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Cumprimento a todos na pessoa da Ministra Cristina Peduzzi. Agradeço 

muitíssimo aos organizadores desse evento na pessoa do Professor Alexandre 

Freire, por me ter incluído na lista desses ilustríssimos palestrantes que hoje 

estão aqui para celebrar os 30 anos deste Tribunal que vem se tornando, cada 

dia que passa, em um Tribunal cada vez melhor, e disso deu conta o Senhor 

Ministro Mauro Campbell na sua excelente exposição, cumprimento o Senhor 

Ministro João Otávio Noronha pela oportuníssima palestra de abertura e 

agradeço pela parceria com o Instituto por ter cedido o espaço para que 

pudéssemos estar aqui refletindo e comemorando.  

Hoje tenho, novamente, a honra e a alegria de dividir a mesa com o 

Senhor Ministro Mauro Campbell, a quem comprimento novamente, e 

cumprimento, também, o Pedro Miranda, jovem, talentoso, ousado, e criativo 

processualista catarinense. 

Na verdade, estamos dividindo o tema “Precedentes Qualificados no 

Superior Tribunal de Justiça”. Tenho usado essa expressão, precedente 

qualificado no sentido de precedente vinculante na acepção mais forte da 

expressão vinculante, que no vocabulário que tenho usado, e cada um tem 

construído o seu próprio, já que o Código é tão o novo, se refere aos 

precedentes que se desrespeitados ensejam o manejo da reclamação. Então, 

são os precedentes exarados em um ambiente de um RDR, de um incidente de 

assunção de competência, nos repetitivos do STJ, do STF, e, também, no 

recurso extraordinário avulso, ou seja, naquele entre “a e b”, que não é 

repetitivo, essa hipótese de um precedente vinculante cujo desrespeito enseja 



o manejo da reclamação, foi incluído pela Lei N. 13.256, aquela lei que foi 

aprovada no apagar das luzes e acabou entrando em vigor junto com o Código. 

No entanto, essa expressão “precedente qualificado” pode ter outro sentido, 

talvez não só jurídico stricto sensu, mas jurídico e fim sociológico. Precedentes 

qualificados podem ser considerados nesse outro sentido mais abrangente, 

aqueles que se consubstanciam em pautas de conduta para os jurisdicionados. 

Pautas de condutas são padrões que moldam, que induzem, que servem de 

base para comportamentos, na verdade, são o próprio Direito. Então, nesse 

sentido, pautas de conduta, precedentes qualificados, são decisões do STF, 

são decisões do STJ, avulsas, até um acórdão importante da Corte Especial, 

são decisões de repetitivos, são decisões de embargos de divergência, que 

não estão catalogados como precedentes vinculantes, são decisões firmes no 

mesmo sentido, formando jurisprudência estável até mesmo de um tribunal de 

segundo grau, porque são pautas de condutas, são padrões à luz dos quais os 

comportamentos se orientam, se moldam, e serão avaliados, não devem 

mudar, ou pelo menos não devem mudar com muita frequência. Dessa 

constatação, que, no fundo, é a constatação de que em certas condições, em 

alguma medida, o Poder Judiciário cria Direito, nascem os deveres do art. 926. 

Diz esse dispositivo de natureza “principiológica” é que os tribunais devem criar 

uma jurisprudência estável, íntegra, e coerente, assim como deve ser a lei, 

assim como deve ser o próprio Direito. O artigo n. 927, § 2º e 4º, evidencia que 

a mudança de orientação desta jurisprudência forte, desses precedentes 

qualificados no sentido lato, não deve ser banalizada. E como é que esses 

dispositivos fazem isso? Dizem, por exemplo, que a alteração de entendimento 

adotado em um precedente vinculante ou na jurisprudência dominante de um 

tribunal pode ser precedida de audiências públicas, e, ou, da participação de 

amicus curiae. O art. n. 927, § 4º, diz que quando há essa alteração, essa 

guinada de entendimento, ela deve contar sempre com uma fundamentação 

densa e adequada, e no fundo o que esse dispositivo diz é o seguinte: 

