de que a norma em questão não havia sido revogada, seria possível, 
"no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, [a] 'modulação temporal' dos 
efeitos da nova decisão, em face dos princípios da segurança jurídica, da 
boa-fé objetiva e da confiança legítima, que regem não só o substratum 
dos direitos e obrigações (= Direito material), mas igualmente o processo 
civil empregado na solução de controvérsias no campo obrigacional". 

Para o Ministro Benjamin, "os valores que inspiraram o legislador fede
ral a editar as Leis 9.868 e 9.882, ambas de 1999 (modulação dos efeitos nas 
ADI), vão além desses estatutos. Se são valores-matriz do universo do orde
namento, necessariamente influem, com lei ou sem lei que o diga, na aplica
ção do Direito pelos Tribunais Superiores. Também no STJ, as decisões que 
alterem jurisprudência reiterada, abalando forte e inesperadamente expec
tativas dos jurisdicionados, devem ter sopesados os limites de seus efeitos 
no tempo, de modo a se buscar a integridade do sistema e a valorização da 
segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da confiança legítima:' 

O relator, Ministro Teori Zavascki, em voto-vista, lembrou que "a mo
dulação dos efeitos das decisões do STF, quando autorizadas, é apenas a 
que diz respeito a normas declaradas inconstitucionais e limita-se aos efei
tos de natureza exclusivamente temporal. Aqui, ao contrário, pretende-se 
modular os efeitos de decisões judiciais, não sobre a inconstitucionalida
de de norma, mas sobre a sua revogação, e não apenas em seus aspectos 
temporais (= eficácia prospectiva às normas revogadas), mas também em 
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seus aspectos subjetivos (= para beneficiar alguns contribuintes, não a to
dos) e em seus aspectos materiais (= para abranger apenas alguns atos e 
negócios, e não a todos). Mais marcadamente ainda se manifesta aqui o 
caráter evidentemente normativo (= legislativo) da proposta de modula
ção. Ainda que se pudesse superar também esses relevantes empecilhos, 
parece intuitivo e inevitável que tão ousada proposta de modulação não 
poderia dispensar os requisitos estabelecidos pela lei à mais alta Corte do 
País. Para poder modular suas decisões, em limites até menos extensos, o 
legislador submete o STF à reserva de plenário e à votação favorável por 
quorum especialíssimo de 2/3 dos seus membros". 

Para Marinoni e Mitidiero, o STJ perdeu, na ocasião, "grande opor
tunidade para adotar técnica imprescindível a um Tribunal incumbido 
de dar unidade ao direito federal". Para eles, é irrelevante o fato de a Lei 
9.868/99 (art. 27) limitar a modulação à hipótese de inconstituciona
lidade, pois a restrição à retroatividade das decisões não decorre ape
nas da teoria da nulidade das leis inconstitucionais, mas do princípio 
da segurança jurídica e da necessidade de tutelar a legítima confiança 
depositada no precedente superado. Ainda que inexistisse lei autorizati
va, poderia o STF limitar os efeitos de suas decisões de inconstituciona
lidade, como, de fato, tem feito também em controle difuso. Do mesmo 
modo, com fundamento apenas na Constituição, poderia o STJ modular 
os efeitos de suas decisões revisoras ou revogadoras de precedentes". 
Além disso, entendem, diferentemente do voto vencedor, que "excetuar 
alguns atos e sujeitos dos efeitos retroativos de uma decisão não signi
fica dar efeitos prospectivos à lei revogada". Preservar atos praticados 
"com base em lei declarada revogada não é usurpar o poder do legisla
dor, mas proteger a confiança justificada no Poder Judiciário"P 

Em outro julgado, a Segunda Seção do STJ rejeitou, por maioria, nos 
EDcl nos EDcl no REsp nº 1.091.393, reI. Min. Maria Isabel Gallotti, a 
possibilidade de modular os efeitos de decisão que envolvia a competên
cia da Caixa Econômica Federal para ingressar nos feitos em que debate 
seguro habitacional. 

