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RESUMO

Na presente dissertação, analisou-se a aplicação do instituto da modulação temporal dos
efeitos pelo Supremo Tribunal Federal, à luz da determinação a ele conferida por lei
ordinária que permite a ratificação dos atos produzidos por norma declarada
inconstitucional. O que se tentou desvendar por meio da pesquisa empírica através da
metodologia da Análise Semiolingüística do Discurso em seus três lugares de
compreensão do discurso, no intuito de se vislumbrar as visadas discursivas dessas
decisões judiciais, foi como se procedem aos debates acerca da utilização do instituto da
modulação temporal dos efeitos pelos Ministros do Supremo Tribunal Federal, com
especial foco na formação de consenso e na reprodução de decisão com base nos
precedentes, bem como a utilização correta e fundamentada dos elementos necessários
para modular os efeitos da decisão, quais sejam, a segurança jurídica e o excepcional
interesse social. Outro foco da análise foi a possibilidade de aplicação do instituto da
modulação temporal dos efeitos no controle difuso de constitucionalidade.
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ABSTRACT

In this dissertation, we analyzed the application of the institute of the effects of temporal
modulation by the Supreme Court in the light of the determination conferred to him by
ordinary law that allows the ratification of the acts produced by rule declared
unconstitutional. What we tried to unravel through empirical research using the
methodology of the Discourse Analysis Semi linguistics in its three places of
understanding speech in order to glimpse the targeted discoursive these judgments, it
was as if they come to debates about the use of the institute the temporal modulation of
the effects of the Ministers of the Supreme Court, with a special focus on consensus
formation and reproduction decision based on the precedent, as well as the correct and
substantiated the elements necessary to modulate the effects of the decision, which they
are, the legal security and exceptional social interest. Another focus of the analysis was
the possibility of application of the institute of the effects of temporal modulation in
diffuse control of constitutionality.
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INTRODUÇÃO

Na presente Dissertação de Mestrado analisou-se o papel da Jurisdição
Constitucional no Brasil, através da análise de Jurisprudência Constitucional, em razão
do papel que esta demanda vem ganhando relevo como referencial no campo do direito
brasileiro, mesmo este não tendo a tradição anglo-americana, através de análise de
acórdãos produzidos pelo Supremo Tribunal Federal.
Esta investigação compõe a Linha do Acesso a Justiça e Efetividade do
Processo do Mestrado em Direito Público e Evolução Social da Universidade Estácio
de Sá e, mais especificamente, ao grupo de pesquisa denominado Núcleo de Estudos
sobre Direito, Cidadania, Processo e Discurso, sob a coordenação dos Professores
Doutores Rafael Mario Iorio Filho e Fernanda Duarte Lopes Lucas da Silva.
No presente trabalho desenvolve-se uma forma de compreender os ditos
e não ditos dos discursos promovidos pelos Ministros do Supremo Tribunal Federal,
através da pesquisa empírica da jurisprudência constitucional na discussão temática da
modulação temporal dos efeitos, tendo como referencial as ações diretas de
inconstitucionalidade objeto de modulação temporal dos efeitos.
O objetivo proposto neste trabalho é a percepção, através da análise dos
discursos proferidos pelos Ministros do Supremo Tribunal Federal, da construção e
comportamento do responsável pela guarda da Constituição na relação de poder em
defesa do Estado frente ao particular. A importância do presente tema é percebido no
liame entre a proteção do ordenamento jurídico, em especial pelo princípio da
supremacia constitucional, frente a dificuldade e obstáculos de invalidação de efeitos
produzidos por normas declaradas inconstitucionais, discutindo-se assim a segurança
jurídica brasileira.
Partiu-se das seguintes premissas (hipóteses): os Ministros do Supremo
Tribunal Federal se utilizam da lógica do contraditório em seus debates, em detrimento
ao princípio do contraditório, deixando de formar consenso; Na fundamentação de seus
votos, a utilização de precedentes não é feita nos termos da Common Law; Embora haja
a necessidade de utilização de pelo menos um dos dois elementos necessários para
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modulação temporal dos efeitos, bem como seu fundamento no caso concreto, os
Ministros se utilizam de argumentos de autoridade para demonstrar a presença de tais
elementos; e, por fim, o Supremo Tribunal Federal utiliza o instituto da modulação
temporal dos efeitos de forma aleatória, sem qualquer subsídio legal.
O Estudo está organizado em três capítulos.
No primeiro, intitulado O Discurso Jurídico do STF nas modulações de
efeitos como discurso político: o aporte da metodologia semiolinguistica de Patrick
Charaudeau, o objetivo foi desenvolver primeiro a possibilidade de analisar a
jurisprudência como objeto de interesse investigativo, passando pelo percurso
metodológico seguido e concluindo com os ensinamentos da teoria de analise do
discurso de Patrick Charaudeau.
Cuida o capítulo do estudo da arte no que concerne a jurisdição
constitucional, o posicionamento da doutrina frente ao controle de constitucionalidade
brasileiro, e analisando o instituto da modulação temporal dos efeitos, em especial seus
elementos, quais sejam, a segurança jurídica e o excepcional interesse social.
No Capítulo 3, demonstrou a análise do discurso dos Ministros do
Supremo Tribunal Federal, tendo por base os acórdãos pesquisados sobre o filtro da
“adi” e “modulação de efeitos”, sob dois aspectos, o quantitativo, que visa quantificar as
decisões nos moldes propostos, e, o qualitativo que explicita e enfrenta as hipóteses
propostas.
Espera-se que a análise aqui produzida venha de alguma forma contribuir
para a formação de opinião das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal,
fazendo com que a comunidade jurídica deixe de recebê-las como imposição através de
argumentos de autoridade impostos por seus Ministros e passe a aceitá-las, cada dia
mais, pela autoridade dos argumentos proferidos.

1 O DISCURSO JURÍDICO DO STF NAS MODULAÇÕES DE EFEITOS
COMO DISCURSO POLÍTICO: O APORTE DA METODOLOGIA
SEMIOLINGUISTICA DE PATRICK CHARAUDEAU

A linguagem é o que motiva a ação, a orienta e lhe
dá sentido.
Patrick Charaudeau

1.1 A jurisprudência como objeto de interesse investigativo

Haja vista os Ministros do Supremo Tribunal Federal serem integrantes
do mundo jurídico brasileiro, seria impossível interpretar suas decisões, os elementos
nela contidos, articulados e pensados, a matéria que se propõe a discutir com suas
nuances, sem obrigatoriamente ter uma visão clara do que a doutrina apresenta sobre o
assunto. Neste caminho, IORIO FILHO (2009, p. 63) ensina:
A presente pesquisa visa estudar, analisar, categorizar e entender o
discurso do Supremo Tribunal Federal, acerca da temática das decisões proferidas nas
ações diretas de inconstitucionalidade objeto de modulação temporal de efeitos.
Por certo, alguns aspectos devem necessariamente ser abordados para
que de fato consiga-se analisar o discurso político do Supremo Tribunal Federal, bem
como de seus integrantes.
Nas palavras de DUARTE e IORIO FILHO (2011), a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal brasileiro é relevante e deve ser analisa com base em três
razões principais, quais sejam ausência de estudos jurisprudenciais, prestação
jurisprudencial, e, retratação jurisprudencial da imposição estatal para solucionar
controvérsias:
A primeira caracteriza-se pela quase inexistência de estudos pátrios
que levem em consideração este aspecto (jurisprudência) do rito
judiciário. (...) b) A segunda razão sustenta-se no fato de que as
decisões proferidas pelas cortes materializam, no campo jurídico, as
representações de seus juízes sobre a problemática abordada,
cristalizando e formalizando uma relação no campo jurídico, que
traduz na chamada prestação jurisdicional. (...) c) a última razão
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caracteriza-se pela jurisprudência retratar, na concentração de discurso
pelos juízes, a problemática entre o tribunal e a sociedade; pois é uma
prática da imposição da autoridade estatal para os conflitos sociais na
busca pelo ‘credo jurídico’ de se solucionar as controvérsias.

A primeira razão porque se deve analisar as jurisprudências versam no
sentido da importância que se tem uma decisão proferida por um juiz. Por certo que as
jurisprudências não vêm tendo o interesse investigativo satisfatório no mundo jurídico,
ou mesmo na esfera acadêmica. Ao passo que no campo profissional as jurisprudência
refletem verdadeiros argumentos de autoridade, muitas vezes sendo dispensado o
contexto de sua decisão, sendo retirado apenas o trecho que reforça determinada tese,
mesmo que esta venha perder o sentido se analisada aleatoriamente. Isto ocorre, pois o
sistema jurídico brasileiro tem origem no sistema romano-germânico no qual faz do juiz
um mero aplicador do direito e não servindo suas decisões de efetivas fontes do direito.
(DUARTE e IORIO FILHO, 2011)
No que concerne o segundo argumento quanto a necessidade de estudo
jurisprudencial, este baseia-se em que o Direito é um fenômeno social, cultural e
histórico influenciado por valores e aspirações em determinado momento espaçotemporal, e principalmente pela vivência e experiência de vida daquele que o aplica
(GAMA, 2008, p.4). Desta forma não há como o aplicador do direito, no caso o juiz, se
afastar ideologicamente de seus sentidos, convicções pessoais e biografia, haja vista
suas escolhas nos julgamentos são reflexos diretos de sua vontade, através de
adaptações das normas ao caso concreto. (IORIO FILHO, 2009).
Por fim a terceira razão tem como base a lide e o monopólio legítimo da
força pelo estado, representado aqui pelo estado-juiz para solucionar os conflitos da
vida em sociedade. Na visão de WEBER (1982, p. 73) “o Estado só pode existir sob a
condição de que os homens dominados se submetam à autoridade continuamente
reivindicada pelos dominadores.’ Nestes termos, a solução aplicada ao caso concreto
para sanar determinado conflito social é de relevância no mundo jurídico pois exerce
uma força de subordinação entre estado e administrado, na busca de um “credo jurídico”
(DUARTE e IORIO FILHO, 2011).

1.2 O percurso metodológico construído

A presente dissertação tem por objeto a pesquisa empírica do discurso
político dos ministros do Supremo Tribunal Federal em sede de ação direta de
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inconstitucionalidade objeto de modulação temporal, com o fito de analisar quatro
vertentes distintas sob as seguintes premissas: a corte constitucional brasileira se utiliza
do princípio do contraditório para formar seus acórdãos, ou seja, os ministro debatem os
temas a serem julgados de forma exaustiva para que entrem efetivamente num
determinado acordo de vontades; no Brasil é comum tanto em julgamentos quanto em
fundamentação utilizar-se de precedentes, mesmo tendo este pais adotado o sistema da
Civil Law; para utilização do instituto da modulação temporal dos efeitos é necessário a
apresentação e fundamentação de um ou dos dois elementos previsto em lei, ou seja, a
segurança jurídica ou o excepcional interesse social, e; por fim, o instituto da
modulação temporal dos efeitos é um instituto próprio do sistema de controle de
constitucionalidade concentrada, não havendo qualquer dispositivo legal permitindo sua
utilização no controle de constitucionalidade pela via difusa, contudo o mesmo vem
sendo utilizado por entendimento jurisprudencial da corte constitucional brasileira.
No presente trabalho optou-se por estudar a modulação temporal dos
efeitos (art 27 da lei 9.808/99) por ser esta medida de impacto direto na relação de
estabilidade estatal, ao passo que a aplicação do referido instituto tem por finalidade
ratificar os atos praticados na vigência de norma declarada inconstitucional pelo Poder
Judiciário.
A metodologia utilizada no presente trabalho tem por base a Análise
Semiolinguística do Discurso Político de Patrick Charaudeau, que se encontra no seu
livro “O Discurso Político (2006).”
No dia 24/02/2013, às 11:44, realizou-se uma busca de jurisprudência
pelo

site

do

Supremo

Tribunal

(http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/pesquisarJurisprudencia.asp),

Federal
no

qual

colocou-se como elementos de busca as palavras “adi”, “modulação” e “efeitos”. A
busca encontrou 41 documentos.
Ao iniciar as análises percebeu-se que alguns documentos encontrados
na busca são ações ou recursos distintas do modelo de ação previsto no objeto da
pesquisa

(Ação

Direta

de

Inconstitucionalidade),

pois

tratam

de Recursos

Extraordinários (11), Agravo de Instrumentos (5), Agravo Regimental (1) Mandado de
Segurança (3), e, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (1). Embora
estas modalidades não estivessem previstas no objeto da presente pesquisa, em razão do
seu aparecimento na busca realizada optou-se por incluí-las como discursos a serem
analisados. De toda sorte, cabe esclarecer que por questões de impossibilidade de
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realização da aplicação do instituto da modulação temporal dos efeitos em sede de
mandado de segurança, estes foram descartados de plano, permanecendo apenas 38
acórdão a serem analisados.
Neste momento, com as premissas já definidas e com os acórdãos já
escolhidos, após a leitura de todos os 38 acórdãos, foi elaborado um questionário para
unificar as perguntas que deveriam ser respondidas para posteriormente analisados os
dados da pesquisa. Foram respondidas as seguintes perguntas e informações com os
propósitos determinados: número do acórdão 1; natureza do objeto 2: resumo do caso3;
houve declaração de inconstitucionalidade4 ; espécie de inconstitucionalidade5 ; houve
modulação de efeitos6; a aprovação ou negativa de modulação foi por unanimidade ou
maioria7 ; espécie de modulação de efeitos8 ; a discussão da modulação teve como base
qual elemento9; qual foi a discussão sobre os elementos10; na discussão da modulação
foi levantado algum precedente11; o precedente na modulação, quando utilizado, versa
sobre o mesmo caso 12; os votos quanto a modulação houve consenso 13; votos14, e;
observação15.
Com base nas respostas obtidas em razão das perguntas formuladas foi
possível fazer dois tipos de análises, quantitativa e qualitativa. Na análise quantitativa,
busca-se apresentar o número de acórdãos analisados em cada caso com suas
respectivas categorias e percentuais. No que concerne a análise qualitativa, buscou-se
demonstrar como o Supremo Tribunal Federal tem decidido nas hipóteses formuladas.

1

Neste item anota-se o número do acórdão, o estado de origem e a natureza da ação ou recurso.
Neste item verifica-se se a causa tem natureza jurídica de cível, tributário, administrativo,
constitucional, ou, trabalhista.
3
Neste item descreve-se o caso que está se discutido a inconstitucionalidade.
4
Neste item menciona-se positivo nos casos que declararam a inconstitucionalidade ou negativa quando
não declararam;
5
Neste item verifica-se a espécie de inconstitucionalidade inerente ao caso a ser julgado, podendo ser, a
inconstitucionalidade pode ser por omissão ou ação, formal, material, ou, propriamente dita.
6
Neste item faz constar-se a aplicação ou não do instituto da modulação temporal dos efeitos.
7
Neste item analisa-se se houve ou não consenso na decisão proferida.
8
Neste item apenas é respondido nos casos que houve modulação temporal dos efeitos, pois desta forma
incluirá a espécie que modulação foi utilizada.
9
Neste item aponta-se qual o elemento foi levantado pelos ministros, segurança jurídica, excepcional
interesse social, os dois elementos ou nenhum dos dois.
10
Neste item verifica-se apenas se foi mencionado algum elemento e se realmente este elemento foi
discutido.
11
Neste item verifica-se a utilização ou não de precedentes, informando quem o mencionou, e, qual é este
precedente.
12
Neste item verifica-se se o precedente mencionado é idêntico, parecido ou diferente do caso em
apreciação pela suprema corte brasileira.
13
Neste item verifica-se os votantes concordaram na fundamentação ou o consenso foi apenas na parte
dispositiva do voto.
14
Neste item descreve-se os votos do ministro relator bem como dos demais ministros.
15
Neste item descreve-se tudo que causar estranheza no acórdão ou em determinado voto.
2
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Por fim, é importante explicitar que toda apresentação dos dados
privilegia a sistemática própria da análise do discurso informando a fundamentação do
item analisado e os casos em que ocorreram, o ministro enunciador e trecho de seu voto
que explicita a categoria proposta, bem como o acórdão de onde este trecho do discurso
foi retirado, constando ainda o número do processo.

1.3 Reflexões sobre a metodologia semiolinguística de Patrick Charaudeau

A análise do discurso, proposto Patrick Charaudeau, não versa sobre uma
teoria genérica ou abstrata sobre os instrumentos de articulação entre estrutura e atores
sociais.

Pelo

contrário,

Charaudeau,

esforça-se

para

construir

um

modelo

multidimensional de compreensão da realidade social , com o claro objetivo de construir
uma estratégia operacional de análise do discurso na qual contempla as múltiplas
dimensões envolvidas num ato de linguagem, de modo integrado. Nesta trilha, sua
teoria, embora as vezes estabeleça proposições gerais, é desenvolvida a serviço de um
modelo alternativo de análise empírica do discurso (NOGUEIRA, 2005).
Charaudeau, nas palavras de NOGUEIRA (2005), pretende estabelecer
quatro compromissos ou preocupações teóricas que orientam sua teoria de análise do
discurso:
Destaca-se, em primeiro lugar, seu compromisso com a articulação
entre os planos situacional e lingüístico. Aponta-se, em segundo lugar,
o modo como esse autor integra em seu modelo os planos macro e
microssocial. Em terceiro lugar, sublinha-se a grande importância
atribuída pela perspectiva de Charaudeau às interações sociais.
Finalmente, considerasse o modo particular como o autor concebe a
intencionalidade dos sujeitos envolvidos nos atos de linguagem.