“Pensem bem se vale a pena mudar mesmo, porque se forem mudar, levem 

em conta o princípio da segurança jurídica. E por que muda a jurisprudência? A 

jurisprudência muda basicamente em função, ou como decorrência de quatro 

circunstâncias; primeira delas, e a mais legítima que não acontece não deve 

acontecer, pelo menos no meu entender e em todos os ramos do Direito, mas é 



a necessidade de se adaptar à regra jurídica, a mudanças sociais, a mudanças 

de padrões morais, enfim, há fatos, há constatações empíricas, do que ocorre 

na própria sociedade, evidentemente, a sociedade é um organismo vivo que 

muda lentamente, portanto, essas alterações jamais poderiam ser bruscas, vão 

acontecendo aos poucos. A segunda das razões que podem gerar alteração da 

jurisprudência é a necessidade de correção de um erro, essa, sim, às vezes, é 

brusca, legitimamente brusca, e as duas outras são mudança de composição 

humana de um tribunal, e a quarta, e última, mudança de opinião dos 

magistrados. Na verdade, de rigor, essas últimas circunstâncias, em minha 

opinião, não deveriam gerar a mudança da jurisprudência, por que a 

jurisprudência é de um tribunal e não é pessoal dos ministros que o compõem.  

Permito-me usar o que resta do meu tempo para falar de uma 

consequência inexorável dessa percepção no sentido de precedentes 

qualificados que são pautas de condutas, na verdade, são o próprio Direito, 

porque, no final das contas, sei que é muito difícil para os profissionais mais 

comprometidos com vida acadêmica etc, reconhecer isso, mas, na verdade, a 

versão final da norma é dada pelo Poder Judiciário, como se dizia antigamente 

que o juiz era a “boca da lei”, hoje podemos dizer que o Poder Judiciário é a 

“boca do Direito”, porque no fundo a regra que o jurisdicionado segue é aquela 

que emana da última palavra dos tribunais, principalmente daqueles cuja 

função e a razão de ser é respectivamente dizer o que significa o Direito 

Infracional, STJ, e dizer o que significa a própria Constituição, STF.  O STJ é 

um dos tribunais que exerce essa função talvez da forma mais intensa no país, 

inclusive do ponto de vista quantitativo. O STJ cria Direito, não originariamente, 

claro, mas cria suprindo lacunas, esclarecendo contradições, interpretando a 

lei. A consequência deste fenômeno é a necessidade de que haja modulação, 

a modulação no seu sentido mais comum é a manipulação dos efeitos das 

decisões e a dimensão mais frequente em que acontece essa manipulação é 

justamente a dimensão temporal. A mudança de orientação, com alteração de 

um precedente ou de uma linha jurisprudencial firme, nítida, densa, clara, tem, 

naturalmente, efeito retroativo, ou seja, colhe situações jurídicas em que a 

conduta das partes ocorreu à luz da outra orientação anterior. A modulação é 

um instituto que tem o condão justamente de neutralizar o efeito retroativo da 

alteração da jurisprudência, tem vista a concretizar o sentido o princípio da 



segurança jurídica tutelando a sua dimensão subjetiva, que é a proteção da 

confiança, a confiança que o jurisdicionado tem o direito de ter na coerência 

dos órgãos do estado, inclusive desse órgão, cuja função, como acabei de 

dizer, na minha visão, é a de dar a versão final da norma jurídica. Esse 

fenômeno, é interessante, vem se tornando, atualmente, relevante no mundo 

todo. O fato de que o juiz cria direito, portanto, inova, e que essa criação acaba 

por abranger fatos do passado, tem levado muitos países, mesmo países de 

civil law, a pensarem em maneiras de evitar esse efeito para trás, que é natural 

da jurisprudência. Isso acontece, como sabemos, nos Estados Unidos, mas, 

também, acontece numa proporção diminuta, em casos específicos, na 

Alemanha, na França, e até na Itália. A modulação é um instrumento que dá ao 

particular a oportunidade, no fundo, de se defender contra o estado. O estado 

tem o dever de gerar tranquilidade para o jurisdicionado, não pode criar tumulto 

desorientando a sociedade, isso fere a boa-fé objetiva. Na verdade, a mudança 

da jurisprudência, principalmente quando é brusca, repentina, quando não foi 

sinalizada antes, equivale a uma conduta de má-fé objetiva, porque é um 

venire contra factum proprium.  Agora, o que me parece extremamente 

relevante, já que essa consciência da necessidade da modulação já existe no 

Poder Judiciário brasileiro, na comunidade jurídica de modo geral, é que é dos 

tribunais que proferiram os precedentes qualificados, quando for o caso, o 

dever de modular, ou pelo menos de se manifestar expressamente quanto à 

modulação, essa tarefa não é do juiz que deve aplicar um novo precedente. 