A questão fora levantada em voto-vista do Ministro Paulo de Tarso 
Sanseverino, para quem o argumento de inexistência de lei autorizati
va não poderia prevalecer, já que o Supremo Tribunal Federal, mesmo à 
falta de lei, tem modulado os efeitos de decisões no âmbito do controle 

17. Marinoni e Mitidiero, cit., p.190. 
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difuso de constitucionalidade. Menciona, a propósito, o HC n.º 82.959 
que diz respeito à progressão do regime de cumprimento da pena nos 
crimes hediondos. Lembra, ainda, que o STF tem utilizado a técnica tam
bém quando se trata de revisão jurisprudencial, seja em questões de di
reito material, seja em questões de processo, citando como exemplos os 
Mandados de Segurança de n.º 26.602, 26.603 e 26.604, cujas decisões, 
concernentes à perda do mandato legislativo em razão de desligamento 
partidário, tiveram eficácia prospectiva. A proteção da confiança legíti
ma foi o fundamento para modular os efeitos da decisão proferida no 
MS n.º 26.603, reI. Ministro Celso de Mello. A proteção da confiança legí
tima, contudo, só justificou a resposta, pelo Tribunal Superior Eleitoral, 
à Consulta n.º 1.398/DF, utilizada como marco temporal da eficácia da 
decisão revogadora do precedente. 

Para o Ministro Sanseverino, o precedente judicial, especialmente o 
proveniente de tribunal superior, estabelece um paradigma de conduta, 
que deve orientar indistintamente, em prol da previsibilidade normati
va, a prática de atos de direito material e de direito processual. A revi
são de jurisprudência consolidada não pode, portanto, ocorrer de forma 
abrupta, sem levar em consideração a confiança depositada nas reite
radas decisões dos tribunais. Desnecessária previsão legal específica. É 
que "a segurança jurídica - de cujo aspecto subjetivo deftui o princípio 
da proteção da confiança - desfruta, em nosso sistema constitucional, do 
status de garantia fundamental e se encontra, desta forma, submetida ao 
específico e fortalecido regime dos direitos e garantias fundamentais" 
Este regime tem aplicabilidade imediata e dispensa lei. A modulação dos 
efeitos das decisões do STJ que alterem jurisprudência consolidada se
ria, assim, obrigatória. 

Com base nesse entendimento, perfilhou o Ministro Sanseverino a 
orientação da Segunda Seção do STJ no REsp n.º 1.165.623/RS, reI. Des. 
Convocado Vasco Della Giustina. No caso, atribuiu-se eficácia ex nunc à 
decisão que reconheceu, em incidente de assunção de competência (art. 
555, §1 º, do CPCj73), a suspeição de magistrado em inúmeras ações 
idênticas. A modulação foi motivada pelo caráter geral e abstrato do in
cidente de assunção de competência e pelo risco à segurança jurídica. 

O Ministro Sanseverino ressaltou, ainda, a especial importância da 
modulação no âmbito da Segunda Seção. Como "as questões de direito 
privado raramente se encontram previstas na Constituição, a atribuição, 
apenas ao Supremo Tribunal Federal, da competência para a modulação 
dos efeitos na hipótese de revisão jurisprudencial significaria uma inad-
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missível discriminação daquelas questões frente às de direito público, 
normalmente regulamentadas no texto constitucional". 

Em resposta ao voto-vista, a Ministra Maria Isabel Gallotti afirmou 
a impossibilidade de o STJ modular os efeitos de suas decisões, pois 
somente o Supremo Tribunal, órgão de cúpula do Judiciário, detém tal 
competência, com base em específica previsão legal, que exige expres
siva maioria de seus membros. "A decisão tem que partir do seu Plená
rio e por um quorum altamente qualificado. E esse quorum qualificado 
se justifica porque quando se deixa de aplicar uma determinada inter
pretação constitucional, na verdade, o que se está fazendo é deixando, 
durante certo interregno de tempo, de conferir eficácia à própria Cons
tituição por razões de grave interesse público que somente ao Supremo 
cabe apreciar". Observa, a propósito, que se o STJ "entender de declarar 
inconstitucional uma lei, não poderá fazê-lo aqui na Segunda Seção. Se 
entendermos que uma lei é inconstitucional, para aplicar a Constituição 
ao invés de uma lei, não podemos decidir contra a lei no órgão fracio
nário. Temos que levar o processo à Corte Especial, onde haverá proce
dimento próprio regido pelo CPC e somente pela maioria absoluta de 
seus membros o Tribunal poderá deixar de aplicar uma lei que tenha 
por inconstitucional". 