Importante destacar que Charaudeau não despreza as demais teorias de
análise do discurso (CHARAUDEAU, 1999) e sim, pelo contrário, conseguiu
categorizar as demais teorias em três grandes problemáticas: cognitiva e categorizante,
comunicativa e descritiva, e, representacional e descritiva, utilizando-as inclusive em
parte, em seu próprio trabalho. A principal crítica relacionada as demais terias que
versam analisar o discurso político consiste na abordagem unilateral de cada teoria.
Outra crítica é feita por Charaudeau as correntes que pretendem fazer a
análise do discurso priorizando a dimensão situacional do discurso (NOGUEIRA,
2005):
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Em primeiro lugar, critica as correntes chamadas por ele de
sociológicas ou correlacionistas, que têm como referência a obra de
Bourdieu e que buscam explicar a atuação dos sujeitos nos atos de
linguagem e os discursos produzidos por eles em função da
localização dos mesmos nas estruturas de poder e privilégio
econômico e cultural. No caso dessas correntes, o que Charaudeau
rejeita é, sobretudo, o determinismo sociológico, a tendência a
subordinar, de forma mais ou menos direta, a esfera do discurso às
estruturas sociais. Em segundo lugar, Charaudeau (1999a), critica as
correntes mais tradicionais de análise do discurso que, em alguma
medida, subordinam a intencionalidade e a produção discursiva dos
sujeitos às estruturas ideológicas dominantes na sociedade. Da mesma
forma que na abordagem anterior, tender-se-ia, nesta perspectiva, a
subordinar, de modo, muitas vezes, abusivo, o plano do discurso ao
plano social mais amplo.

Retorna-se aos compromissos e preocupações, na qual temos o primeiro
compromisso de Charaudeau que versa sobre a articulação entre os planos situacional e
linguístico.
Dentre os compromissos destacados, é verdade que nem sempre
explícitos e identificaveis ao leitor, existe um que cabe destaque (NOGUEIRA, 2005)
O maior desses compromissos é, certamente, com a articulação entre
os planos situacional, concernente à realidade social em que o
discurso é produzido, e linguístico, referente às características internas
do discurso. Charadeau procura evitar tanto as abordagens que
enfatizam excessivamente o plano do contexto social, em prejuízo da
análise propriamente linguística.

Em trabalho em que aborda a realidade das decisões jurisprudenciais e o
discurso utilizado, de forma que se possa compreender a construção linguistica da
jurisprudência, sem ficarmos preso a questão situacional ou a realidade do cidadão
comum, DUARTE e IORIO FILHO (2010) destacam:
O presente texto propôe pensar o direito de forma crítica, e não de
maneira repetitiva e reprodutora, própria dos trabalhos classificados
tradicionalmente como jurídicos. Nossa proposta é analisar o direito
brasileiro em suas práticas discursivas, numa tentativa de explicar
como ele é, e não, como ele deveria ser.

Sem embargos quanto a importância da análise pura do discurso, seja ele
político ou jurídico, é obvio que é impossível dissociar o caráter puramente linguístico
do da realidade social ou da situação que determinado povo ou sociedade se insere na
coletividade.
Desde o discurso meramente político, uma mensagem publicitária ou até
mesmo uma manifestação do nosso Supremo Tribunal Federal, no exercício da
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jurisdição constitucional, é importante, necessário, que se busque a articulação ou
conexão entre o discurso e a prática social.
Cabe destacar que CHARAUDEAU (2005, p. 15), logo no início do seu
livro Discurso Político, já deixa evidente esta preocupação ao afirmar:
Para um linguista do discurso, que não pode ignorar que a linguagem
não faz sentido, a não ser na medida em que este é considerado em um
cento contexto psicológico e social - e que, consequentemente, em
seus procedimentos de análise devem ser integrados conceitos e
categorias pertencentes a outras disciplinas humanas e sociais -,
convêm tentar definir a problemática geral na qual será construído o
estudado seu objeto. Aqui, maias particularmente, tratar-se de tomar
posição quanto às relações entre linguagem, ação, poder e verdade, a
fim de determinar a problemática particular na qual será estudado o
discurso político. Antes, porém, é necessário interrogar-se sobre a
natureza e o funcionamento do que chamaremos, por ora, de palavra
política, na medida em que ela se inscreve em uma prática social,
circula em certo espaço público e tem qualquer coisa que ver com as
relações de poder que aí se instauram.

É obvio que a questão situacional não fica meramente a questão social ou
da sociedade onde se é aplicado, más também quanto ao que une esta sociedade ou os
atores do discurso, ou seja, a identidade desses agentes do discurso, de forma que as
decisões do STF, tratando-se de linguagem ou discurso atingem determinado grupo que
se identifica a priori: Os advogados, as partes do processo, os juristas, os magistrados,
promotores, defensores e operadores do direito (CHARAUDEAU, 2005, p. 53)
Em uma perspectiva da análise dos fatos de comunicação, o
dispositivo é, antes de tudo, de ordem conceitual. Ele é o que estrutura
a situação na qual se desenvolvem as trocas linguageiras ao organizála de acordo como os lugares ocupados pelos parceiros da troca, a
natureza de sua identidade, as relações que se instauram entre eles em
função de certa finalidade.

Essa natureza de identidade e as relações que se instauram pode-se usar
como exemplo a comunidade jurídica, no que tange a repercussão nessa comunidade
quanto as decisões do STF, outro exemplo que se pode destacar é o caso da relação
aluno professor, abordado por (NOGUEIRA, 2005, p. 3):
Quando se pensa num contrato de comunicação de natureza escolar ou
"de sala de aula" (Charaudeau, 1999b), por exemplo, já se espera que
um dos participantes (o professor) possua e demonstre um
conhecimento e uma identidade profissional específica, que esse
participante tenha como objetivo transmitir seus conhecimentos aos
sujeitos aos quais ele se dirige, que ele o faça dentro dos limites de
tempo e espaço determinados pela dinâmica escolar e finalmente que
ele utilize maneiras apropriadas de se expressar.
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Assim, a articulação ou conexão entre as partes envolvidas no discurso,
seja político ou jurídico, ao emanar uma fala, deve-se entender que para aqueles que
possuem identidade como o objeto da fala, ficará cristalina a mensagem transmitida.
O segundo compromisso, a interação entre o macro e o microssocial é
fundamental para que o processo de comunicação seja eficiente, que os atores possuam
um mínimo de identidade, interesse e principalmente significativo prestígio daquele que
profere o discurso, uma vez que o processo de interação advém de contrato de
comunicação (NOGUEIRA, 2005, p. 4):
Nesse sentido, a tratar da migração do abstrato ao concreto, em outras
palavras, ao criar “processo efetivo de realização de um contrato de comunicação que
Charadeau deixa claro seu segundo grande compromisso teórico, o de evitar uma
articulação mecânica ou determinada entre o plano macro e microssocial”
(NOGUEIRA, 2005, p. 4). Não garantindo, inicialmente, reconhecer a legitimidade e
pertinência de seus discursos, em razão das identidades sociais dos parceiros, sua
posição nas estruturas macrossociais de poder e prestígio.
A articulação entre o plano marco e microssocial depende de vários
fatores, no entender de Claudio Nogueira, uma vez que depende do tipo de contrato e do
projeto de fala do locutor, de forma que o interesse da comunicação tenha interação
(NOGUEIRA, 2005, p. 4):
Em primeiro lugar, a importância (para efeitos discursivos) de cada
identidade ou posição social ocupada pelo sujeito comunicante
dependeria do tipo de contrato de comunicação que ele pretende
estabelecer e do seu projeto de fala no interior desse.

Daí pode-se dizer que o meio ou o lugar da interação depende da relação
interpessoal entre as pessoas do discurso, pois o interesse pode decorrer de uma relação
de trabalho, acadêmica, afetiva ou institucional.
É claro que a o vínculo não é suficiente, se faz necessário o interesse pela
temática, pano de fundo para o projeto de fala dentro do contrato de comunicação,
destarte que o mero prestígio ou posição de destaque pode garantir o direito a fala,
porém se não houver articulação, planejamento e objetivo definidos, faltará dois pontos
importantes para o alcance deste compromisso: A sedução dos interlocutores para o
projeto de fala e a interação no processo de fala.
Assim, verse claramente que a interação, em princípio, se baseia no
contrato de comunicação, o qual deve ser pertinente ao interesse do locutor e ouvinte,
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no mesmo sentido, o projeto de fala ou assunto da comunicação terá uma interação que
poderá ser de ordem, consulta, explicação ou simples comentário, as circunstâncias e
relação entre os atores é que vai determinar (NOGUEIRA, 2005, p. 4):
O prestígio profissional de um sujeito, por exemplo, pode lhe conferir
autoridade para atuar dentro de um contrato de comunicação definido
como uma conferência e, no interior desse, lhe autorizar a dar seu
parecer sobre os assuntos de sua competência.
Esse mesmo prestígio profissional no o legitima, no entanto, para
atuar em outros contratos de comunicação e nem o autoriza realizar
outros projetos de fala.

Ainda no mesmo raciocínio de fatores importantes na interação, além do
já citado contrato de comunicação e do projeto de fala, se faz importante também a
posição social do interlocutor na estrutura da sociedade, também do reconhecimento dos
ouvintes e da interação de todos (NOGUEIRA, 2005, p. 4):
Não basta a existência de uma adequação entre a localização
macroestrutural do sujeito (com os atributos daí decorrentes) e as
circunstâncias e objetivos de sua atuação. É necessário que esses
atributos sejam reconhecidos pelos sujeitos destinatários para que eles
se tornem operantes, e esse reconhecimento ocorre, justamente, dentro
do encontro linguagueiro, através de interação e avaliação mútua dos
interlocutores.

Assim, fica evidente que a interação é um ato que envolve vários fatores
e o principal é o reconhecimento tanto do contrato de comunicação, do projeto de fala e
também respectiva aceitação de todos de forma colaborativa e operante na linguagem.
O terceiro compromisso, a interação social, se refere a uma reação mútua
dos agentes da linguagem, de forma que estes constroem a linguagem dentro do jogo, a
busca do conhecimento, de forma que numa interação de ação e reação, seus atores
operam a busca do direito a fala (NOGUEIRA, 2005, p. 4):
Os sujeitos reagem constantemente às estratégias de fala uns dos
outros, avaliam as identidades e as intenções dos interlocutores,
definem e redefinem a natureza do contrato no qual estão inseridos, e
a partir de tudo isso, constroem conjuntamente o ato de linguagem.

Ponto importante é o que justamente dessa interação social, portanto
tratando-se do terceiro compromisso, tem-se a execução em termos concretos do
segundo compromisso, de forma que é no agir dentro do contrato de comunicação,
considerando os planos marco e microssocial, que se realiza a interação (NOGUEIRA,
2005, p. 4):
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É, então, justamente, a ênfase concedida por Charadeau à intenção
entre os parceiros que lhe permite operacionalizar seus dois
compromissos teóricos anteriores. Seria na interação linguageira que
se articulariam os componentes situacionais e linguísticos e os planos
macro e microssocial.

Ainda sobre a necessidade de interação comunicativa, pautada por um
contrato de comunicação, ver-se claramente os componentes essenciais se tornarem
operantes (NOGUEIRA, 2005, p. 4):
É na interação comunicativa entre os participantes que os
componentes situacionais são reconhecidos e se tornam operantes. Ao
mesmo tempo, a natureza dessa interação comunicativa só se explica
em função da definição social do contrato e das condições efetivas de
sua realização, especialmente, a identidade psicossocial dos parceiros,
seus projetos de fala, e as circunstâncias materiais do intercâmbio.

Sem embargos, o contexto ou circunstância da interação é de suma
importância, haja vista que a temática do discurso é que vai pautar o projeto de fala e
determinar o tipo de contrato de comunicação, se não teríamos discursos totalmente
destoantes da realidade fática ou circunstancial, pois ao imaginar que numa entrevista
de emprego cujo candidato fosse para a vaga de atendente de balcão de loja e o
entrevistador realizasse um contrato de comunicação cuja temática fosse as relações
internacionais e a função da ONU no senário mundial.
É certo que o entrevistado não teria nenhum interesse no projeto, aliás,
dificilmente seria seduzido ou haveria interação, pois o momento, o lugar e o tema da
interação é outro, ou seja, ele espera perguntas, questionamentos e verificação quanto a
sua formação, família, intenção e desejos em relação ao emprego. De forma que
qualquer outro projeto de fala ou contrato de comunicação fora desse contexto ficará
destoando da realidade.
No mesmo sentido imagina-se se determinado grupo social encontra-se
num auditório para assistir uma palestra sobre economia e o sujeito da fala, totalmente
fora do projeto de fala começa a discorrer sobre astrologia, haverá uma dispersão, a
intenção da interação já era previamente condicionada, fato este não observado, que terá
como consequência ausência de pertinência ao contrato de comunicação.
Por fim, o quarto e último compromisso, a intencionalidade socialmente
condicionada, destaca-se na visão de Charaudeau a existência de algumas limitações,
dentre as quais, se faz necessária destacar a que trata do sujeito do projeto de fala
(NOGUEIRA, 2005, p. 5):
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Em primeiro lugar, o sujeito que constrói seu projeto de fala e que
seleciona suas estratégias discursivas não é um sujeito qualquer, um
ser abstrato, descolado de uma realidade social determinada, mas, ao
contrário, é alguém que se orienta em circunstâncias materiais
específicas e que se define por uma identidade psicossocial particular.

Fica evidente que existe uma vinculação social, de identidade e de
projeto de fala ou contrato de comunicação entre os atores da fala, pode ser uma
necessidade, um vínculo ou mera relação de interação social.
É o sujeito da fala que, diante da sua posição social, prestígio ou a
circunstância fática, gera expectativa aos demais interlocutores quanto ao seu objetivo,
o qual será delineado no seu projeto de fala.
A segunda limitação no projeto de falar e a intencionalidade do sujeito é
aquela referente a identidade própria do receptor da fala do sujeito, uma vez que a
influência que se pretende alcançar deve observar a necessidade de conhecimento de
todos os atores, de forma que possa adaptar seu discurso nesta relação de interação
(NOGUEIRA, 2005, p. 5):
Em segundo lugar, o projeto e as estratégias de fala do sujeito são
constrangidos pelo fato de se dirigirem para um outro sujeito com uma
identidade e uma intencionalidade também definidas. Isso exige que,
para ser eficiente no seu objetivo de influência, o ser comunicante
molde seu projeto e suas estratégias ao conhecimento e às expectativas
que ele tem em relação ao comportamento do outro com quem ele
pretende interagir.

O projeto de fala pode encontrar determinada resistência, consequência
lógica da interação entre os atores, de um lado, se tem o sujeito da fala que tenta
convencer, seduzir seus ouvintes com seu discurso, do outro se tem os demais atores
que possuem seus interesses e intenções no cenário do contrato de comunicação. Daí, o
posicionamento claro de Charaudeau em relação a esses percalços que ocorrem
(NOGUEIRA, 2005, p. 5):

Resumidamente, pode-se dizer que o sujeito em Charaudeau
encontra-se, por um lado, preso a uma série de constrangimentos
relativos às características do contrato e às condições de sua
realizações.
A resistência ao projeto de fala é motivo para determinar a última
limitação levantada por Charaudeau, pois diz respeito a própria interação realizada por
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parte do interlocutor, pois este também é sujeito com intencionalidade social, que reage
ao sujeito da fala, obrigando este a considerar as ponderações e intervenções realizadas,
o qual deverá rever, adaptar suas estratégias de convencimento (NOGUEIRA, 2005, p.
5):
Por último, vale lembrar que o processo é dinâmico e que, portanto, as
reações do interlocutor à fala do sujeito comunicante fazem com que
esse último seja obrigado a redefinir constantemente seu projeto e suas
estratégias de fala.

A redefinição por parte do sujeito da fala leva em conta o seu objetivo, a
importância do contrato de comunicação, pois usando-se como exemplo uma
negociação de reajuste salarial entre servidores público e o governo, o sujeito da fala, no
caso o líder sindical vai apresentar sua proposta, que dependendo da recepção de sua
fala, esta poderá ser redefinida, adaptada no decorrer da negociação.
Neste processo de comunicação, o sujeito que dispõe de um objetivo de
certa limitação, interagir, divergir dentro dessa interação, se adapta a nova realidade do
contrato, de forma que alcance seu propósito (NOGUEIRA, 2005, p. 5):

O contrato de comunicação reserva a esse sujeito uma margem
de manobra dentro da qual ele pode escolher, com uma certa
liberdade, as estratégias de fala (as formas de organização do
discurso) que julgue mais apropriadas para influenciar
adequadamente os interlocutores.
É evidente que os compromissos aqui destacados tem seus objetivos
pautados numa interação comunicativa dentro de um projeto de fala que seja do
interesse de todos os atores, por parte do sujeito, que este saiba o fala e tenha certo
prestígio, dos interlocutores que a temática desperte interesse e participação no discurso.
Após a análise dos quatro principais compromissos de Charaudeau, é
possível apresentar a perspectiva do mesmo e a representação do ato de linguagem
proposto.
IORIO FILHO (2009, p. 39-40), ao apresentar a metodologia proposta
por Charaudeau, ensina que:
A metodologia proposta por Charaudeau situa-se na moldura da
chamada Teoria Semiolinguística do discurso político, pois se alinha a
uma tradição de estudo dos gêneros deliberativos e da persuasão
codificados pela retórica aristotélica. Parte-se de uma problemática da
organização geral dos discursos, fundamentando-se em um projeto de
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influência do EU sobre o TU em uma situação dada (...), e para qual
existe um contrato de comunicação implícito de interação social.
Contrato de comunicação no pensamento de Charaudeau é definido
como um conceito central.