Isso está muito claro em um artigo que achei excelente, um artigo curto, seco, 

mas muito objetivo que li recentemente do Senhor Ministro Ricardo Villas Boas 

Cueva. Essa preocupação existe no STJ há muito tempo, desde 2006, 2007, 

começaram a começaram a pipocar alguns julgamentos, um aqui, outro lá, em 

que pelo menos havia conversas, embora isso no final não tenha nem constado 

do acórdão, sobre a necessidade de modulação. Um exemplo que é citado em 

todos os livros de Direito Tributário em que se toca nesse problema da 

necessidade da modulação, é o dos Embargos de Divergência n. 738.689, 

oriundo do Paraná, cujo Relator foi o Senhor Ministro Teori Albino Zavascki, 

esse acórdão tratava do crédito-prêmio de imposto sobre produtos 

industrializados, e houve muita insistência do Senhor Ministro Herman 

Benjamin no sentido de que se houvesse modulação, mas a opinião dele 



acabou não prevalecendo, esse julgamento aconteceu em 2007. Houve 

situações em que, sem tomar o devido cuidado sobre a competência para 

modular, a doutrina diz pura e simplesmente, houve casos anteriores ao 

Código de 2016, em que o STJ chegou a modular. Coletei dois exemplos 

interessantes, um processo civil e outro de processo penal, o primeiro deles é 

um exemplo que diz respeito a se considerar prematura interposição de recurso 

especial, quando houve depois de interposição embargos de declaração. Isso 

foi resolvido pela Corte Especial em 2007, logo em seguida, um órgão 

fracionário julgou no sentido de que não deveria aplicar o precedente, porque 

aquele recurso que estava decidindo tinha sido interposto antes do julgamento 

da Corte Especial em 2006. Outro exemplo bem interessante é de processo 

penal. Diz na ementa: “Houve uma alteração de uma jurisprudência há muito 

sedimentada, tanto no STF, quanto no STJ, no sentido de que o prazo recursal 

começaria a contar para o Ministério Público a partir da intimação pessoal 

deste órgão, que se dava com o ciente lançado aos autos, quando, 

efetivamente, entregues ao órgão ministerial”. De repente, o STF mudou esse 

entendimento dizendo que o prazo começaria a contar a partir da entrada do 

processo nas dependências da instituição. Tempos depois, houve um habeas 

corpus julgado em 2005, e o recurso tinha sido interposto no ano 2000, então, 

ao julgar esse habeas corpus, a Relatora, Senhora Ministra Laurita Vaz, fez 

constar do acórdão que aquele precedente não deveria ser aplicado ao caso 

dos autos, porque o recurso havia sido interposto muito antes de a tese ser 

fixada. Do ponto de vista substancial, é evidente que esta modulação nos dois 

casos foi acertadíssima, do ponto de vista da competência, não, no meu 

entender, porque se se abre a possibilidade dessa modulação ser feita 

posteriormente por um órgão diferente daquele que alterou a decisão, no fundo 

as portas estão abertas para que o juiz de primeiro grau se recuse a aplicar um 

precedente, porque o precedente foi posterior ao momento em que 

aconteceram os fatos subjacentes àquele processo que ele vai julgar naquele 

momento. Quer dizer, não é diferente, do ponto de vista técnico processual, 

que um órgão fracionário do mesmo tribunal se recuse a aplicar um precedente 

vinculante, ou uma jurisprudência qualificada, forte nesse sentido, porque os 

fatos teriam ocorrido anteriormente à fixação do precedente. Então, na 

verdade, apesar de um artigo que reputo muito bem-intencionado, mas a 



redação final dele é extremamente infeliz, que é o artigo 24 da Lei de 

introdução às normas do Direito Brasileiro, que sugere a possibilidade de que o 

próprio juiz possa proceder, ele mesmo, à modulação. Então, na verdade, 

parece-me que essa regra de competência, entendida dessa forma é 

equivocada e péssima para o sistema, porque, primeiro, só para concluir, 

sumarizando, abre as portas para que qualquer juiz faça a sua modulação, 

enfraquece, portanto, drasticamente e dramaticamente, o sistema de 

precedentes, e gera, sobretudo, um grave risco à isonomia. 