Para a Ministra Gallotti, "esse efeito, que é deixar de aplicar uma 
lei - mais grave ainda, uma lei reconhecidamente válida -, será obtido 
por um órgão fracionário e em prejuízo, no caso, do direito de defesa do 
FCVS, fundo representado em juízo pela Caixa Econômica Federal, ga
rantido com recursos do Orçamento da União - tal como demonstraram 
manifestações da União, que deram conta de que centenas de milhões de 
reais do orçamento federal têm sido, ano a ano, aportados para resolver 
o problema do equilíbrio do seguro habitacional - e em detrimento da 
competência constitucional da Justiça Federal, à qual a jurisprudência 
sumulada do STJ reconhece caber decidir a respeito do interesse jurídi
co das empresas públicas de intervir e, portanto, a propósito de sua pró
pria competência (Súmula 150). Penso, portanto, com a devida vênia, 
que não há amparo constitucional nem legal para que uma Seção do STJ 
module efeitos, negue aplicação a diversas leis e à própria Constituição". 

Apesar disso, a Quinta e Sexta Turmas do STJ têm atribuído efeitos 
prospectivos a algumas de suas decisões. Um exemplo sempre citado é 
o HC 28.598, julgado em 2005, reI. Min. Laurita Vaz, no qual se alterou 
a jurisprudência quanto ao termo inicial para contagem do prazo para 
interposição de recurso pelo Ministério Público. Veja-se a ementa: 
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1. De fato, o Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento plenário 
do Habeas Corpus n.º 83.2SSjSP (informativo n.º 328], decidiu que o pra
zo recursal para o Ministério Público conta-se a partir da entrada do pro
cesso nas dependências da Instituição. O Superior Tribunal de justiça, por 
seu turno, aderiu à nova orientação da Suprema Corte. 

2. Não se pode olvidar, todavia, que o entendimento jurisprudencial, até 
então, há muito sedimentado no STF e no STj, era justamente no sentido 
inverso, ou seja, entendia-se que a intimação pessoal do Ministério Públi
co se dava com o 'ciente' lançado nos autos, quando efetivamente entre
gues ao órgão ministerial. 

3. Dessa maneira, constata-se que o Procurador de justiça, nos idos anos 
de 2000, tendo em conta a então sedimentada jurisprudência das Cortes 
Superiores, valendo-se dela, interpôs o recurso dentro do prazo legal. 

4. Não se poderia, agora, exigir que o órgão ministerial recorrente se 
pautasse de modo diverso, como se pudesse antever a mudança do enten
dimento jurisprudencial. Essa exigência seria inaceitável, na medida em 
que se estaria criando obstáculo insuperável. Vale dizer: depois de a parte 
ter realizado o ato processual, segundo a orientação pretoriana prevalen
te à época, seria apenada com o não-conhecimento do recurso, quando 
não mais pudesse reagir à mudança. Isso se traduziria, simplesmente, em 
usurpação sumária do direito de recorrer, o que não pode existir em um 
Estado Democrático de Direito, mormente se a parte recorrente represen
ta e defende o interesse público. 

5. Ordem denegada. 

Gonçalves e Assis sustentam que, na hipótese, (ta aplicação retroa
tiva da nova tese jurídica importaria uma repentina e inescapável que
bra da legítima expectativa do Ministério Público, ancorada na crença 
de ter exercido sua prerrogativa de recorrer no tempo e modo devidos, 
visto que inúmeros recursos já interpostos, admitidos e até mesmo já 
julgados seriam declarados inadmitidos, e as respectivas ações penais, 
absolutórias ou condenatórias, da noite para o dia, transitariam em jul
gado para a acusação, sem que o Parquet nada mais pudesse fazer. O ST], 
ao limitar a aplicação do novo entendimento do Plenário do STF no HC 
83.255 [cujos efeitos não foram modulados pelo STF, observe-se] - ao 
qual passou a aderir -, promoveu, a um só tempo, a tutela dos princípios 
da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da confiança justificada de
positados pelos órgãos do Ministério Público que se fiaram, ao interpor 
diversos recursos, na sólida orientação firmada pela jurisprudência des
ses tribunais de vértice",18 