Entretanto, quem será o EU e o TU?
Primeiramente, tem-se que distinguir o lugar do fazer (circuito externo) e
o lugar do dizer (circuito interno), bem como apresentar os diversos tipos do EU e do
TU.
No lugar de fazer (circuito externo) temos duas categorias de
personagens, o EU Comunicativo, que é o ator do discurso que caracteriza-se pela
identidade psicossocial distinta e pelo seu projeto de fala previamente definido, o qual
visa a influenciar obrigatoriamente o interlocutor, e o TU Interpretativo, que detêm a
mesma característica psicossocial do EU Comunicativo e suscetível de influência, em
virtude de suas intencionalidade que, em regra, são parcialmente desconhecidas pelo EU
Comunicativo.
Ambos os personagens, EU Comunicativo e o TU Interpretativo, são
sujeitos empíricos que necessariamente são ligados e orientados, em parte, pelo
conhecimento que ambos possuem sobre determinada tema e características típicas do
contrato de comunicação que estão encenando, bem como leva-se em consideração as
circunstancias de tempo, espaço e tipo de canal de comunicação (NOGUEIRA, 2005).
Pode-se dizer que o EU Comunicante é o ator do discurso, enquanto o
TU Interpretativo é o público alvo do ator do discurso.
Desta forma, dentre diversos doutrinadores sobre o tem discurso político,
CHARAUDEAU tem a proposta mais adequada para explicitar a ideologia do discurso
dos Ministros do Supremo Tribunal Federal no que concerne o papel dos mesmos na
construção das relações de poder, em razão da construção de metodologia adequada
para analisar os referidos discursos políticos, permitindo que e facilitando a
compreensão do discurso, bem como as intenções do enunciador.
Na perspectiva de IORIO FILHO (2009, 42-43) Charaudeau associa os
seguintes fatores para análise do discurso: a análise da situação (habitus), a performace
do discurso, e, a semiolinguistica.
A análise da situação, percebendo que o meio social e suas muitas
facetas ou costumes é importante na análise do discurso, tendo em vista que os
interlocutores da fala, dentro do limite de sua formação ou posição social se situam em
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determinado local e momento, de forma que o sujeito da fala deve discorrer sobre este
aspecto.
A perfomance do discurso, ao passo que a pertinência do discurso ou o
tema da fala leva em conta o sujeito, seu prestígio, sua competência e o projeto de fala,
pois muito se diz num discurso e tal mensagem pode ser explícita ou explícita, de forma
que o enunciado no discurso dispõe de mensagens sublinhares, motivo que talvez
explique porque os interlocutores logo no início da fala do sujeito já consigam captar ou
assimilar a decisão a ser proferida mais adiante, são as justificativas e fundamentos que
já indicam o caminho trilhado no discurso.
Por fim, a semiolinguística, que se trata de uma construção de sentido, de forma, cujo
objetivo é o de influenciar o interlocutor da fala, logo é o resultado de longo e extenso
processo de interação, adaptação e revisão na interação entre os sujeitos, de forma que
se construa uma explicação compreensível do discurso.
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2 SUPREMACIA DA CONSTITUIÇÃO, JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL E A
MODULAÇÃO TEMPORAL DE EFEITOS NO BRASIL: O ESTADO DA ARTE
NA DOUTRINA JURÍDICA

A garantía jurisdiccional da Constituição – a
jurisdição constitucional – é um elemento do
sistema de medidas técnicas que têm por fim
garantir o exercício regular das funções estatais.
Hans Kelsen

Diante da problemática da dissertação desenvolvida na introdução, que
consiste na utilização do instituto da modulação temporal de efeitos com a finalidade
estritamente política, em regra de ratificar os atos praticados na vigência da lei
declarada inconstitucional, com o consequente fomento de elaboração de leis
sabedoramente inconstitucionais, tanto pelo Poder Legislativo quanto pelo Poder
Executivo, com fitos populistas e/ou oportunidade de angariar receitas públicas
indevidas, é necessário, nesta oportunidade do trabalho, apresentar e desenvolver a
temática concernente a jurisdição constitucional, o controle de constitucionalidade e a
modulação temporal de efeitos, ou, em outras palavras, descrever os institutos
apresentados e suas representações doutrinárias no campo jurídico brasileiro, objeto das
decisões do Supremo Tribunal Federal analisadas.
Por certo que a doutrina no direito brasileiro tende a ocupar um papel de
sugerir interpretações pertinentes aos operadores do direito. As sugestões ofertadas
pelos doutrinadores não necessariamente serão utilizadas pelo juiz, haja vista depender
o posicionamento deste em juízo e do livre convencimento motivado do mesmo
(TEIXEIRA MENDES, 2008).
Nessa trilha, a doutrina traz enraizada em si a função de socialização dos
integrantes do campo jurídico, quer sejam eles, advogados, magistrados, defensores,
procuradores, membros do Ministério Público, estudantes ou mesmo acadêmicos do
curso de Direito.
Neste sentido é elucidativa a reflexão de TEIXEIRA MENDES (2008,
p.40)
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A dogmática jurídica, também chamada de doutrina, é uma forma de
construção do saber própria do campo jurídico que consiste em reunir
e organizar de forma sistemática e racional comentários a respeito da
legislação em vigor e da melhor forma de interpretá-la. A dogmática é
um saber que produz as doutrinas jurídicas, através das quais o direito
se reproduz. Tais doutrinas constituem o pensamento de pessoas
autorizadas a trabalhar academicamente determinados assuntos,
interpretar os textos legais e emitir pareceres a respeito da forma mais
adequada de interpretá-los e de aplicá-los. O saber jurídico não é
científico, é dogmático (GEERTZ, 1998:249). O saber jurídico
construído pela doutrina é considerado pelo campo como puramente
teórico, mas seria mais bem definido, a meu ver, como um saber
abstrato e normativo, que tem a função de ensinar de forma
normalizada e formalizada as regras que estão em vigor.

Esclarece, ainda, TEIXEIRA MENDES (2008, p.40), que a prática
jurídica não está subordinada a doutrina, em razão de entender que esta é uma forma de
discruso normativo haja vista não retratar a realidade e sim o dever ser. Desta forma
É saber que não se debruça sobre a realidade empírica, com a
finalidade de explicá-la ou compreendê-la, como faz o saber
científico. Antes, tem a finalidade de interpretar a lei, recomendando a
melhor forma de aplicação. A doutrina e a legislação estão dirigidas
ao mundo do dever-ser: o mundo empírico está num outro plano e não
lhes interessa. Na produção de doutrina jurídica, a observação
empírica está descartada. Por ser um saber normativo e existir com a
finalidade de dizer como a realidade deve ser, não tem base empírica e
é comum que os juristas concluam, diante da realidade distinta da
norma, que a realidade está errada, pois ela não deveria ser assim. Um
conflito juridicamente traduzido sofre uma espécie de pasteurização e
é adaptado à linguagem jurídica de tal maneira que o campo jurídico
possa decodificá-lo e aplicar a ele as regras jurídicas pertinentes.
Evidentemente, as regras jurídicas, como quaisquer regras definidas
socialmente, dizem respeito a um determinado tempo e a um
determinado lugar. No entanto, o campo jurídico tende a tomar as
regras jurídicas vigentes num determinado momento histórico e numa
determinada época como regras universais (no sentido cósmico),
absolutas e atemporais.

Haja vista os Ministros do Supremo Tribunal Federal serem integrantes
do mundo jurídico brasileiro, seria impossível interpretar suas decisões, os elementos
nela contidos, articulados e pensados, a matéria que se propõe a discutir com suas
nuances, sem obrigatoriamente ter uma visão clara do que a doutrina apresenta sobre o
assunto. Neste caminho, IORIO FILHO (2009, p. 63) ensina:
Ora, se os Ministros do Supremo Tribunal Federal são integrantes do
mundo jurídico brasileiro, não haverá como se entender as decisões,
os elementos nelas articulados e pensados, o que está sendo discutido
e suas nuances, sem se entender o que a doutrina fala sobre o assunto,
tendo em vista ser o arcabouço doutrinário o fundo comum de
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formação do pensamento jurídico brasileiro, ainda que este
pensamento seja marcado por opiniões antagônicas e muitas vezes
paradoxais, uma vez que o nosso sistema jurídicoprocessual não leva à
formação de consenso73. Daí a hipertrofia do papel da interpretação
da lei na sensibilidade jurídica74 brasileira: temos um sistema que
valoriza pouco o que está escrito na lei. A interpretação literal é vista
pelos juristas brasileiros como simplória e pouco sofisticada. Neste
ponto vale lembrar a afirmação de GEERTZ (1998:249-356): “o saber
jurídico, em qualquer lugar do mundo, e em qualquer época, é apenas
parte de uma forma específica de imaginar a realidade. Essas formas
têm de ser confrontadas para que se obtenha consciência ampla de
outras maneiras de sensibilidade jurídica, buscando-se a relativização
de suas manifestações.

Neste capítulo é abordado o estado da arte, na doutrina brasileira, acerca
da supremacia da Constituição e A jurisdição constitucional que consiste no panorama
técnico sobre a modulação temporal de efeitos. Para tanto necessário se faz algumas
compreensões antes de tratamos diretamente sobre este tema.
Para estabelecer algo acerca da supremacia da Constituição é necessário
que se faça uma regressão à Teoria do Direito, que neste caso utiliza-se a base em
BOBBIO (2010).
Acerca da supremacia, o raciocínio que deve ser trazido do citado autor
se dá, basicamente, na questão da unidade do ordenamento jurídico. Essa unidade é
dada basicamente pela identificação da norma fundamental.
BOBBIO (2010), por sua vez estabelece a base da construção escalonada
do ordenamento através do que foi estabelecido por Kelsen, que se importa com
ordenamentos jurídicos complexos. Como as normas não se encontram todas no mesmo
plano teremos normas superiores e inferiores.
De certo que as normas inferiores derivam diretamente das do seu plano
superior, chega, por fim, à norma suprema, a qual não depende de qualquer outra. Essa
norma suprema é a norma fundamental. Todo ordenamento tem uma norma
fundamental. É essa norma fundamental que dá unidade a todas as outras normas
complementando que a norma fundamental faz das normas esparsas e de proveniência
variada um conjunto unitário que se pode chamar a justo título de ordenamento
(BOBIO, 2010, p. 211).
Daí denota que é a partir de uma norma fundamental que se pode
identificar todo um ordenamento jurídico, caso contrário seriam tidas, as normas, como
meramente um amontoado. Todas as fontes devem provir direta ou indiretamente da
norma fundamental.
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A isso que se explicou se dá o nome de estrutura hierárquica das normas.
Identificado como uma pirâmide, apesar da sua representação gráfica sempre ser
vinculada a um triângulo 16.
Com esta ‘pirâmide’ no ápice, temos a norma fundamental e é a partir
dela que se estabelecem os limites formais e materiais para a produção dos documentos
legislativos inferiores.
Evidente que devemos destacar, a partir de BOBBIO (2010, p. 220), que
a norma fundamental não se confunde com o corpo da Constituição. A norma
fundamental, na verdade é a que impõe obediência ao poder originário do qual provêm a
constituição, as leis ordinárias, os regulamentos.
Daí, tanto a partir de Kelsen quanto a partir de BOBBIO (2010, p. 221),
identifica-se que a pertinência de uma norma a um ordenamento é o que se chama de
validade. Inclusiva, para se entender uma norma jurídica como tal, o caráter
indisponível da mesma é que esta seja válida. Ao tempo da sua entrada em vigor.
MENDES (2011, p.123), no plano nacional informa que
O conflito das leis com a Constituição encontrará solução na
prevalência desta, justamente por ser a Carta Magna produto do poder
constituinte originário, ela própria elevando-se à condição de obra
suprema, que inicia o ordenamento jurídico, impondo-se, por isso, ao
diploma inferior com ela inconciliável. De acordo com a doutrina
clássica, por isso mesmo, o ato contrário à constituição sofre de
nulidade absoluta.

Complementando tal raciocínio, STRECK (2004, p. 148) a própria noção
de Estado Democrático de Direito se acopla o conteúdo material das constituições
através dos valores substantivos que apontam para uma mudança do status quo da
sociedade. Com isso estabelece o próprio norte de orientação para se interpretar
materialmente as leis, infraconstitucionais.
Ainda, quando da identificação das normas como constitucionais ou
inconstitucionais é necessário observar que, aquilo que se convencionou chamar
doutrina, muita das vezes ignora as mais basilares premissas do próprio ordenamento
jurídico.
Não raro, é verificável autores que interpretam determinado instituto no
Direito a partir não da constituição, mas primordialmente de leis que nem sequer
merecem status de constitucionais.
16

O senso comum teórico (WARAT) convenciona chamar de pirâmide o que na verdade se identifica
com a representação gráfica de um mero triângulo, bidimensional, portanto.
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STRECK (2012) já chama atenção que determinado autor de processo
penal entende que é possível compreender o sistema acusatório não pelo que determina
a Constituição, mas sim pelo que as normas do processo penal determinam, ou seja,
sufragando diretamente o próprio texto constitucional e indo contra a supremacia da
Constituição.
BARROSO (2012, p. 23-24) identifica que existem dois pressupostos
necessários para a existência do controle de constitucionalidade, quais sejam, a
supremacia e a rigidez constitucional. Atrela a esta ideia, principalmente que é na
Constituição que reside o fundamento de validade de todas as demais normas, além do
que a norma constitucional deve ter um processo de modificação mais complexo do que
de leis infraconstitucionais.
No tocante a jurisdição constitucional e controle de constitucionalidade
no Brasil, é importante destacar que são institutos distintos e merecem estudos próprios
pela doutrina, bem como pelos operadores do direito.
Nas palavras de BARROSO (2012, p. 25), entender as locuções
jurisdição constitucional e controle de constitucionalidade como sinônimos, embora
frequentemente empregadas desta forma, é um erro que não deve ser reproduzido, haja
vista tratar-se de classes diferentes, ao passo que o primeiro está para o segundo em uma
relação de gênero e espécie.
A jurisdição constitucional deve ser interpretada como forma de
aplicação da Constituição por juízes e tribunais, tendo como espécies de aplicação a
forma direta e a indireta. A forma direta é a possibilidade de aplicação da Constituição
quando esta disciplina diretamente determinada situação da vida. Ao passo que a forma
indireta é a possibilidade de utilização da Constituição como parâmetro para validar ou
não determinada norma infraconstitucional.17
Superada a distinção entre jurisdição constitucional e o controle de
constitucionalidade, será abordado o controle de constitucionalidade no Brasil. Embora
nosso país tenha adotado o sistema misto que engloba tanto o sistema de controle de
constitucionalidade de origem austríaca como o de origem norte americana, nesse

17

Cabe esclarecer que há possibilidade da Constituição servir de parâmetro para validar ou não
determinada norma constitucional, como nos casos das emendas constitucionais que, em razão de seu
poder constituinte derivados, podem ser objetos de controle de constitucionalidade servindo de parâmetro
as normas do poder constituinte originário. Os tratados internacionais, ao adentrar no ordenamento
jurídico brasileiro, após os tramites legislativos, mesmo tendo status de norma constitucional podem ser
objetos de controle de constitucionalidade, servindo de parâmetro as mesmas regras mencionadas nos
casos das emendas constitucionais.
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momento deve-se consistir na análise do discurso nas decisões de ações diretas de
constitucionalidade, modalidade esta típica do controle concentrado.
Esclarecimento necessário, desde os ensinamentos do jusfilósofo
KELSEN (2007) sobre jurisdição constitucional é que para haver controle de
constitucionalidade, deve-se partir da premissa da supremacia da Constituição.
O mesmo jusfilósofo (KELSEN, 2007, p. 126) trata do tema da
supremacia da Constituição ao afirmar que “Garantias da Constituição significam
portanto garantias da regularidade das regras imediatamente subordinadas à
Constituição, isto é, essencialmente, garantias da constitucionalidade das leis”.
Por óbvio, a exposição das diversas possibilidades de efeitos dadas em
razão das decisões nos controles de constitucionalidade, bem como as hipóteses legais
de alteração de efeitos previstas no nosso ordenamento jurídico serão devidamente
analisadas.
Ao analisar a modulação temporal de efeitos, seguir-se-á a seguinte
cronologia: primeiro se abordará o conceito de modulação temporal de efeitos, seu
ingresso no ordenamento jurídico pátrio, suas espécies e principalmente seus elementos.