A questão da modulação é uma questão daquelas que se revela 

extremamente resistente à sistematização, na verdade, é muito difícil tentarmos 

estabelecer critérios objetivos para que se possa orientar um magistrado, um 

desembargador, um ministro a respeito de quando ele deve modular. Mas não 

há nada mais frustrante no Direito, de desolador, que fazermos uma pergunta e 

escutar a resposta: “Isso é casuística, depende do caso concreto”. Quando 

escutamos esse tipo de resposta, temos vontade de largar tudo e montar um 

canil, sei lá, fazer arquitetura, estudar desenho, porque isso realmente gera 

uma insegurança e desestímulo ao estudo. Mas acho que existem critérios que 

pelo menos indicam circunstâncias que levam à necessidade na modulação; o 

primeiro deles é justamente esse de que falamos muito rapidamente, que é a 

proteção da confiança na pauta de conduta anterior, isso significa, 

evidentemente, que quando há modulação, essa deve ser posterior a uma 

situação de certeza, e não a uma situação de insegurança. Na verdade, 

podemos até perceber, nesse estudo a respeito da modulação, que todos os 

fundamentos jurídicos, que embasam a ideia de que tem que haver essa 

postergação dos efeitos do precedente, são exatos e precisamente inversos 

daqueles que embasam a súmula n. 343, porque a súmula n. 343 acaba 

protegendo uma situação em que havia discussão, uma situação nublada, em 

que não se sabia, exatamente, qual era o verdadeiro sentido da lei, enquanto 

que a modulação, ao contrário disso, protege aquele cidadão que agiu 

confiando no Direito, confiando naquela jurisprudência firme de um tribunal x, 

que dizia que o tributo tal não tinha que ser recolhido, então ele passou 10 

anos sem recolher o tributo, aí, de repente (de repente, esse é outro elemento 

surpresa que deve existir nas situações que ensejam a modulação), o tribunal 

passou a entender que o tributo era devido sim, porque a lei não era 



inconstitucional. Em uma situação como essa, em que há uma orientação firme 

e confiável anterior, em que há uma mudança surpreendente, uma mudança 

repentina, uma mudança drástica de a para b, de preto para branco, na 

jurisprudência, deve haver modulação. Segundo critério que indica ou deve 

indicar os casos em que a modulação deve fazer campos do Direito em que 

acontece a mudança da jurisprudência. Existem áreas do Direito que chamo de 

ambientes de decisão, que são permeadas de uma maneira extremamente 

visível de princípios duros, é um ambiente de decisão que chamo de rígido, 

como é, por exemplo, o Direito Tributário, como é, por exemplo, o Direito Penal, 

não há crime sem lei anterior que o preveja, o Direito Tributário, também, é 

repleto de princípio da anterioridade, princípios que têm em vista justamente 

gerar tranquilidade por contribuinte para ele poder planejar sua vida, para 

empresa planejar a sua conduta. Nesses campos, na verdade, no meu 

entender, a alteração do Direito não deve acontecer por obra do Poder 

Judiciário, porque quando muda a lei, a regra do direito intertemporal é 

extremamente clara, a mudança da lei, a lei nova, a alteração que se fizer 

atinge o presente e o futuro, a jurisprudência não, ao contrário, a jurisprudência 

tem a vocação de atingir as situações do passado. Nesses ambientes 

decisionais que eu chamo de rígidos, de duros, em que a mudança do Direito 

deve se fazer por obra do legislador e não por obra do Poder Judiciário, tem 

que haver modulação para que haja regra de Direito Intertemporal, para 

mudança da regra pela via do Poder Judiciário, semelhantes àquelas que 

existem para a lei. Em princípio, deve haver alteração no Direito Penal, no 

Direito Tributário.  Nos outros campos do Direito temos que pensar melhor, 

esses são, pelo menos, critérios que indicam a existência de situações em que 

a modulação é adequada. Terceiro e último critério, quando na mudança geral 

há desvantagens para o particular, em casos que o processo é parte. E por que 

digo isso? Na verdade, a modulação deve, nesses casos, ser feita para não 

prejudicar o particular, porque ele será duplamente atingido pelo venire contra 

factum proprium do tribunal e pela nova decisão que lhe é desfavorável.  

Com isso, espero ter dado, felizmente, sem repetir uma palavra do que 

disse o Senhor Ministro Mauro Campbell Marques, uma visão um pouco 

diferente daquilo que deve necessariamente acontecer a partir da consciência 

que devem ter os Ministros dos Tribunais Superiores, no sentido de que eles 



são realmente atores da construção do Direito, quer dizer, eles são, na 

verdade, responsáveis, no fundo, pela norma que a sociedade segue. O 

cuidado com a modulação não pode ser esquecido nesse momento histórico 

em que cada vez mais se reconhece essa função do Poder Judiciário, e, cada 

vez mais, se reforça a tendência de que esse sistema de precedentes 

vinculantes criados pelo Código e essa cultura de respeito às decisões dos 

Tribunais Superiores, no sentido lato, ao que parece, vem se formando no país.  

Muito obrigada pela atenção de vocês. 
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