18. Gonçalves, Gláucio Maciel; Assis, Guilherme Bacelar Patrício de. O prospective overruling nas 
Supremas Cortes brasileiras. Revista de Processo. vaI. 258. ano 41. p. 357-385. São Paulo: Ed. 
RI, ago. 2016. 
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Os mesmos autores lembram outra hipótese de atribuição de efei
tos prospectivos pelo STJ, na qual não se tratava de superação, mas de 
formação de precedente pela Corte Especial. Ainda assim, alguns órgãos 
fracionários daquele Tribunal, em momento posterior à formação do 
precedente, atribuíram efeitos prospectivos a decisões de admissibilida
de de recursos especiais. No REsp 776.265, julgado em 2007 pela Corte 
Especial, reI. Min. Cesar Asfor Rocha, uniformizou-se a jurisprudência 
no sentido da necessidade de ratificação do recurso especial após a pu
blicação do acórdão dos embargos declaratórios julgados na origem, 
independentemente de terem sido acolhidos com efeitos modificativos. 
Com base nesse julgado, foi editada a Súmula 418 (hoje superada pelo 
art. 1.024, § 5º, do CPCj2015). Somente em 2015, a Corte Especial, em 
vista do desmesurado formalismo processual, decidiu que a ratificação 
só é exigível quando houver alteração da conclusão do julgamento an
terior (REsp 1.129.215, reI. Min. Salomão). Nesse entretempo, a imensa 
maioria das decisões do STJ aplicaram a primeira decisão da Corte Espe
cial com efeitos retroativos. Mas em algumas poucas decisões efetuou
-se a modulação temporal dos efeitos REsp 776.265, a exemplo do AgRg 
no Ag 827.293jRS (reI. pj acórdão Min. José Delgado) e AgRg no REsp 
671.912jSP (reI. Min. Arnaldo Esteves Lima). Vale repisar que aqui não 
houve overruling, mas uniformização de jurisprudência, não se podendo 
sequer falar na existência de precedente, já que prevalecia a chamada 
jurisprudência lotérica.19 

Mais recentemente, em junho de 2016, o tema da modulação extem
porânea, em caso posterior à decisão que fixou precedente em sede de 
recurso repetitivo, foi discutido no REsp 1.596.978jR], reI. Min. Napo
leão Nunes Maia Filho. Tratava-se ali de saber a partir de quando incide 
o IRPF sobre o Abono de Permanência. Por maioria, vencido em parte 
o Ministro Gurgel de Faria, a Primeira Turma do STJ deu parcial provi
mento ao recurso da Fazenda Nacional para determinar que o imposto 
de renda só incide sobre os valores em questão a partir do julgamento, 
em 2010, pela Primeira Seção do ST], do REsp 1.192.556jPE, reI. Min. 
Mauro Campbell, sob o rito dos recursos repetitivos. Veja-se a ementa: 

19. Idem. 

DIREITO TRIBUTÁRIO. INTERPRETAÇÃO QUE DEVE LEVAR EM CON
TA O SENTIDO GARANTÍSTICO DOS DIREITOS E INTERESSES DO CON
TRIBUINTE. NÃO INCIDÊNCIA NO IRPF SOBRE O VALOR DO ABONO DE 
PERMANÊNCIA. ORIENTAÇÃO DA 1 ª. TURMA DO STj NO AGRG NO RESP. 
1.021.817MG, REL. MIN. FRANCISCO FALCÃO, DjE 1.9.2008. MUTAÇÃO jU-
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RISPRUDENCIAL PROCEDIDA PELA 1 ª. SEÇÃO DO STJ. RESP. 1.192.556PE, 
REL. MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES, DjE 6.9.2010. EFICÁCIA IMPOSI
TIVA QUE SE INICIA SOMENTE A PARTIR DA MUDANÇA DE ORIENTAÇÃO. 
PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA 
PARCIALMENTE PROVIDO. 