2.1 O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE BRASILEIRO

O Brasil teve seu primeiro sistema de controle de constitucionalidade a
partir de sua segunda Constituição, ou seja, em 1891, oportunidade na qual adotou o
regime de governo República ao invés do Império, inserindo em seu ordenamento
jurídico o sistema de controle de constitucionalidade de origem norte americana,
denominado controle difuso18 (STRECK, 2012).
A partir da incorporação do controle difuso no rol de competências do
Poder Judiciário, que tem como última instância o Supremo Tribunal Federal para
decidir como o Guardião da Constituição, o Brasil passou a efetivamente utilizar sua
Constituição como norma fundamental do sistema jurídico para regular o modo de
produção das leis e demais atos normativos, além de impor o balizamento a seu
conteúdo (BARROSO, 2012).

18

Embora grande parte da doutrina venha a divergir sobre tal nomenclatura, há quem sustente ser esta
espécie de controle de constitucionalidade incidental ou concreta.
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O controle difuso é exercido por qualquer juiz ou tribunal que, no
decorrer de processo

judicial de sua competência, venha decidir sobre a

constitucionalidade de determinada norma indispensável ao julgamento da lide, não
sendo este objeto principal da demanda. Desta forma, a decisão quanto a
constitucionalidade ou não de determinada norma constitucional tem o condão apenas
de afastar ou não a incidência da mesma, em virtude de seu vício no tocante a sua
validade constitucionalidade. (MENDES, 2011, p. 1132).
A decisão de constitucionalidade ou não no controle difuso tem efeitos
apenas entre as partes litigantes. Desta forma, todas as demais pessoas que não sejam
partes deste processo podem vir a suscitar, por via do controle difuso, que o Poder
Judiciário se manifeste quanto a constitucionalidade de determinada norma19.
Outro efeito característico do controle difuso é o efeito ex tunc, ou seja,
os efeitos são retroativos a publicação da lei declarada inconstitucional, fazendo com
que todos os atos praticados na vigência e com base nesta norma sejam declarados nulos
de pleno direito.
Sustenta-se que a decisão de inconstitucionalidade, quando decididas em
virtude do controle difuso assim como no controle concentrado de constitucionalidade,
tem caráter declaratório, haja vista a decisão declarar uma situação pré-existente. A
situação pré-existente consiste no combate da validade20 da norma, ao momento de sua
existência, fazendo com que os atos sejam nulos de pleno direito se produzidos em
razão da mesma.
Em razão da possibilidade de decisões divergentes21 no controle difuso,
bem como da possibilidade de sobrecarga do Supremo Tribunal Federal de demandas
repetidas, além da possibilidade de instaurar-se uma insegurança jurídica tanto nos
19

Com o intuito de inibir o congestionamento de trabalho do Supremo Tribunal Federal em razão de uma
infinidade de questões menores, muitos vezes repetidas a exaustão, o Poder Constituinte Derivado alterou
a Constituição através da emenda constitucional número 45/2004, introduzindo o parágrafo 2º ao artigo
102, no qual previa o instituto da repercussão geral. Esse instituto na oportunidade de sua introdução na
Constituição brasileira ficou indefinido, deixando a cargo do legislador ordinário defini-lo, além do
próprio STF. A regulamentação da repercussão geral veio através da lei 11.418/2006 que inseriu novos
preceitos no Código de Processo Civil. Desta forma, entende-se que repercussão geral é o requisito para
ser aferido preliminarmente a todo e qualquer recurso extraordinário, como pressuposto para que o
Supremo Tribunal Federal possa adentrar no mérito. Por fim, haverá repercussão geral quando estiver em
pauta questões de relevância econômica, social, política ou jurídica, que transcendem os interesses das
partes envolvidas no processo. (BARROSO, 2012, p. 135-140)
20
A Validade da norma, em síntese, é a adequação da mesma ao ordenamento jurídico em que se insere.
Tem-se como parâmetro de validação da norma jurídica sua adequação com a Constituição, em especial
com as normas constitucionais oriundas do Poder Constituinte originário.
21
As decisões divergentes são possibilidades do mesmo órgão julgador decidir de forma distinta ou
mesmo antagônica em casos semelhantes, em razão da não vinculação deste órgãos com suas decisões
anteriores.
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cidadãos quanto nos estrangeiros, a partir da Constituição de 1934 foi concedido ao
Senado Federal a possibilidade de suspender determinada norma declarada
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, por meio de resolução.
Esta suspensão, diferentemente do que ocorre nas decisões no controle
difuso, não visam atacar a validade da citada norma, mas tão somente atacar sua
eficácia. Em outras palavras, a norma permanecerá existente e válida, mas apenas não
produzirá efeitos em razão da referida resolução.
Esclarece-se, ainda, que esta resolução tem efeito erga omnes, ou seja, ao
invés de se limitar as partes litigantes na demanda judicial que deu origem a decisão de
inconstitucionalidade, passa a vincular a todos.
Outra característica da referida resolução, é que em razão da simples
suspensão da eficácia da norma, seus efeitos serão ex nunc, o que quer dizer que ao
invés de retroagir a data da publicação da referida norma, em razão da suspensão da
eficácia, a norma não poderá ser utilizada a partir da publicação da referida resolução 22.
O segundo sistema de controle de constitucionalidade, que passou a
vigorar em nosso ordenamento jurídico concomitantemente com o controle difuso, foi o
denominado controle concentrado 23 de constitucionalidade que, a partir da emenda

22

Esclarece-se que há divergência na doutrina acerca da eficácia temporal da resolução suspensiva
editada pelo Senado Federal. A doutrina que entender ser os efeitos oriundos do ato editado pelo Senado
Federal ex nunc, ou seja, que não retroagem a data da publicação e sim passam a vigorar a partir da data
da publicação da resolução suspensiva, fundamenta-se em razão da palavra suspensão induzir à noção de
que os efeitos seriam prospectivos. Essa doutrina entender ser a atividade legislativa tipicamente
prospectiva e não passível de anulação de leis, desconstituindo-as retroativamente. Desta forma, a
suspensão da lei declarada pelo STF através do controle difuso de constitucionalidade seria equiparável a
revogação de lei, com o consequente efeitos ex nunc. A doutrina contrária entende que é objeto do
instituto da resolução suspensiva evitar a necessidade de que todas as demais pessoas que embora não
tenham sido parte do processo que deu origem a decisão de inconstitucionalidade pelo controle difuso,
mas que tenham sofrido consequências em razão da aplicação desta lei, não precisem ajuizar ações
visando o mesmo resultado. Nesta trilha, se os efeitos da resolução suspensiva for ex nunc, todos os
demais interessados continuarão devendo ajuizar ações individuais com o fito de desconstituir os efeitos
produzidos de forma retroativa em razão da aplicação da lei objeto da resolução suspensiva. Ademais,
entender que a natureza jurídica da resolução suspensiva é de revogação da lei é atribuir competência
anômala ao Senado Federal. Por não ser a função do Senado Federa, na hipótese da resolução suspensiva,
uma modalidade de atuação legislativa, e sim uma atuação no âmbito do controle de constitucionalidade,
com o objetivo de estender a todos a decisão do Supremo Tribunal Federal que deu eficácia inter partes,
assim como a decisão do STF é retroativa a data da publicação, essa parte da doutrina sustenta que a
resolução do Senado Federal também deverá ser ex tunc (PAULO, 2009, p. 52-53).
23
A espécie de controle de constitucionalidade denominada controle concentrado é também conhecida
como controle abstrato ou principal, em contraposição ao controle difuso, haja vista o controle abstrato ou
principal não ser uma questão incidental ao objeto da lide, sendo o controle de constitucionalidade o
objeto principal da demanda. No que concerne a questão abstrata, esta é assim denominada por não haver
um caso concreto e sim a sua possível aplicação em abstrato.
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constitucional de nº 16, de 26 de novembro de 1965, deu nova redação ao art. 101 da
Constituição da República Federativa do Brasil em 194624.
Característica marcante do sistema de controle concentrado, na
oportunidade em que foi inserido no ordenamento jurídico brasileiro, foi a legitimação
exclusiva ao Procurador Geral da República para propor a Ação Direta de
Inconstitucionalidade – ADI.
A Ação Direta de Inconstitucionalidade é a medida jurídica própria, e
única para a época em que vigorava a Constituição de 1946, que possibilitava questionar
perante o Poder Judiciário a constitucionalidade de determinada norma, sem que
necessitasse a aplicação da mesma em um caso concreto A partir dela atribui-se
competência exclusiva ao Supremo Tribunal Federal, as demandas consistentes no
controle concentrado de constitucionalidade.
Para esclarecer, o controle concentrado não é assim denominado em
razão da concentração dos poderes para propositura das medidas judiciais cabíveis para
discussão da constitucionalidade de determinada norma, até porque, futuramente haverá
outros legitimados para estas proposituras. Sendo assim, a concentração versa na
exclusividade do órgão julgador para apreciar tal demanda que, em regra25 é do
Supremo Tribunal Federal.
A realidade do controle concentrado até a Constituição de 1988
permaneceu praticamente inalterada, haja vista suas parcas alterações terem sido tão
superficiais que não merecem ser aprofundadas. Contudo, o Poder Constituinte de 1988
ao abordar a questão controle concentrado de constitucionalidade fez sensíveis
alterações e ampliações no modelo existente desde 1946 no Brasil, ao incorporar no rol
de possibilidade de controle concentrado a Ação Direta de Inconstitucionalidade
genérica – ADI genérica, a Ação Direta de Inconstitucionalidade por omissão – ADI por
omissão, e, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF. Entretanto,
24

A modalidade de controle concentrado de constitucionalidade como inovação ao sistema jurídico pátrio
introduzido a partir da referida emenda constitucional não se deve confundir, todavia, com a chamada
ação interventiva introduzida na Constituição brasileira de 1934 (STRECK, 2012). Em contra posição a
esta afirmação, MENDES (2011, p.1100-1101), sustenta que “A Constituição de 1946 emprestou nova
conformação à ação direta de inconstitucionalidade, introduzida, inicialmente, no texto Magno de 1934.
Atribui-se ao Procurador Geral da República a titularidade da representação de inconstitucionalidade,
para efeitos de intervenção federal (...). A intervenção federal subordinava-se, nesse caso, à declaração de
inconstitucionalidade do ato pelo Supremo Tribunal Federal (...).”
25
Trata-se de regra e não de exclusividade o controle de constitucionalidade exercido pelo Supremo
Tribunal Federal haja vista a possibilidade dos Tribunais de Justiça exercerem tal competência. Os
Tribunais de Justiça exerceram tal competência quando a lei estadual ou municipal for incompatível com
a Constituição Estadual, bem como a lei distrital, independentemente de sua competência residual, ir de
forma contrária a lei orgânica distrital. Nestas hipóteses o Tribunal de Justiça estadual ou distrital será
competente para compor tal questionamento.

34
o Poder Constituinte derivado, em 17 de março de 1993, através da Emenda
Constitucional nº 3, incorporou uma quarta hipótese de controle concentrado de
constitucionalidade, qual seja, a Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC26.
Independente do novo modelo de controle concentrado trazido pela
Constituição de 1988, bem como pela introdução de mais uma possibilidade de ação em
razão da Emenda Constitucional, este sistema recebeu tratamento legislativo mais
específico em 1999 com o advento das Leis 9.868 e 9.882. Interessante mencionar que
estas leis ainda estão pendentes em parte, todavia, de decisão definitiva por parte do
Supremo Tribunal Federal quanto a sua constitucionalidade (STRECK, 2012).
Além das novas ações previstas na Constituição pátria vigente, o último
Poder Constituinte também alargou a hipótese dos legitimados para propositura das
mesmas, que antes eram de competência exclusiva do Procurador Geral da República
para os nove legitimados de acordo com o art. 103 da atual Constituição.
Os novos legitimados para propor as medidas jurídicas cabíveis no
controle concentrado foram divididos em dois grupos distintos, quais sejam, os
legitimados universais e os legitimados especiais ou interessados. São legitimados
universais aqueles cujo papel institucional autoriza a defesa da Constituição em
qualquer hipótese (BARROSO, 2012, p. 187), ou, em outras palavras, aqueles que
podem

propor

qualquer

das

ações

previstas

no

controle

concentrado

de

constitucionalidade. Ao passo que os legitimados especiais ou interessados, são aqueles
órgãos ou entidades cuja atuação é restrita às questões que repercutem diretamente
sobre sua esfera jurídica ou de seus filiados e em relação às quais possam atuar com
representatividade adequada (BARROSO, 2012, p. 188).
A Constituição de 1988 previu como legitimados universais o Presidente
da República, a Mesa do Senado Federal, a Mesa da Câmara dos Deputados, o
Procurador Geral da República, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil
e o partido político com representação no Congresso Nacional, bem como previu como
legitimados especiais ou interessados a Mesa de Assembleia Legislativa, o Governador
de Estado, a Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito
Federal, o Governador de Estado ou do Distrito Federal, e, a confederação sindical ou
entidade de classe de âmbito nacional.

26

Sustenta (STRECK, 2012) que a Ação Direta de Constitucionalidade – ADC é de duvidosa
constitucionalidade, apontando entre outras razões não possuir similar em qualquer sistema constitucional
contemporâneo, bem como o contrassenso de haver uma ação para declarar a constitucionalidade de uma
norma que já nasce com esta presunção.
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As hipóteses de demandas judiciais no controle concentrado, bem como
a inclusão de novos legitimados para sua propositura foi a forma que o Poder
Constituinte vislumbrou para que o povo, de forma indireta, pudesse participar da
guarda da constituição (STRECK, 2012).

2.2 A MODULAÇÃO TEMPORAL DE EFEITOS NAS DECLARAÇÕES DE
INCONSTITUCIONALIDADE

Com o advento das leis 9.868/1999 e 9882/1999, que regularam o
processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de
constitucionalidade, bem como a arguição de descumprimento de preceito fundamental,
respectivamente, perante o Supremo Tribunal Federal, foi incorporado ao ordenamento
jurídico brasileiro a possibilidade de restringir os efeitos, ou decidir o momento de sua
eficácia.
O termo modulação temporal de efeitos consiste na possibilidade de
alterar os efeitos que em regra são aplicados nas diversas possibilidades de declaração
de inconstitucionalidade.
Prescrevem os artigos 27 da lei 9.868/1999 e 11 da lei 9.882/1999:
Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e
tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional
interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, 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 momento que venha a ser fixado.
...
Art. 11. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo,
no processo de arguição de descumprimento de preceito fundamental,
e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional
interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, 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 momento que venha a ser fixado.

De acordo com a positivação da modulação temporal de efeitos no
ordenamento jurídico brasileiro, é possível verificar a possibilidade de sua aplicação. A
utilização do instituto da modulação temporal, necessariamente deverá ocorrer nas
declarações de inconstitucionalidade oriundas das decisões promovidas nas ações
diretas de inconstitucionalidade, constitucionalidade e nas arguições de descumprimento
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de preceito fundamental. Os elementos obrigatórios para efetivação da modulação de
efeitos são as razões com base na segurança jurídica ou no excepcional interesse social.
Ainda é possível exprimir da mesma positivação do instituto a obrigatoriedade do
quorum de no mínimo maioria de dois terços27 dos ministros do Supremo Tribunal
Federal, bem como as espécies de modulação de efeitos, quais sejam a possibilidade de
restringir os efeitos a partir da decisão ou decidir o momento da eficácia desta decisão
de inconstitucionalidade.
As leis 9.868 e 9882, ambas de 1999, apenas positivaram, através de lei
infraconstitucional, o instituto da modulação temporal de feitos nos moldes que já
vinham sendo praticadas pelo Supremo Tribunal Federal, aproveitando a oportunidade
para delimitar hipóteses, elencar os elementos necessários a medidas, alem das espécies.
Não há inovação no cenário jurídico mundial a possibilidade de
modulação temporal de efeitos. Com outras características, mas versando sobre o
mesmo tema de modulação, KELSEN (2007, p. 178), principal jurista integrante no
Poder Constituinte da Constituição Austríaca de 1920, já sustentava a possibilidade da
modulação de efeitos pro futuro.
No caso brasileiro, os artigos 27 e 11 das leis 9.868/1999 e 9.882/1999,
respectivamente, têm sua inspiração no sistema constitucional português, em especial no
art. 28228 da Constituição portuguesa de 1976 (FERRARI, 2004, p. 297).

