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RESUMO

Questão tradicional sobre o controle de constitucionalidade no Brasil é a nulidade da norma a qual se declara a inconstitucionalidade e, 
consequentemente, sua retroatividade para que não se permita que uma lei inconstitucional possa ter seus efeitos reconhecidos como válidos. 
Referida realidade se justifica para que a supremacia da Constituição seja mantida. Porém, em razão da necessidade de ajustes no mundo real, se 
faz necessária a utilização do expediente da modulação dos efeitos temporais para que, por uma questão de segurança jurídica ou de excepcional 
interesse social, os impactos da norma declarada inconstitucional possam ser minimizados e, desta forma, o interesse público em seu núcleo 
essencial – o bem-estar e, por consectário lógico, a dignidade dos cidadãos – por uma questão de legitimidade democrática, possa ser respeitado. 
Ocorre que no contexto da operação da modulação dos efeitos temporais, referido expediente somente poderá ser utilizado se evidenciada a 
necessidade da proteção da segurança jurídica ou do excepcional interesse social e este ajuste somente poderá ocorrer se a decisão for 
construída por meio da técnica da ponderação de interesses, face o conteúdo constitucional envolvido no cenário narrado. Diante desta questão 
a grande dúvida que se passa a tentar esclarecer é em que medida a atuação do STF, sobre a referida temática, tem servido para proteger os 
interesses dos cidadãos ou apenas a preservação de interesses do Estado. Assim, é objetivo do presente trabalho compreender possíveis limites 
acerca da interpretação constitucional realizada, em tese, por meio dos parâmetros construídos pela nova hermenêutica constitucional para a 
atuação do STF sobre as operações que envolvam a modulação dos efeitos temporais acerca da declaração de inconstitucionalidade da norma. O 
conteúdo desta pesquisa revela-se de suma importância no contexto do atual Estado Democrático de Direito brasileiro em razão que o 
expediente da modulação temporal dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da norma, se não for utilizado adequadamente – e isso 
impõe o uso adequado da técnica da ponderação de interesses – pode servir como verdadeiro canal para que as razões do Estado possam ser 
externadas, mas com a tentativa deste, por meio do STF, de imprimir um suposto tom de legitimidade democrática sobre a mencionada operação 
da jurisdição constitucional. A metodologia utilizada para a realização desta pesquisa tem sido a revisão de bibliografia acerca das obras da boa 
teoria constitucional, tradicional e vanguardista, nacional e estrangeira, já escritas sobre o tema, bem como uma análise de acórdãos do STF sobre 
o mesmo tema para, a partir de uma análise dos argumentos utilizados em suas decisões, buscar identificar uma racionalidade lógico-
argumentativa à luz de pressupostos legitimamente democráticos e tentar alcançar os objetivos delimitados para buscar responder o problema 
central inicialmente proposto. Como resultados alcançados até o momento nesta pesquisa chega-se a constatação de que não são em todas as 
decisões nas quais se enfrenta a modulação temporal que o STF realiza adequadamente a técnica de ponderação de interesses. Portanto, nem 
todos os resultados produzidos se coadunam como os pressupostos democráticos atuais sobre a nova hermenêutica constitucional. Esta é uma 
conclusão inicial. O ponto a ser respondido a partir deste momento é por qual motivo o STF não realiza adequadamente a mencionada técnica de 
decisão. Importante salientar que para buscar responder este próximo desafio, pretende-se investigar as decisões do STF sobre a mencionada 
temática sob o olhar do respeito do Supremo com relação ao princípio da igualdade. Igualdade entre os membros do STF, entre estes e o 
Legislador e o Executivo e entre as partes, mesmo meramente formais que atuaram nos processos, e entre próprios cidadãos que serão 
impactados com o conteúdo da decisão modulada.
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