1. A mutação jurisprudencial tributária de que resulta oneração ou agra
vamento de oneração ao Contribuinte somente pode produzir efeitos a 
partir da sua própria implantação, não alcançando, portanto, fatos gera
dores pretéritos, consumados sob a égide da diretriz judicante até então 
vigorante; essa orientação se apóia na tradicional e sempre atual garan
tia individual de proibição da retroatividade de atos oficiais (ou estatais) 
veiculadores de encargos ou ônus: sem esse limite, a atividade estatal tri
butária ficaria à solta para estabelecer exigências retrooperantes, deses
tabilizando o planejamento e a segurança das pessoas. 

2. Neste caso, a não incidência do IRPF sobre o Abono de Permanência es
tava claramente albergada najurisprudência desta Corte Superior (AgRg 
no REsp. 1.021.817JMG, Rei. Min. FRANCISCO FALCÃO, Dje 1.9.2008), o que 
somente veio a ser alterado com o julgamento do REsp. 1.192.556PE, sob 
a sistemática do art. 543-C do CPc, relatado na 1 ª. Seção pelo Ministro 
MAURO CAMPBELL MARQUES, Dje 6.9.2010; Essa alteração jurispruden
cial do STj não pode surpreender os Contribuintes que realizaram fatos 
geradores anteriores à ela, sendo isso uma regra intransponível da ordem 
jurídica democrática, como altesonantemente apregoava o Professor GE
RALDO ATALIBA, na sua obra: República e Constituição, São Paulo, Ma
Iheiros,2004. 

3.Recurso da FAZENDA PÚBLICA parcialmente provido, para afirmar que 
incide o IRPF sobre o valor do Abono de Permanência, mas somente a 
partir de 2010, data do julgamento do REsp. 1.192.556PE, ressalvada a 
prescrição quinquenal, qnotando-se que a decisão repetitiva ainda não 
transitou em julgado. 

Em seu voto vencido, o Ministro Gurgel de Faria ressalta que não se 
trata de aplicar a proibição de retroatividade em matéria tributária, pois 
já existia lei, que foi interpretada para reconhecer a incidência de impos
to de renda sobre os valores pagos a título de abono de permanência. Na 
época do julgamento do recurso repetitivo, em 2010, o CPC em vigor não 
previa a modulação dos efeitos das decisões do STJ. Por isso, tal ques
tão nem mesmo foi debatida quando do julgamento do repetitivo. Cita 
inúmeros precedentes do STJ no sentido de que a modulação temporal 
só era admitida nas hipóteses excepcionais do art. 27 da Lei 9.868/99, 
lembrando também vários outros julgados do STJ, nos quais se assentou 
que a mudança de entendimento jurisprudencial, por si só, não ofende o 
princípio da segurança jurídica. Assevera não caber a órgão fracionário 
menor, no caso a Turma, modular os efeitos da decisão da Seção em sede 
de repetitivo, sob pena de ofensa aos princípios da segurança jurídica e 
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da isonomia, levando-se em conta, quanto a este último, que os contri
buintes que, lastreados na presunção de legitimidade das leis, deixaram 
de litigar contra o Fisco ficarão em situação desigual. 

Ademais, prossegue o Ministro Gurgel de Faria, "a 'modulação dos 
efeitos' caso a caso, sem que tal modulação tenha sido objeto de exame no 
próprio recurso repetitivo, fulmina o objetivo maior do precedente, que é 
trazer segurança jurídica, racionalidade, isonomia e previsibilidade ao sis
tema, pois as instâncias de origem ficam sem ter um norte a seguir, quan
do devem acompanhar fielmente o conteúdo da decisão, diante do seu 
caráter vinculante, adotando nos processos sobrestados a tese firmada". 
A modulação casuística é um caminho perigoso, pois "sempre que houver 
divergência entre as Turmas de Direito Público, tratando-se de matéria 
tributária, o contribuinte dirá que não se pode aplicar o repetitivo retroa
tivamente. Não é exação nova, por óbvio, que estamos a criar. Com todo o 
respeito, esse tributo sempre existiu. Daí a razão de não se poder falar em 
efeitos tão só para depois do julgamento do repetitivo". Em suma, "o que o 
Código de Processo Civil de 2015 permite é que o recurso repetitivo faça 
isso. Não houve modulação no julgamento do REsp 1.195.556jPE e, em 
uma Turma, seis anos depois, estamos a dizer que, na realidade, aquele 
recurso repetitivo merece ter os efeitos modulados". 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como se vê das decisões do STJ acima descritas, alguns temas con
trovertidos em doutrina provavelmente ressurgirão quando houver 
oportunidade de aplicar o art. 927, § 3º, do novo CPC a casos concretos, 
tais como o conteúdo e o alcance do dispositivo, sua imbricação com o 
direito material envolvido, a possibilidade de prospective overruling na 
formação - e não apenas na superação - de precedente e a possibilidade 
de modulação pelo juízo do caso futuro. 