2.2.1 A flexibilização
inconstitucionalidades

dos

efeitos

temporais

oriundos

de

declarações

de

Quanto a flexibilização do aspecto temporal das decisões de
inconstitucionalidade promovidas no controle concentrado de constitucionalidade, que
27

O Supremo Tribunal Federal hoje é composto por 11 Ministros, sendo certo que, em virtude do número
ímpar de Ministros, a maioria de dois terços, necessários para modulação temporal de efeitos, são
necessários o voto de 8 Ministros, no mínimo, para efetivação deste instituto.
28
O artigo 282 da Constituição Portuguesa de 1976: “Artigo 282. (Efeitos da declaração de
inconstitucionalidade ou de ilegalidade) 1. A declaração de inconstitucionalidade ou de ilegalidade com
força obrigatória geral produz efeitos desde a entrada em vigor da norma declarada inconstitucional ou
ilegal e determina a represtinação das normas que ela, eventualmente, haja revogado. 2. Tratando-se,
porém, de inconstitucionalidade ou de ilegalidade por infração de norma constitucional ou legal posterior,
a declaração só produz efeitos desde a entrada em vigor desta última. 3. Ficam ressalvados os casos
julgados, salvo decisão em contrário do Tribunal Constitucional quando a norma respeitar a matéria
penal, disciplinar ou de ilícito de mera ordenação social e for de conteúdo menos favorável ao arguido. 4.
Quando a segurança jurídica, razões de equidade ou interesse público de excepcional relevo, que deverá
ser fundamentado, o exigirem, poderá o Tribunal Constitucional fixar os efeitos da inconstitucionalidade
ou da ilegalidade com alcance mais restrito do que o previsto nos números 1 e 2.”
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em regra são ex tunc, ou seja, retroagem a data do início da produção dos efeitos da
norma declarada inconstitucional, em virtude das leis 9.868/1999 e 9.882/1999, ao
Supremo Tribunal Federal é facultado determinar, após necessária adesão de pelo
menos dois terços dos ministros e com base na segurança jurídica ou excepcional
interesse social, que os efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade só sejam
produzidos a partir do trânsito em julgado da decisão. Em outras palavras, modificar os
efeitos de ex tunc para ex nunc. O Supremo Tribunal Federal, com base nos mesmos
requisitos acima apontados, ainda, poderá suspender os efeitos da decisão de
inconstitucionalidade por algum tempo a ser fixado na sentença. Esta última hipótese a
doutrina denomina modulação pro futuro, em razão da manutenção da produção dos
efeitos da lei declarada inconstitucional por prazo determinado no acórdão da decisão
do Supremo Tribunal Federal.
O professor português MIRANDA (1991, p. 500), ao citar o dispositivo
constitucional português que concerne a modulação temporal de efeitos, embora o
critique, aponta a necessidade do mesmo em razão das situações da vida, a ponderação
de seu alcance e a necessidade de mitigar a excessiva rigidez do ordenamento jurídico.
A fixação dos efeitos da inconstitucionalidade destina-se a adequá-los
às situações da vida, a ponderar o seu alcance e a mitigar uma
excessiva rigidez que pudesse comportar; destina-se a evitar que, para
fugir a consequência demasiado gravosas da declaração, o Tribunal
Constitucional viesse a não decidir pela ocorrência de
inconstitucionalidade; é uma válvula de segurança da própria
finalidade e da efetividade do sistema de fiscalização.
Uma norma como a do art. 282, n.4, aparece, portanto, em diversos
países, senão nos textos, pelo menos na jurisprudência.
Como descreve Bechof, os tribunais constitucionais consideram-se
não só autorizados mas inclusivamente obrigados a ponderar as suas
decisões, a tomar em considerações as possíveis consequências destas.
É assim, que eles verificam se um possível resultado da decisão não
seria manifestamente injusto, ou não acarretaria um dano para o bem
público, ou não iria lesar interesses dignos de proteção do cidadão e
passarem por cima da constituição e da lei em atenção a um resultado
desejado. Mas a verdade é que um resultado injusto, ou por qualquer
outra razão duvidosa, é também em regra – embora não sempre – um
resultado juridicamente errado.

A doutrina diverge sobre a constitucionalidade das leis 9.868/1999 e
9.882/1999, em especial nos dispositivos 27 e 11 das respectivas leis, em virtude da
impossibilidade do poder controlado, neste caso o Poder Legislativo, editar norma
infraconstitucional restringindo ou até mesmo ampliando a competência do órgão
controlador, no caso o Poder Judiciário (PIMENTA, 2002, p. 99), sendo tal vedação
implícita no próprio sistema constitucional (FERRARI, 2004, p. 298).
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Enquanto FERREIRA FILHO (2000, p. 11) sustenta que a manipulação
dos efeitos pelo Supremo Tribunal Federal resultará na inutilidade do controle de
constitucionalidade, em razão perda da rigidez da constituição, PAULO (2001, p. 184)
admite a possibilidade da restrição dos efeitos temporais, mas sustenta a ofensa a
Constituição brasileira quando a lei prevê a possibilidade de fixação dos efeitos da
declaração de inconstitucionalidade para um momento posterior a data do trânsito em
julgado da referida declaração de inconstitucionalidade.
KELSEN (2007, p. 139), ao abordar as garantias constitucionais
repressivas, ou seja, a aplicação do controle de constitucionalidade, sustenta servirem
estas para reagirem contra ato irregular produzido, com o intuito de impedir sua
renovação no futuro, para reparar dano causado em virtude da aplicação da lei declarada
inconstitucional e a fazendo desaparecer ou, eventualmente, substituí-la por ato regular.
Nesta trilha, Kelsen, ao tratar de jurisdição constitucional já aceitava a possibilidade da
norma mesmo inconstitucional continuar produzindo seus efeitos, mesmo após a
declaração de inconstitucionalidade, durante determinado período, até ser substituída
por norma válida, constitucional e regular.
No Brasil, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade no tempo
sempre foi resultado de uma postura jurisprudencial, que ao longo do tempo abandonou
a ideia inicial de considerar a lei inconstitucional nula ab initio e carecedora de
produção de efeitos (FERRARI, 2004, p. 300).
Em virtude desta mudança de posicionamento, abriu-se espaço para o
legislador infraconstitucional elaborar as leis 9.868/1999 e 9.882/1999, positivando a
possibilidade de modulação temporal dos efeitos.
Algumas indagações merecem ser enfrentadas quando da utilização do
instituto modulação de efeitos. A primeira consiste nas consequências da utilização do
mesmo instituto e a segunda é quando deve ser utilizada a modulação de efeitos.
As consequências da utilização da modulação de efeitos podem ser
divididas em dois tipos: práticas e de fomento. A consequência prática da modulação de
efeitos é a ratificação dos atos praticados em virtude da lei declarada inconstitucional
até o trânsito em julgado da decisão que declarou a inconstitucionalidade ou até a data
posterior ao trânsito em julgado fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no acórdão. A
segunda consequência da utilização da modulação de efeitos, que com certeza não era a
desejada, mas na prática vem se apresentando, é o fomento da edição de leis
sabidamente inconstitucionais, tanto pelo Poder Legislativo quanto pelo Poder
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Executivo, em virtude da utilização dos elementos, segurança jurídica e excepcional
interesse social, para a sociedade ao invés da utilização destes mesmos elementos pela
sociedade.
Em relação à quando deve ser utilizada a modulação de efeitos, o
legislador previu a necessidade da utilização de um dos dois elementos, quais sejam,
segurança jurídica e excepcional interesse social. Em razão da complexidade destes
elementos, os mesmos serão abordados separadamente abaixo.

a) Segurança jurídica

Para analisar o conceito de segurança jurídica é preciso enfrentar
algumas discussões no sentido de esclarecer se o termo tem sentido de princípio ou
valor, dentro da ótica constitucional. Outro ponto que merece esclarecimento é a
questão da segurança como proteção à confiança dos atos jurídicos praticados. Além
disso, se faz necessário delinear os elementos da segurança jurídica, em especial, a
certeza, a estabilidade e a previsibilidade.
Inicialmente, o termo em estudo consiste em uma expressão que não
possui significado unívoco, estando assim carregada de imprecisão e fluidez. Nas
palavras de FERRARI (2004, p.304) segurança jurídica é identificada como
plurissignificativa, o que a caracteriza como um conceito jurídico indeterminado.
A segurança jurídica é um valor constitucional que produz reflexos sobre
todo o ordenamento, servindo como parâmetro para as escolhas administrativas, no
sentido de evitar prejuízos ao direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.
Entretanto, segundo a melhor doutrina é possível flexibilizá-lo em decorrência da
efetivação dos direitos fundamentais de caráter essencial à coletividade.
Outro pensamento que compõe a discussão é a posição do professor
MENDES (2011, p.431) que entende, o instituto em debate, como subprincipio do
Estado de Direito, assumindo assim um valor impar na ordem constitucional cabendolhe papel diferenciado na realização da própria ideia de justiça material. Dessa forma, o
termo está ligado a um caráter valorativo e não principiológico.
CASALI (2012, p. 09-10) ao citar o olhar de Peres Luño sustenta que a
segurança dos bens jurídicos deve atender às seguintes exigências:
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1º a superação do equívoco e a ambigüidade deste termo ocorre
quando se identifica com valores constitucionalmente proclamados
pelo Estado de Direito, tendo sua materialização definitiva no próprio
sistema dos direitos fundamentais; 2º a organização dos direitos
fundamentais no Estado social de Direito supera a tensão entre a
concepção individualista e transpersonalista, pois os bens jurídicos
tendem a possibilitar a integração plena e simultânea entre as
exigências sociais e pessoais; 3º a estruturação do Estado social de
Direito que responda a princípios do pluralismo e da participação
democrática evitará a involução autoritária do Estado prevenção, pois
em uma sociedade democrática e pluralista os valores, bens ou direitos
fundamentais não podem ser o produto de uma imposição arbitrária de
um grupo ideológico, senão o resultado de um consenso intersubjetivo
edificado sobre pressupostos procedimentais imparciais e a partir do
sistema de necessidades humanas fundamentais.

Na linha de pensamento do autor citado acima, percebe-se que a
segurança jurídica compõe o valor justiça, fundindo-se a partir da realização de
garantias da realização dos direitos fundamentais constitucionalmente assegurados.
Para MORAES (2004, p.101) os princípios constitucionais são extraídos
de enunciados normativos, com elevado grau de abstração e generalidade, que preveem
os valores que informam a ordem jurídica, com a finalidade de informar as atividades
produtiva, interpretativa e aplicativa das regras, de sorte que eventual colisão é
removida na dimensão do peso, ao teor do critério da ponderação, com a prevalência de
algum princípio concorrente.
TEIXEIRA (2006, p.735) discorre que identificar o conjunto de valores
que se amalgama à estrutura normativa da Carta Magna, com enfoque nos princípios da
igualdade e da segurança jurídica sem descurar dos princípios do pluralismo e da
solidariedade, é sobremaneira importante para que possamos encetar soluções
processuais a que a administração da justiça busque, permanentemente, a construção da
ordem jurídica justa. Nessa toada, para a autora, valores não equivalem a princípios,
sendo estes substratos daqueles. Por conseguinte, a segurança jurídica fica circunscrita
no âmbito dos princípios.
Passado a discussão da natureza da segurança jurídica no ordenamento
jurídico brasileiro, deve-se conceituar o que é segurança jurídica. Para o professor
SILVA (2005, p.3), segurança jurídica tem duas ramificações conceituais quais sejam a
de natureza objetiva e de natureza subjetiva.
O aspecto objetivo da segurança jurídica versa sobre a limitação da
atuação estatal, em especial quanto a proteção do ato jurídico perfeito, coisa julgada e o
direito adquirido, sendo estas formas de exteriorização da segurança jurídica.
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O professor CANOTILHO (1995, p.373), ao confirmar que o ato jurídico
perfeito, coisa julgada e o direito adquirido, estão relacionados diretamente com a
segurança jurídica ensina:
Os princípios da proteção da confiança e da segurança jurídica podem
formular-se assim: o cidadão deve poder confiar em que aos seus
actos ou às decisões públicas incidentes sobre os seus direitos ,
posições jurídicas e relações, praticas ou tomados de acordo com as
normas jurídicas vigentes, se ligam os efeitos jurídicos duradouros,
previstos ou calculados com base nessas mesmas normas. Estes
princípios apontam basicamente para: (1) a proibição de leis
retroativas; (2) a inalterabilidade do caso julgado; (3) a tendencial
irrevogabilidade de actos administrativos constitutivos de direito.

Nesta trilha, a natureza objetiva visa proteger a estabilidade estatal.
Por certo, a segurança jurídica mesmo em seu caráter objetivo é mitigada
no direito brasileiro ao passo que no direito penal, por exemplo, esta estabilidade não
existe para favorecer o acusado, como é passível concluir na análise da revisão criminal
e a retroatividade da lei que só servirá a favor do condenado ou do réu no processo
penal (GRINOVER,2011).
Quanto a segurança jurídica em seu aspecto subjetivo visa dar proteção à
confiança do cidadão, em especial pelos atos praticados pelo estado em suas mais
diversas áreas de atuação.
Ao conceituar segurança jurídica em seu aspecto subjetivo como
proteção à confiança, CANOTILHO (2000, p.256) ensina:
O homem necessita de segurança para conduzir, planificar e
conformar autonomia e responsavelmente a sua vida. Por isso, desde
cedo se consideravam os princípios da segurança jurídica e da
proteção à confiança como elementos constitutivos do Estado de
direito. Estes dois princípios – segurança jurídica e proteção à
confiança – andam estritamente associados, a ponto de alguns autores
considerarem o principio da proteção à confiança como um
subprincipio ou como uma dimensão específica da segurança jurídica.
Em geral, considera-se que a segurança jurídica está conexionada com
elementos objetivos da ordem jurídica – garantia da estabilidade
jurídica, segurança de orientação e realização do direito – enquanto a
proteção da confiança sempre mais com os componentes subjetivos da
segurança, designadamente a calculabilidade e previsibilidade dos
individuas em relação aos efeitos jurídicos do acto.

Segurança jurídica está intimamente relacionada com o Estado
Democrático de Direito, sendo este um dos pilares da ordem jurídica, com o intuito de
fornecer ao cidadão maior estabilidade e previsibilidade (CANOTILHO,1991).
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A estabilidade e a previsibilidade são ideias nucleares consistentes no
conceito supracitado, ao passo que a estabilidade, também entendida como eficácia ex
post da segurança jurídica, versa sobre a impossibilidade de modificação de decisões
salvo quando ocorrer pressupostos materiais altamente relevantes. Enquanto, a
previsibilidade, também chamada de eficácia ex ante da segurança jurídica, trata-se da
recondução da exigência de certeza e calculabilidade em referência aos efeitos jurídicos.
Para análise do instituto da segurança jurídica necessária se faz a
compreensão de seu elemento essencial, consistente na certeza.
MELO (1998, p.73), explica a necessidade de manter o direito escrito
acima do direito costumeiro, tornando-se assim o direito posto como um paradigma que,
teoricamente, tínhamos um sistema sem lacunas, capaz de oferecer precisão ao
entendimento do intérprete e do aplicador da lei.
Desta forma, a certeza da segurança jurídica é facilmente percebida pela
leitura do artigo 5º, em seu inciso XXXVI da Constituição da República de 1998.
Por tanto, a segurança jurídica é um princípio implícito esculpido na
Constituição da República de 1988, no caput do artigo 5º como direito fundamental,
dividindo-se em dois aspectos, objetivos e subjetivos, sendo o primeiro com o intuito de
manter a estabilidade e o segundo com o intuito de garantir à confiança, tendo como
principal elemento a manutenção da certeza para o cidadão.

b) Excepcional interesse social

O termo excepcional interesse social, citado no artigo 27, da lei nº
9.868/99, consiste em um das hipóteses em que é permitida a modulação de efeitos das
decisões pelo STF, com prévia aprovação de dois terços de seus membros. Dessa forma,
é preciso enfrentar a dúvida referente à delimitação ou abrangência dessa expressão que
enseja um conceito jurídico indeterminado.
Seguindo sobre a questão acima levantada, deve-se recorrer aos
ensinamentos de MIRANDA (1996, p. 265-266) que ao tratar do assunto afirma que não
se está diante de uma análise meramente jurídica, devendo para tanto ser condicionada e
fundamentada com base no princípio da proporcionalidade. O autor ao comentar sobre
isso fala em interesse público de excepcional relevo, diferentemente da forma descrita
na lei, porém permitindo o mesmo significado.
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Nesse aspecto, é preciso ter em mente que a Constituição tem reflexos
sobre todo o ordenamento jurídico, fazendo com que o intérprete das normas
infraconstitucionais tome por parâmetro os princípios e valores abarcados por ela.
Significa dizer que a leitura que deve ser feita sobre o excepcional
interesse social tem que estar pautada na defesa dos direitos fundamentais dos
particulares (FERRARI, 2004, p. 316). Dessa forma, os efeitos temporais da declaração
de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo serão considerados de acordo com
aquilo que estiver em jogo na análise do STF, ou seja, os ministros da suprema corte
precisam estar atentos à repercussão das suas decisões, caso a caso, a fim de evitar
violação à razão da existência do Estado.
Diante dessa perspectiva, o que mais importará para esse procedimento
será a adequada, proporcional, razoável e racional fundamentação dessas modulações,
no sentindo de impedir equívocos que coloquem em risco a justiça, a segurança e o bem
estar social. Assim, os argumentos de reforço e as razões de decidir não podem afrontar
a legitimidade, sob pena de se permitir o exercício indiscriminado da exceção.
Segundo, FERRARI (2004, p.311), como a noção de interesse social não
alberga uma noção propriamente jurídica, determinar o seu conteúdo não é tarefa fácil,
como algo que se imponha naturalmente.
A autora acima continua abordagem do tema afirmando que (FERRARI,
2004, p.311):
Quando se fala em excepcional interesse social se está frente a uma
apreciação de natureza política, ou seja, um exame valorativo
embasado, até certo ponto na conveniência ou oportunidade. No dizer
de Manoel Gonçalves Ferreira Filho: ‘é uma apreciação tipicamente
política. É subjetiva, porque admitir que haja razões de segurança
jurídica, ou interesse social, qualificado de excepcional, depende da
visão que cada um tenha das coisas’

Na concepção de MELLO (2002, p.69), o interesse público constitui o
interesse do todo, ou seja, do próprio conjunto social, assim como se acerta também
sublinhar que não se confunde com a somatória dos interesses individuais, peculiares
de cada qual. O indispensável, em suma, é prevenir-se contra o erro de, consciente ou
inconsciente, promover uma separação absoluta entre ambos, ao invés, de acentuar,
como se deveria, que o interesse todo, é função qualificada dos interesses das partes, um
aspecto, uma forma específica de sua manifestação. Isto é, ao lado do interesse
individual, no que tange aos assuntos da vida pessoal, existe o interesse enquanto
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partícipe de uma coletividade, ou melhor, do todo que caracteriza o que chamamos de
interesse público.
Nesta seara ALESSI (1970, p.184) ensina que:
Cada coletividade social nos oferece um rol de interesses, que se
relacionam entre si: interesses que coincidem entre si e interesses que
entre si, estão em conflito. Cada interesse, enquanto sentido por um só
individuo, é sempre e necessariamente individual; mas no caso de que
um mesmo interesse seja o de uma coletividade mais ou menos ampla
de indivíduos, esse interesse sobre o qual falamos, passa a ser coletivo
enquanto sentido por todos os indivíduos da coletividade, expressão
unitária de uma multiplicidade de interesses individuais coincidentes.
A organização jurídica da coletividade representa a prevalência de
uma determinada série de interesses coletivos sobre qualquer outro
interesse, individual ou coletivo, que exista no seio da coletividade e
que esteja em contraste com aquele. Ao conjunto dos interesses
coletivos prevalentes, tem se chamado, por uma fórmula sintética, de
interesse coletivo primário. Este interesse coletivo primário, embora
sendo a expressão unitária de múltiplos interesses individuais
coincidentes de cada um dos sujeitos jurídicos membros da
coletividade, se diferencia idealmente do interesse individual de cada
um dos sujeitos, que pode coincidir com dito interesse ou estar em
conflito com ele. Estes interesses individuais próprios de cada um dos
sujeitos, membros da coletividade, têm sido denominados interesses
securitários; interesses subjetivos, enquanto próprios de cada sujeito,
ou também, em sentido bastante lato, patrimoniais enquanto integram
o patrimônio do sujeito, ou seja, o conjunto de relações das que é
titular.

Desta forma conclui ALESSI (1970, p.184-185) que:
O interesse chamado público não é nada mais do que o interesse
coletivo primário considerado como sujeito de tutela direta para a ação
administrativa, enquanto que o interesse da Administração, enquanto
entidade organizada, não representa senão um dos interesses
secundários que existem no grupo social.

Com base nas orientações de BARROSO, (2007, p.13) a noção de
interesse público, para os fins aqui visados, irá utilizar uma distinção fundamental e
pouco explorada, que o divide em primário e secundária. O interesse primário refere-se
a toda a sociedade, já o secundário é destinado a pessoa jurídica de direito público que
seja parte em uma determinada relação jurídica – quer se trate da União, do Estadomembro, do Município ou das suas autarquias. Em ampla medida, pode ser identificado
como o interesse do erário, que é o de maximizar a arrecadação e minimizar as
despesas.
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3 A ANÁLISE DO DISCURSO DAS AÇÕES DIRETAS DE
INCONSTITUCIONALIDADE COM MODULAÇÃO DE EFEITOS

Após realizar a leitura e análise das 38 29 decisões do Supremo Tribunal
Federal que apareceram no filtro da pesquisa, foi possível analisar de forma quantitativa
e qualitativa as decisões, agrupando as mesmas em 4 grandes temas e apresentar suas
conclusões, tais sejam: a lógica do contraditório; uso dos precedentes; os elementos da
modulação dos efeitos utilizados nas decisões, e; a modulação temporal em Controle
Difuso de constitucionalidade.
Em relação ao primeiro tema, a lógica do contraditório, analisou-se as
questões referentes as discussões a acerca da modulação de efeitos, em especial as
concordâncias e discordâncias dos ministros, e suas fundamentações.
O tema seguinte, o uso dos precedentes, tem como objeto verificar a
utilização ou não das decisões anterior para basear e fundamentar a utilização ou não do
instituto da modulação temporal dos efeitos, ressalto o aspecto se os precedentes
utilizados são realmente decisões anteriores idênticas já apreciadas pelo Supremo
Tribunal Federal ou apenas decisões de concordaram ou discordaram com a utilização
da modulação dos efeitos.
O 3º tema, os elementos da modulação dos efeitos utilizados nas
decisões, visa verificar qual elemento é utilizado para modular ou não os efeitos da
decisão.
Por

fim,

o

último

tema,

modulação

em controle difuso

de

constitucionalidade, pauta-se na análise da utilização do instituto próprio do controle
concentrado em decisões proferidas em controle de constitucionalidade diverso, ou seja,
o difuso.
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Constam como 38 acórdãos analisados e não 41, pois 3 acórdãos foram descartados por se tratarem de
Mandados de Segurança, similares, que apenas faziam referencias em suas fundamentações nas ações
diretas de inconstitucionalidade objeto de modulação temporal dos efeitos. Os acórdãos descartados são
os MS 26602/DF, MS 26603/DF e MS 26604/DF.
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3.1 A LÓGICA DO CONTRADITÓRIO E O PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO.

O princípio constitucional e processual apresentado como um dos marcos
do direito democrático, o contraditório, não pode ser confundido com a estrutura
operacional por vezes utilizada pelo Supremo Tribunal Federal para solucionar os casos
de sua competência, qual seja, a lógica do contraditório, haja vista que do primeiro,
ainda que não comprovado pela empiria (BAPTISTA, 2008), infere-se o valor
isonômico atribuído pelo constituinte ordinário às partes em uma demanda,
administrativa ou judicial, seja por conferir-lhes oportunidades idênticas de se
pronunciarem, de apresentarem provas, e, de um modo geral, de falarem no processo, e,
do segundo, técnica originária dos países de tradição de civil law, conclui-se pela
ausência de consenso, de concordância jurídico-filosófica, pelos julgadores do direito,
em sede de um processo litigioso (IORIO FILHO, 2009, p. 144-145).
Ada Pellegrini GRINOVER (1990:7), ao explicar o principio
constitucional do contraditório, explica que
O contraditório não se identifica com a igualdade estática, puramente
formal, das partes no processo; não exprime a simples exigência de
que os sujeitos possam agir em plano de paridade; nem determina ao
juiz o mero dever de levar em conta a atividade de ambos, permitindo
que façam ou até que deixem de fazer alguma coisa. O contraditório,
como contraposição dialética paritária e forma organizada de
cooperação no processo, constitui o resultado da moderna concepção
da relação jurídica processual, da qual emerge o conceito de par
condicio ou igualdade de armas. Esse princípio, que garante a
verdadeira contraposição dialética, é entendido como sendo o de
equilíbrio de situações, não iguais mas recíprocas.

Nesta trilha, Leonardo GRECO (2005:72) ensina que o contraditório é
um princípio que “impõe ao juiz a prévia audiência de ambas as partes antes de adotar
qualquer decisão (audiatur et altera pars) e o oferecimento a ambas das mesmas
oportunidades de acesso à Justiça e de exercício do direito de defesa.”
A essência do princípio do contraditório encontra-se na garantia da
participação efetiva das partes no desenvolvimento de todo o litígio, mediante a
possibilidade de, em completa isonomia, influírem em todos os elementos do processo,
sejam eles os fatos, provas ou questões de direito, que se encontre em ligação com o
objeto da lide, não bastando assegurar-lhes a igualdade de possibilidades, como também
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a oportunidade de participarem de todos os atos processuais potencialmente relevantes e
capazes de influir no convencimento do direito pelo julgador.
De forma sucinta, mas, todavia, na mesma linha de entendimento,
disciplina o professor DANTAS (2013, p. 34):
O princípio do contraditório, também denominado audiência bilateral,
é aquele que faculta à parte, em um processo judicial ou mesmo
administrativo, e aos acusados em geral, a chance de se manifestarem
sobre as alegações e documentos produzidos pela parte contrária.
Decorre desse princípio a necessidade de concessão de igualdade de
tratamento a ambas as partes de uma relação processual.

Analisando a matéria no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis,
especificamente do Estado do Rio de Janeiro, a professora e pesquisadora Maria Stella
de AMORIM (2006, p. 107), com a maestria que lhe é peculiar, assim conclui:
A característica essencial dessa lógica, a despeito de sua estrutura
aberta, encontra-se na supressão da possibilidade de os participantes
alcançarem concordância, sejam eles partes do conflito, operadores
jurídicos ou doutrinadores, o que sugere ausência de consenso interno
ao saber produzido no próprio campo e, no limite, falta de consenso
externo, manifesto na distribuição desigual da justiça entre os
jurisdicionados pelas mesmas leis que lhes são aplicadas e pelos
mesmos tribunais que lhes ministram a prestação jurisdicional.

À luz do texto apresentado, verifica-se que a lógica do contraditório não
instrumentaliza discursos consensualizados, ou mesmo, semelhantes aos argumentos
previamente apresentados. Ao contrário, essa lógica promove mais conflitos, eis que
busca fundamentos na exposição de motivos arbitrários, desprovidos de similitude com
os até então esposados (IORIO FILHO, 2009, p. 146).
Portanto, fazendo-se uma correlação com o presente trabalho, verifica-se
que no âmbito da modulação temporal dos efeitos da decisão, a lógica do contraditório,
tem presença singular nos casos analisados, percebendo-se assim que este é a regra.
Percebeu-se, ainda, na maioria dos casos a total ausência do debate, ao passo que os
Ministros do Supremo Tribunal Federal se limitavam a acompanhar o Relator, quer seja
para modular, quer seja para não modular os efeitos da decisão proferida.

3.1.1 Quantitativo: Análise gráfica acerca da lógica do contraditório.
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3.1.2 Qualitativa: Análise sobre as divergências e consensos.

I – A lógica do Contraditório

Conforme abordado neste item, a lógica do contraditório se opera entre
os Ministros do Supremo Tribunal Federal nos debates e exposição de seus votos, pelo
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menos ao tratar da segunda fase30 do controle de constitucionalidade, que fora nosso
universo de análise.
Afirma-se a existência da lógica do contraditório em sede da Suprema
Corte brasileira na oportunidade em que os Ministros almejam que seus
posicionamentos sejam acompanhados pelos demais vencedoras sem necessariamente
argumentar ou contra argumentar teses levantadas por seus pares, podendo ainda levar
novas questões que não estavam no debate. Com isso, a lógica do contraditório faz com
que o acórdão, ou seja o acordo entre a totalidade ou maioria dos Ministros da Corte,
seja na verdade um somatório de decisões monocráticas.
Nos três primeiros exemplos de acórdãos apresentam-se debates
ocorridos entre Ministros no mesmo julgamento que votaram no mesmo sentido pra
modular os efeitos da decisão, sob fundamentações distintas. Ao passo que nos últimos
três exemplos de acórdão, apresentam-se debates ocorridos entre Ministros no mesmo
julgamento que votaram no mesmo sentido pra não modular os efeitos da decisão, sob
fundamentações distintas. Em todos os casos exemplificados, reforça-se a tese da
presença da lógica do contraditório no voto dos Ministros.
- Exemplo 0131:

Excerto 1 - Enunciador: Min. Carlos Alberto Menezes Direito. ADI 3.791 / DF:
“Senhora Presidente, estou de acordo, porque senão vai se criar um impasse que já
vimos no caso dos defensores públicos, que acabamos evoluindo por outro motivo. Se
não fizermos isso, acontecerá o seguinte: a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
ultimamente, pelo menos, tem sido sempre no sentido de mitigar esses efeitos quando a
situação é igual a presente. Então é preferível manter.”

Excerto 2 - Enunciador: Min. Cármen Lúcia Antunes Rocha. ADI 3.791 / DF:
“Senhora Presidente, pela peculiaridade da situação, porque, para se atribuir esse efeito,
há de ser uma circunstância absolutamente excepcional, mas como, realmente, não se
30

A análise da aplicação ou não do instituto da modulação temporal de efeitos ocorre na segunda fase da
sessão de julgamento. Por conta disso, entende-se que há no controle de constitucionalidade uma
sistemática bifásica, quando a Corte decide pela inconstitucionalidade, pois primeiro se analisa se a
norma em comento é ou não constitucional, e, posteriormente se é o caso, em razão da presença dos
elementos segurança jurídica ou excepcional interesse social, de modular os efeitos da decisão.
31
No presente exemplo o Supremo Tribunal Federal, por maioria, modulou os efeitos da decisão, sendo
certo que ambos os Ministros citados pugnaram pelos efeitos ex nunc, embora com fundamentações
distintas.
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deu causa a isso e poderia haver uma situação mais conflitante ainda, também
acompanho o Ministro-Relator neste caso.”
- Exemplo 0232:

Excerto 1 - Enunciador: Min. Cármen Lúcia Antunes Rocha. ADI 3.458 / GO: “Por
essa razão, não apenas acompanho o Relator no que concerne à procedência da ação,
mas, também, na modulação de efeitos, para evitar qualquer situação que quebre a
segurança dos jurisdicionados inclusive, e não apenas da entidade.”

Excerto 2 - Enunciador: Min. Ellen Gracie Northfleet. ADI 3.458 / GO: “O
eminente Ministro Menezes Direito auxiliou-me na definição deste resultado.
Acompanho integralmente o voto do eminente Relator por sua fundamentação,
adotando também a sugestão de que haja modulação dos efeitos, dando-se sessenta dias,
após o trânsito em julgado, para que efetivamente essa decisão entre em vigor.”
- Exemplo 0333:

Excerto 1 - Enunciador: Min. Cármen Lúcia Antunes Rocha. ADI 4.009 / SC:
“Senhor Presidente, com essa adaptação, também sigo porque, quando suscitei na
primeira hora, eu tinha exatamente em vista a circunstância de que, tal como bem
ressaltado pelo Ministro Menezes Direito, não via peculiaridade alguma para aplicar,
neste caso, o art. 27. Porém, tendo recebido durante todo o período, o servidor considera
“devido” o que foi recebido para fins de não ser necessária qualquer devolução,
lembrando que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal muitas vezes mandou
devolver, e a legislação estadual, inclusive a federal, prevê as situações em que pago,
indevidamente, com dinheiro público um servidor, que se faça isso paulatinamente. Há,
inclusive, o desconto de todas as legislações exatamente para não tornar inócuas as
declarações de inconstitucionalidade. E eu falo com absoluta tranquilidade porque, em
razão da Ação Direta n. 171, do meu vencimento mesmo, naquela época, foi descontado
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No presente exemplo o Supremo Tribunal Federal, por maioria, modulou os efeitos da decisão, sendo
certo que ambos os Ministros citados pugnaram pelos efeitos ex nunc, embora com fundamentações
distintas.
33
No presente exemplo, após a retificação do voto do Ministro Relator, proferindo efeitos ex nunc à
decisão, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, modulou os efeitos da decisão, sendo certo que ambos
os Ministros citados pugnaram pelos efeitos ex nunc, embora com fundamentações distintas.
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por determinação do Supremo, porque nós havíamos recebido. E não há nada demais
nisso, porque foi com base numa lei para a qual nós não tínhamos contribuído. Com
essa evolução do eminente Relator, não dou efeitos prospectivos, mas concordo em
votar no sentido exatamente do que foi estabelecido, de que vale a decisão da
declaração de inconstitucionalidade é daqui para frente. Os seus efeitos quanto à
remuneração passam a vigorar daqui, portanto, sem ter de haver devolução.”

Excerto 2 - Enunciador: Min. Antonio Cezar Peluso. ADI 4.009 / SC: “Senhor
Presidente, também acompanho o Relator apenas para que os funcionários e servidores
não sejam obrigados a devolver a diferença.”
- Exemplo 0434:

Excerto 1 - Enunciador: Min. Carlos Alberto Menezes Direito. ADI 2.791 ED / PR:
“Senhora Presidente, há precedentes do Pleno em sentido oposto. Entendo que o artigo
27 confere apenas uma possibilidade de obrigação do Colegiado, em situações
peculiares, modular esses efeitos”. (...) “Eu tenho sempre entendido que se pode
conhecer dos embargos de declaração, mas se há de rejeitá-los caso não exista a
expressa indicação, no julgamento, de que houve pedido para modulação de efeitos,
porque não há como identificar a omissão.”

Excerto 2 - Enunciador: Min. Cármen Lúcia Antunes Rocha. ADI 2.791 ED / PR:
“De toda sorte, conheço dos embargos por este entendimento sobre o que seria omissão
em uma ação direta de inconstitucionalidade, que penso ser diferente nos outros
processos, porém não vou acompanhar quanto ao resultado. A meu ver, é possível, mas
não vejo a situação prevista. Portanto, rejeito os embargos.
- Exemplo 0535:
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No presente exemplo o Supremo Tribunal Federal, por maioria, rejeitou os embargos de declaração,
embora os Ministros citados tenham convergido pela rejeição a tese apresentada o fizeram sob
fundamentações distintas.
35
No presente exemplo o Supremo Tribunal Federal, por maioria, desproveu o Recurso Extraordinário,
embora os Ministros citados tenham convergido pelo desprovimento o fizeram sob fundamentações
distintas.
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Excerto 1 - Enunciador: Min. Cármen Lúcia Antunes Rocha. RE 377.457 / PR:
“Senhor Presidente, creio que a ideia de modular efeitos deve ter alguns parâmetros que
a jurisprudência, ao longo do tempo, haverá de fixar. Penso que haverá de ser
demonstrada a excepcionalidade da situação, a possibilidade de insegurança jurídica,
quando se encaminhava a sociedade a acreditar numa jurisprudência num determinado
sentido, quando não é este o caso, como bem lembra Vossa Excelência, e, ainda, a
necessidade de sinalizar a atuação sobre determinada matéria para o que vier pela frente.
Não vislumbro essas situações neste caso.”