Ainda que a principal objeção à modulação temporal dos efeitos das 
decisões do STJ - a inexistência de lei autorizativa - tenha sido superada 
pelo novo estatuto processual civil, subsistem dúvidas quanto aos exatos 
contornos dessa técnica. No EREsp 738.689jPR, o Ministro Teori, diver
samente do voto-vista proferido pelo Ministro Benjamin, acentuou que a 
modulação dos efeitos das decisões, quando autorizada, cinge-se aos as
pectos temporais, ou seja, à atribuição ou não de efeitos prospectivos à 
decisão revogadora do precedente. Aspectos subjetivos e materiais des
sa decisão não podem ser modulados, pois isso teria caráter normativo, 
implicando usurpação de competência do Legislativo. 
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Ademais, como também lembrado pelo Ministro Teori, "para po
der modular suas decisões, em limites até menos extensos, o legislador 
submete o STF à reserva de plenário e à votação favorável por quórum 
especialíssimo de 2/3 de seus membros". Ou seja, a reserva de plenário 
e o quórum de votação elevado denotam o caráter excepcional da modu
lação, até mesmo para o órgão de cúpula do Judiciário. Se a superação do 
precedente não deve ser trivializada, devido à adoção do sistema de pre
cedentes obrigatórios em suas dimensões horizontal e vertical, muito 
menos pode ser reduzida a procedimento banal a atribuição de efeitos 
prospectivos à decisão de um órgão fracionário de tribunal. Do mesmo 
modo, a Ministra Isabel Gallotti, nos EDcl nos EDcl no REsp 1.091.393, 
enfatiza a excepcionalidade da modulação de efeitos que, no caso, impli
caria negar vigência a vários dispositivos de lei e à própria Constituição. 
Se a modulação tem caráter normativo acentuado, ao projetar para o fu
turo, à moda da lei, os efeitos da decisão judicial, não se pode negar que 
corresponda à fixação de uma política judiciária para o caso concreto, o 
que exige legitimação somente compatível com o pleno ou outro órgão 
superior do tribunal que houver revogado o precedente. 

Já no REsp 1.596.978/RJ houve interessante embate entre dois pon
tos de vista. Para o relator, Ministro Napoleão, a aplicação retroativa de 
novo entendimento no sentido da incidência de imposto de renda so
bre o abono de permanência implicaria violação de preceitos de direito 
material; embora se reporte à "mutação jurisprudencial tributária", não 
faz referência à lei processual, especialmente à norma que autoriza a 
modulação, limitando-se a invocar a ordem constitucional tributária e 
a legislação de regência. Em seu voto vencido, a seu turno, o Ministro 
Gurgel de Faria repele o argumento de irretroatividade da lei tributária, 
afirmado tratar-se ali de modulação não autorizada, por inexistir previ
são legal à época em que alterado o precedente e por ser impossível a 
modulação extemporânea, caso a caso, pelos juízos dos casos posterio
res afJoverruling. 

Por fim, no RESp 776.265, julgado pelo Corte Especial, houve forma
ção de precedente que passou a ser aplicado com a eficácia retroativa 
habitual. Alguns julgados subsequentes, no entanto, atribuíram efeitos 
prospectivos à decisão da Corte Especial, o que, a despeito das evidentes 
boas intenções, acabou por consagrar a "jurisprudência lotérica" em de
trimento da segurança jurídica e da igualdade. 

Pode-se dizer, em suma, que tanto quanto a superação de precedente, 
a modulação temporal de seus efeitos deve ser efetuada em caráter excep-
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cional e com muita prudência. É preciso, com o tempo, desenvolver crité
rios seguros que orientem os tribunais a reconhecer as hipóteses em que 
cabe efetivamente a atribuição de efeitos prospectivos à decisão que alte
ra precedente, a fim de bem proteger a segurança jurídica e a isonomia. 
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