Excerto 2 - Enunciador: Min. Enrique Ricardo Lewandowski. RE 377.457 / PR:
“Senhor Presidente, reafirmando a tese de que nós podemos, por analogia também,
adotar a modulação em processos subjetivos levados a Plenário, eu, data vênia da
divergência, neste caso, como o Supremo Já havia sinalizado uma mudança de
orientação, não modulo na situação sob apreço”.
- Exemplo 0636:

Excerto 1 - Enunciador: Min. Gilmar Ferreira Mendes. RE 363.852 / MG: “Nós, no
caso da Previdência Social, na prescrição previdenciária, fizemos uma modulação de
efeitos limitada, entendendo que era possível, sim, fazer essa modulação de efeitos
desde que não afetasse os processos. Claro que, como destaca o eminente Relator, a
modulação de efeitos no processo subjetivo aqui produziria realmente um resultado
talvez quase manifestamente injusto, porque o recurso extraordinário que provocou a
declaração de inconstitucionalidade não se beneficiaria de todo esse esforço. Mas
naquele caso específico, nós limitamos às ações que estavam propostas, não dando
ensejo, portanto, à entrada de novas ações. Era aquela questão da prescrição de dez anos
no âmbito da Previdência Social, só para lembrar que já houve um precedente inclusive
em matéria tributária.”

Excerto 2 - Enunciador: Min. José Antonio Dias Toffoli. RE 363.852 / MG: “Senhor
Presidente, também eu, louvando o trabalho da Procuradoria da Fazenda Nacional, da
Advocacia Pública Federal nesta tentativa, não entendo ser ela cabível. O Tribunal, ao
36

No presente exemplo o Supremo Tribunal Federal, por maioria, desproveu o Recurso Extraordinário,
embora os Ministros citados tenham convergido pelo desprovimento o fizeram sob fundamentações
distintas.
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dar provimento ao recurso extraordinário, declarou essa norma inconstitucional e,
evidentemente, isso vai gerar, e gera, direitos: aqueles que foram à Justiça e aqueles que
eventualmente pretendam ir à Justiça futuramente. Não vejo como determinar a
modulação dos efeitos a fim de impedir que as pessoas busquem um direito reconhecido
pela mais alta Corte do país. Então, nesse sentido, acompanho o eminente Relator.”

II – As principais fundamentações ventiladas para modular ou não os efeitos da decisão.

No que concerne as análises realizadas a favor da utilização do instituto
da modulação temporal dos efeitos, percebeu-se que os acórdãos37, visando conferir
maior confiabilidade aos atos praticados ao tempo da vigência da lei impugnada,
concederam a modulação temporal dos efeitos às decisões, embora não tenha sido
mencionado, expressamente, o termo segurança jurídica.

- Exemplo:
Excerto 1 - Enunciador: Min. Ellen Gracie Northfleet (Relatora). ADI 4.140 / GO:
“É necessária a modulação dos efeitos para preservar a validade jurídica de todos os
atos notoriais e de registro praticados pelas serventias extrajudiciais, que por ventura
tiveram suas atribuições modificadas na vigência da resolução”.

Excerto 2 - Enunciador: Min. José Antonio Dias Toffoli (Relator). ADI 3.601 / DF:
“Se não for feita a modulação, policiais poderão submeter a novos processos, com os
percalços e incertezas do resultado, como policiais condenados pela prática de
infrações gravíssimas voltarão ao serviço público, trazendo risco à preservação da
ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, resguardados no art.
144 caput da Constituição”.

Excerto 3 - Enunciador: Min. Luiz Fux (Relator). ADI 4.029 / AM: “Considerando o
volume quantitativo de leis aprovadas com base na prática inconstitucional de dispensar
37

Casos em que ocorreram: ADI 4.140/GO, ADI 3.601/DF, ADI 3.489/SC, ADI 4.029/AM, ADI 875/DF,
ADI 2.904/PR, ADI 3.458/GO, ADI 3.660/MS, ADI 3.430/ES, ADI 4.009/SC, ADI 2.240/BA, e, RE
556.664/RS.
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a manifestação da Comissão Mista no trâmite parlamentar das Medidas Provisórias, a
atitude mais prudente, a bem do interesse público, é adotar a técnica denominada pure
prospectivity, modalidade de superação da jurisprudência (prospective overruling)”.
Os acórdãos contrários à utilização do instituto da modulação temporal
dos efeitos tiveram por base diversos argumentos, como o desestímulo à violação da
Constituição (RE 363.852/MG), dentre outros, mas os de maior significância, ante a
recorrência dos assuntos foram: a) impossibilidade de modulação de norma préconstitucional; b) Ausência de cogitação prévia para a modulação dos efeitos.
1ª Fundamentação38: Impossibilidade de modulação de norma pré-constitucional, haja
vista que um dos pressupostos indispensáveis à utilização da técnica da modulação dos
efeitos da decisão é a necessária existência de um juízo de inconstitucionalidade,
inocorrente nos casos em epígrafe, eis que, as normas pré-constitucionais, quando
analisadas sob os auspícios da Constituição da República, não ficam sujeitas a um juízo
de constitucionalidade, e sim, ao de recepção ou não recepção da norma pelo
ordenamento jurídico vigente.

- Exemplo:

Excerto 1 - Enunciador: Min. José Celso de Mello Filho (Relator). AI 589.789 AgR
/ RJ: “A modulação temporal, supõe a necessária existência de um juízo de
inconstitucionalidade, inocorrente no caso, por se cuidar de ato pré-constitucional”.

Excerto 2 - Enunciador: Min. José Celso de Mello Filho (Relator). RE 353.508 AgR
/ RJ: “Revela-se inaplicável a teoria da limitação temporal, se e quando a Suprema
Corte, ao julgar determinada causa, nesta formular juízo negativo de recepção, porque
certa lei pré-constitucional mostra-se materialmente incompatível com as normas a ela
supervenientes, descaracterizando, portanto, um dos pressupostos indispensáveis à
utilização da técnica da modulação, dentre outros elementos, a necessária existência de
um juízo de inconstitucionalidade”.

Excerto 3 - Enunciador: Min. José Celso de Mello Filho (Relator). RE 395.902 AgR
/ RJ: “Revela-se inaplicável a teoria da limitação temporal, se e quando a Suprema
38

Casos em que ocorreram: AI 589.789 AgR / RJ, RE 353.508 AgR / RJ, RE 395.902 AgR / RJ, AI
582.280 AgR / RJ, e, AI 453071 AgR / RJ.
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Corte, ao julgar determinada causa, nesta formular juízo negativo de recepção, porque
certa lei pré-constitucional mostra-se materialmente incompatível com as normas a ela
supervenientes, descaracterizando, portanto, um dos pressupostos indispensáveis à
utilização da técnica da modulação, dentre outros elementos, a necessária existência de
um juízo de inconstitucionalidade”.
2ª Fundamentação39: Ausência de cogitação prévia para a modulação dos efeitos, eis
que, embora o assunto seja divergente entre os Ministros, a maioria entende ser
necessário o prévio pedido de modulação dos efeitos, sob pena de aplicar-se a regra
prevista na Lei nº 9.868/1999, qual seja, os efeitos ex tunc às decisões.

- Exemplo:

Excerto 1 - Enunciador: Min. Marco Aurélio Mendes de Faria Mello (Relator). RE
466.649 AgR / PR: “O pedido formulado no agravo se mostrou distanciado da realidade
do processo, pois em momento algum se cogitou de modulação de efeitos”.

Excerto 2 - Enunciador: Min. Marco Aurélio Mendes de Faria Mello (Relator). RE
571.734 AgR / SP: “Além de o pedido formulado se mostrar distanciado da realidade
no processo, não se cogitando em momento algum a modulação dos efeitos, a pendência
de agravo não conduziria ao que pretendido pela agravante em face dos parâmetros do
processo e que uma possível ação direta de inconstitucionalidade que viesse a resultar
na modulação de efeitos não implicaria a repercussão vislumbrada”

III – A possibilidade de oposição de embargos de declaração de acórdão que não houve
apreciação do instituto da modulação temporal dos efeitos em razão da ausência de
pedido;

Conforme exposto tanto no capítulo do estudo da arte quanto no
exposição dos votos analisados, é pacífico que a declaração de inconstitucionalidade
tem efeito ex tunc. Contudo, foi travada discussão na ADI 3.601/DF no que concerne a
possibilidade de oposição de embargos de declaração quando a corte não se pronunciar
39

Casos em que ocorreram: RE 466.649 AgR / PR, e, RE 571.734 AgR / SP.
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em relação a aplicação do instituto da modulação temporal dos efeitos, visando
caracterizar a ausência da discussão o elemento necessário para oposição do referido
embargos, ou seja, a contradição, omissão ou obscuridade.
Antes do julgamento da ADI 3.601/DF, houve quatro tentativas de
modulação temporal dos efeitos via embargos de declaração. Sendo certo que nas três
primeiras, os embargos foram desprovidos por falta de objeto. Embora sempre houvesse
divergência, o desprovimento era adotado por entendimento da maioria dos ministros.
Foram os seguintes casos: ADI nº 483/PR em 22/08/2001 – Decisão Unânime por falta
de omissão; ADI 1.498/RS em 10/04/2003 – Decisão por maioria, ficando vencidos os
Min. Ilmar Galvão, Gilmar Ferreira Mendes, Ellen Gracie Northfleet, Nelson Jobim e
Mauricio Corrêa; ADI 2.728/AM em 05/10/2007 – Decisão por maioria, ficando
vencidos os Min. Ellen Gracie Northfleet, Eros Roberto Grau e Antonio Cezar Peluso;
e, ADI 2.797/DF em 22/04/2009 – Não houve decisão pois o Min. Carlos Alberto
Menezes Direito votou pela rejeição dos Embargos mas o Min. Carlos Augusto Ayres
de Freitas Britto pediu vistas.
O Ministro José Antonio Dias Toffoli, relator da ADI 3.601/DF, em seu
voto entendeu que há omissão passível de Embargos de Declaração em todas as
decisões em que estejam presentes as condições necessárias para a flexibilização dos
efeitos da decisão que proclama a inconstitucionalidade de determinado ato e não houve
manifestação e debate pelo STF quanto a aplicação ou não do instituto da modulação
dos efeitos. Entende, ainda o mesmo Ministro que o STF tem o dever constitucional de
aplicar a modulação de efeitos independentemente de pedido das partes, acompanhando
as lições de Jorge Miranda.
Neste sentido, pela visão do Ministro José Antonio Dias Toffoli em seu
voto na ADI 3.601/DF.40.
“a aplicação do art. 27 da Lei n. 9868/99 resulta de um conflito entre
normas de igual hierarquia em que prevalecem certos bens jurídicos
ou interesses também de hierarquia constitucional, quais sejam, a
segurança jurídica - que decorre do art. 5, caput, da Constituição e
fundamenta a noção material do principio do Estado de Direito (art. 1,
da CR/88) - e o excepcional interesse social, que consubstancia
qualquer outro principio constitucional. É evidente que a identificação
desses princípios somente pode ocorrer concretamente, mediante a
análise de cada caso."

40

TOFFOLI, José Antonio Dias. ADI 3.601. [on line], disponível em <
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=617937>, acesso em 16 de agosto
de 2013.
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A partir deste acórdão, embora continue a matéria não sendo pacífica no
Supremo Tribunal Federal, á posição da corte mudou passando a aceitar a possibilidade
de oposição de embargos de declaração em virtude da não manifestação e debate sobre a
modulação dos efeitos, quando estes sejam possíveis.

IV – Oportunidades que se operaram a lógica do contraditório dentre os votos do
próprio Ministro.

Na apropriação do discurso proferido pelos Ministros do Supremo
Tribunal Federal, percebeu-se que determinado Ministro41, costuma votar em oposição a
aplicação do instituto da modulação temporal dos efeitos. Contudo em determinada
oportunidade, o Ministro divergente, sem qualquer fundamentação ressalvada 42 pugnou
pela aplicação da modulação temporal dos efeitos.
Na ADI nº 3.819 / MG, na qual se questionou a constitucionalidade dos
artigos 140, caput e parágrafo único, e 141, da Lei Complementar nº 65/2003, do artigo
55, caput e parágrafo único, da Lei nº 15.788/2005, bem como do artigo 135, caput e
§2º, da Lei nº 15.961/2005, ambos do Estado de Minas Gerais, os quais permitiam que
servidores públicos estaduais fossem integrados na carreira de Defensor Público
Estadual, sem o prévio concurso público. O Ministro Marco Aurélio Mendes de Faria
Mello, comumente inclinado a não modulação de efeitos da decisão, proferiu voto a
favor da aplicação do instituto da modulação temporal dos efeitos. Embora seus
principais argumentos, contrários à concessão sejam os de que o deferimento
estimularia a atuação parlamentar às margens da Constituição Federal, e ainda, que não
há como mitigar a eficácia de suas normas, no caso em comento, o Ministro afirmou
que, tanto quanto possível, deve-se preservar a autonomia dos Estados da Federação,
bem como do autogoverno, sob os auspícios da Constituição da República.
Neste ponto, afirmou que houve atos praticados pelo Estado visando
proteger os cidadãos e que no caso de Minas Gerais, trata-se de servidores não
concursados, cujo quadro é residual, e que tem fé pública. Que o primeiro concurso
41

O Ministro Marco Aurélio Mendes de Faria Mello, via de regra, é um opositor contumas da aplicação
do instituto da modulação temporal dos efeitos por entender que utilizando-o, estará, de forma indireta,
fomentando a criação de atos e leis inconstitucionais.
42
Ressalvar o voto é a possibilidade do julgador decidir contrariamente a forma como vem decidindo por
questões presentes no caso concreto a ser julgado.
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público específico para a carreira foi em 1995. Que em 1994 foi editado um decreto de
nº 520, no qual se apontou que, a partir daquela data, não haveria mais como se deslocar
servidores (concursados). Deste modo, julgou procedente o pedido da ação, pugnando
pela modulação dos efeitos por 24 meses por entender que os que prestam serviços, nas
condições que anunciou, têm direito à integração.

- Exemplo:

Excerto 1 - Enunciador: Min. Marco Aurélio Mendes de Faria Mello. ADI nº 3.819
/ MG: “E, se votei pela constitucionalidade da lei, modulo com maior razão do que
aqueles que concluem pela inconstitucionalidade. Implemento consequências menos
drásticas, não sei se menos drásticas, porquanto até mesmo já se diminuiu o tempo de
permanência dos concursados, para cargo diverso, que durante muito tempo prestaram
serviços na Defensoria. Cogitou-se, parece-me, de dois anos.“

Outro caso, referem-se aos Ministros Joaquim Benedito Barbosa Gomes
e José Celso de Mello Filho que tiveram votos contrários à modulação de efeitos. O
primeiro Ministro, em três43 oportunidades, no qual ressalta sua visão minimalista sobre
o art. 27 da Lei nº 9.868/99. Nas demais sessões de julgamento, ora acompanhava os
votos de modulação, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto, ora encontravase ausente. Já o Ministro José Celso de Mello Filho geralmente aceitava a modulação
dos efeitos, distanciando-se apenas na ocasião da ADI 3.601 / DF, no qual acompanhou
o voto do Ministro Marco Aurélio Mendes de Faria Mello que aduzia que a Corte já se
posicionou quando da decisão de inconstitucionalidade de ato normativo que não se
pronuncie quanto da eficácia e porque se adotou a regra, ou seja, a eficácia desde a
promulgação da lei.

V – CASO TÍPICO EM QUE SE OPEROU O PRINCIPIO DO CONTRADITÓRIO

43

Ocorreram nos seguintes casos: ADI 3.660 / MS, ADI 3.819 / MG, e, ADI 4.009 / SC.
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Destaca-se a decisão proferida no acórdão ADI 2.240 / BA, em virtude
da alteração do voto do Relator em virtude do debate travado com um dos Ministros do
Supremo Tribunal Federal.
O Ministro Eros Roberto Grau, relator da ADI 2.240 / BA, inicialmente
aduziu em voto a possibilidade de falar-se em Município Putativo, sustentado que “essa
putatividade operando, mercê de conferencia fictícia de validade à sua criação, como
um obstáculo aos efeitos da inconstitucionalidade da lei que a operou44”. Segue
afirmando que a diferença entre o casamento putativo e o “Município Putativo” está em
que, “embora possível a anulação do primeiro, a anulação da decisão política de que
resultou a criação do Município avança sobre o que poderíamos chamar de ‘reserva do
impossível’, no sentido de não ser possível anularmos o fato dessa decisão política de
caráter institucional sem agressão ao princípio federativo”. Deste modo, votou pela
improcedência da ADI.
Para o Ministro Gilmar Ferreira Mendes a solução para o problema não
poderia advir da simples decisão de improcedência da ação, pois “seria como se o
Tribunal, ficando toda sua atenção na necessidade de se assegurar realidades concretas
que não podem mais ser desfeitas e, portanto, reconhecendo plena aplicabilidade ao
princípio da segurança jurídica, deixasse de contemplar, na devida medida, o princípio
da nulidade da lei inconstitucional45”.
Por conta deste debate, no qual se operou o princípio do contraditório, o
Ministro Relator Eros Roberto Grau, modificou seu voto e acompanhou o entendimento
do Ministro Gilmar Ferreira Mendes.
Os Ministro José Paulo Sepúlveda Pertence, Ministro José Celso de
Mello Filho, Ministro Antonio Cezar Peluso, Ministro Carlos Augusto Ayres de Freitas
Britto, Ministra Cármen Lúcia Antunes Rocha, e, Ministro Enrique Ricardo
Lewandowski, se limitaram a acompanhar o Relator.

- Exemplo:

44

GRAU, Eros Roberto. ADI 2.240 / BA. [on line], disponível em <
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=474616>, acesso em 29 de agosto
de 2013.
45
MENDES, Gilmar Ferreira. ADI 2.240 / BA. [on line], disponível em <
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=474616>, acesso em 29 de agosto
de 2013.
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Excerto 1 - Enunciador: Min. Eros Roberto Grau (Relator). ADI 2.240 / BA:
“Assim, sou arrastado a evoluir e acompanhar o voto do Ministro Gilmar Mendes.
Penso que todos nós o acompanharemos, no sentido de declarar a inconstitucionalidade,
mas não a nulidade pelo prazo de 24 meses. É o que faço. Esta é a melhor solução a ser
no caso adotada. As razões afirmadas ao longo do meu voto prosperam no mesmo
sentido do voto do Ministro Gilmar Mendes”.

3.2 O USO DOS PRECEDENTES

Nas palavras dos juristas DIDIER JUNIOR, BRAGA e OLIVEIRA,
(2009, p. 381) “Precedente é a decisão judicial tomada à luz de um caso concreto, cujo
núcleo essencial pode servir como diretriz para o julgamento posterior de casos
análogos.” Nesta mesma linha, TUCCI (2004, p. 11-12) afirma que “o precedente então
nasce como uma regra de um caso e, em seguida, terá ou não o destino de tornar-se a
regra de uma série de casos análogos.” Ao utilizar tais conceitos, torna-se necessário
tecer algumas considerações sobre a utilização dos precedentes no âmbito dos dois
sistemas jurisdicionais predominantes, quais sejam: o civil law e o common law. No
Brasil sempre se afirmou que a lei é fonte primária do direito, com fundamento do
positivismo jurídico. A partir de tais influências, construiu-se um sistema todo escrito,
conhecido como civil law, como o dos países herdeiros da família romano-germânica.
Todavia, nos países de origem anglo-saxônica predomina o denominado sistema
common law, informado pela teoria do stare decisis, termo de origem latina46 que
significa mantenha-se a decisão e não se moleste o que foi decidido (DIDIER JR, 2011,
p. 389).
Em outras palavras, no sistema common law, o componente fundamental
do precedente judicial é a sua eficácia vinculante, especialmente daqueles emanados de
Corte Superior. Sem dúvida, esta questão da força vinculante do precedente é o
elemento que diferencia com mais clareza o papel da jurisprudência no sistema da
common law, em comparação ao sistema da civil law. Enquanto neste último a solução
do caso posto a julgamento passa pela aplicação da disposição legal incidente ao caso
concreto, naquele a solução do caso em julgamento deverá ser encontrada, salvo
46

Stare decisis et non quieta movere.
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exceções, no precedente judicial que julgou caso análogo em momento anterior. Nas
palavras de IORIO FILHO (2009, p. 9)
Common Law é um sistema jurídico de tradição anglo-americana,
caracterizado por ter como fonte de direito primária as resoluções
dadas aos casos concretos pelos juízes e demais operadores do Direito.
Neste sistema, juízes são as partes ativas do processo de elaboração e
formulação das regras de Direito a serem aplicadas

Dito isto, indaga-se: do que efetivamente é composto um precedente
judicial? Seus elementos possuem a mesma importância para a utilização dos julgados?
Embora seja composto também pelas circunstâncias de fato que embasaram a
controvérsia, seu principal elemento integrador e o único a possuir caráter
terminantemente obrigatório é o princípio jurídico assentado na motivação do
provimento decisório, também denominado de ratio decidendi, que são os fundamentos
jurídicos que sustentam a decisão.
Estes ratio decidendi representam a existência da tese jurídica necessária
para resolver o caso concreto (rule of law), compondo-se dos seguintes elementos: da
indicação dos fatos relevantes da causa (statement of material facts), (ii) do raciocínio
lógico-jurídico da decisão (legal reasoning) e (iii) do juízo decisório (judgement).
(TUCCI, 2004, p. 175)
De outro lado, tudo o que não compuser a ratio decidendi, são
denominados de obter dictum, ou simplesmente dictum, que consistem nos argumentos
manifestados apenas de passagem na motivação das decisões, consubstanciando juízos
secundários e provisórios, cujo teor não influencia de forma indispensável e relevante
para a decisão formulada, não podendo ser utilizados, pois, com força vinculativa ante a
ausência de caráter determinante para a decisão.
No entanto, o obiter dictum, não é de todo desprezível, embora não sirva
como precedente, pois pode ser utilizado como uma futura orientação do Tribunal,
como, por exemplo, o voto vencido de um julgamento colegiado, no qual tem a sua
relevância para a elaboração do recurso de embargos infringentes, bem como tem
eficácia persuasiva para uma tentativa futura de superação do precedente.
O certo é que, examinando-se a força vinculativa dos precedentes
judiciais, da solução de um caso concreto, extrai-se uma regra de direito que pode ser
generalizada, configurando pontualmente o que se denomina de norma jurídica criada
pelo magistrado, a partir da conformação da hipótese legal de incidência às normas
constitucionais.
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Não obstante, cabe salientar que em uma decisão o órgão judicial deve
indicar a ratio decidendi apenas nas decisões que julgam o incidente de uniformização
de jurisprudência, nos incidentes de decretação de inconstitucionalidade, bem como no
julgamento por amostragem de recursos extraordinário ou especiais repetitivos, não
sendo necessária sua exposição em qualquer outra decisão. Isso porque, segundo José
Rogério Cruz, “Cabe aos juízes, em momento posterior, ao examinarem-na como
precedente, extrair a ‘norma legal’ (abstraindo-a do caso) que poderá ou não incidir na
situação concreta” (TUCCI, 2004, p. 175).
Nesta trilha, infere-se que tanto os tribunais superiores, quanto o próprio
magistrado de primeiro grau devem valer-se de máxima cautela no momento da
elaboração da fundamentação de seus julgados, haja vista que após a apresentação de
uma ratio decidendi, seja ela legítima ou não, estar-se-á fazendo propagar uma regra
geral que poderá ser empregada em outras decisões.
De toda sorte, percebe-se, por este trabalho, que a regra é a não utilização
de precedentes quando se trata de modulação temporal dos efeitos. Contudo, quando se
utiliza o precedente, o Supremo Tribunal Federal brasileiro o faz de forma incorreta,
elencando julgamento anterior, que por vezes não pertinência alguma com o caso, para
justificar o voto de determinado Ministro.

3.2.1 Quantitativo: Análise gráfica acerca do uso dos precedentes.
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3.2.2 Qualitativa: Análise sobre o uso dos precedentes

I – A utilização de precedentes para fundamentar o voto em casos idênticos

1ª Fundamentação 47: Lei Municipal que não foi recebida pela Constituição de 1988,
pontuando-se que não houve declaração de inconstitucionalidade, apenas que a norma
não foi recebida pela nova ordem constitucional. Concluindo que a decisão que
pronunciou esse juízo negativo de recepção somente surte efeitos a partir da
promulgação da Constituição de 1988.

- Exemplo:

Excerto 1 - Enunciador: Min. José Celso de Mello Filho (Relator). RE 353.508 AgR
/ RJ: “Sob a perspectiva que se vem de examinar, portanto, revela-se inadmissível a
adoção da doutrina da prospectividade, tal como pretendido pelo Município do Rio de
Janeiro, eis que essa diretriz teórica supõe, para efeito de sua aplicabilidade, a
necessária formulação de um juízo prévio de inconstitucionalidade, inocorrente na
espécie, pois – insista-se – a norma em questão foi editada em momento anterior ao da
vigência da Constituição, o que significa que a decisão que pronunciou esse juízo
negativo de recepção somente ‘surte efeitos a partir da promulgação da Constituição
Federal’ (...) (AI 482.017-AgR/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence)”. (...) “Concluo o
meu voto, Senhores Ministros, assim resumindo os aspectos que lhe são essenciais: (...)
(b) o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido, excepcionalmente, a possibilidade de
proceder à modulação ou limitação temporal dos efeitos da declaração de
inconstitucionalidade, mesmo quando proferida, por esta Corte, em sede de controle
difuso (RE 197.917/SP, p. ex.).

47

Casos em que ocorreram: AI 453.071 AgR / RJ, AI 582.280 AgR / RJ, RE 353.508 AgR / RJ,e, RE
395.902 AgR / RJ, e, AI 589.789 AgR / RJ.
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2ª Fundamentação 48: Ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ajuizada em
virtude da não elaboração da Lei Complementar a que se refere o §4º do art. 18 da
Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 15/1996.

- Exemplo:

Excerto 1 - Enunciador: Min. Gilmar Ferreira Mendes. ADI 2.240 / BA: Após
pedido de vista, o Ministro Gilmar Ferreira Mendes proferiu o seguinte voto, no qual
posteriormente foi acompanhado pelo Relator Min. Eros Grau: “Essa necessidade de
ponderação entre o princípio da nulidade da lei inconstitucional e o princípio da
segurança jurídica constitui o leitmotiv para o desenvolvimento de técnicas alternativas
de decisão no controle de constitucionalidade”. (...) “Essas questões parecem
suficientes para demonstrar que, sem abandonar a doutrina tradicional da nulidade da lei
inconstitucional, é possível e, muitas vezes, inevitável, com base no princípio da
segurança jurídica, afastar a incidência do princípio da nulidade em determinadas
situações”. (...) “No presente caso, o Tribunal tem a oportunidade de aplicar o art. 27 da
Lei nº 9.868/99 em sua versão mais ampla. A declaração de inconstitucionalidade e,
portanto, da nulidade da lei instituidora de uma nova entidade federativa, o Município,
constitui mais um dentre os casos – como os anteriormente citados, retirados de
exemplos do direito comparado – em que as consequências da decisão tomada pela
Corte podem gerar um verdadeiro caos jurídico. Não há dúvida, portanto, - e todos os
Ministros que aqui se encontram parecem ter plena consciência disso – de que o
Tribunal deve adotar uma fórmula que, reconhecendo a inconstitucionalidade da lei
impugnada – diante da vasta e consolidada jurisprudência sobre o tema -, resguarde na
maior medida possível os efeitos por ela produzidos. Assim sendo, voto no sentido de,
aplicando o art. 27 da Lei nº 9.868/00, declarar a inconstitucionalidade sem a pronúncia
da nulidade da lei impugnada, mantendo sua vigência pelo prazo de 24 (vinte e quatro)
meses, lapso temporal razoável dentro do qual poderá o legislador estadual reapreciar o
tema, tendo como base os parâmetros que deverão ser fixados na lei complementar
federal, conforme decisão desta Corte na ADI 3.682”.

II – As principais utilizações de precedentes para modular os efeitos da decisão.
48

Casos em que ocorreram: ADI 2.240 / BA, e, ADI 3.689 /PR.
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1ª Fundamentação 49: Necessidade de ponderação entre o princípio da nulidade da lei
inconstitucional e o princípio da segurança jurídica, tendo em vista que as
consequências de algumas decisões tomadas pela Corte Constitucional podem gerar um
verdadeiro “caos jurídico”.

- Exemplo:

Excerto 1 - Enunciador: Min. Gilmar Ferreira Mendes. ADI 2.240 / BA: Após
pedido de vista, o Ministro Gilmar Ferreira Mendes proferiu o seguinte voto, no qual
posteriormente foi acompanhado pelo Relator Min. Eros Grau: “Essa necessidade de
ponderação entre o princípio da nulidade da lei inconstitucional e o princípio da
segurança jurídica constitui o leitmotiv para o desenvolvimento de técnicas alternativas
de decisão no controle de constitucionalidade”. (...) “Essas questões parecem
suficientes para demonstrar que, sem abandonar a doutrina tradicional da nulidade da lei
inconstitucional, é possível e, muitas vezes, inevitável, com base no princípio da
segurança jurídica, afastar a incidência do princípio da nulidade em determinadas
situações”. (...) “No presente caso, o Tribunal tem a oportunidade de aplicar o art. 27 da
Lei nº 9.868/99 em sua versão mais ampla. A declaração de inconstitucionalidade e,
portanto, da nulidade da lei instituidora de uma nova entidade federativa, o Município,
constitui mais um dentre os casos – como os anteriormente citados, retirados de
exemplos do direito comparado – em que as consequências da decisão tomada pela
Corte podem gerar um verdadeiro caos jurídico. Não há dúvida, portanto, - e todos os
Ministros que aqui se encontram parecem ter plena consciência disso – de que o
Tribunal deve adotar uma fórmula que, reconhecendo a inconstitucionalidade da lei
impugnada – diante da vasta e consolidada jurisprudência sobre o tema -, resguarde na
maior medida possível os efeitos por ela produzidos. Assim sendo, voto no sentido de,
aplicando o art. 27 da Lei nº 9.868/00, declarar a inconstitucionalidade sem a pronúncia
da nulidade da lei impugnada, mantendo sua vigência pelo prazo de 24 (vinte e quatro)
meses, lapso temporal razoável dentro do qual poderá o legislador estadual reapreciar o
tema, tendo como base os parâmetros que deverão ser fixados na lei complementar
federal, conforme decisão desta Corte na ADI 3.682”.

49

Casos em que ocorreram: ADI 2.240 / BA, ADI 3.489 / SC, ADI 3.689 / PA, ADI 875 / DF, e, RE
197.917 / SP.
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Excerto 2 - Enunciador: Min. Gilmar Ferreira Mendes (Relator). ADI 875 / DF: “É
possível e, muitas vezes, inevitável, com base no princípio da segurança jurídica, afastar
a incidência do princípio da nulidade em determinadas situações. Nesses termos, fica
evidente que a norma contida no art. 27 da Lei nº 9.868/99 tem caráter
fundamentalmente interpretativo, desde que se entenda que os conceitos jurídicos
indeterminados utilizados – segurança jurídica e excepcional interesse social –
revestem-se de base constitucional”.

Excerto 3 - Enunciador: Min. Gilmar Ferreira Mendes. RE 197.917 / SP: “Assim,
configurado o eventual conflito entre o princípio da nulidade e o princípio da segurança
jurídica, que, entre nós, tem status constitucional, a solução da questão há de ser,
igualmente, levada a efeito em um processo de complexa ponderação”.
2ª Fundamentação 50: Natureza alimentar da obrigação e a presunção de boa fé, em
favor dos militares do Distrito Federal, fundamenta o Ministro Carlos Ayres Britto,
relator do caso, e; segurança jurídica e excepcional interesse social, defendido pelo
Ministro Enrique Ricardo Lewandowski. O precedente utilizado neste caso foi a ADI
3.819 / MG, na qual não se coaduna com o caso em análise, pois neste precedente os
servidores estaduais integrados na carreira de Defensor Público Estadual recebiam a
remuneração própria do cargo de Defensor Público de Primeira Classe, sem o prévio
concurso público, culminando na aplicação de efeitos prospectivos da decisão, ou seja, a
partir de 6 meses (modulação pro futuro), ao passo que na presente ADI analisada a
aplicação dos efeitos ocorreu com modulação tradicional

- Exemplo:
Excerto 1 - Enunciador: Min. Enrique Ricardo Lewandowski. ADI 3.791 / DF: “De
acordo com o art. 27 da Lei 9.868/1999, o Supremo Tribunal Federal pode modular os
efeitos da declaração de inconstitucionalidade levando em conta razões de segurança
jurídica ou de excepcional interesse social, in verbis:” (...) “Nesse sentido já decidiu esta
Suprema Corte, em diversas oportunidades, a exemplo do que ocorreu no julgamento da
ADI 3.819/MG, Rel. Min. Eros Grau, que recebeu a seguinte ementa: (...)”.

50

Caso em que ocorreu: ADI 3.791/DF.
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III – As principais utilizações de precedentes para não modular os efeitos da decisão.

1ª Fundamentação 51: Impossibilidade de modulação de norma pré-constitucional, haja
vista que um dos pressupostos indispensáveis à utilização da técnica da modulação dos
efeitos da decisão é a necessária existência de um juízo de inconstitucionalidade,
inocorrente nos casos em epígrafe, eis que, as normas pré-constitucionais, quando
analisadas sob os auspícios da Constituição da República, não ficam sujeitas a um juízo
de constitucionalidade, e sim, ao de recepção ou não recepção da norma pelo
ordenamento jurídico vigente.

- Exemplo:

Excerto 1 - Enunciador: Min. José Celso de Mello Filho (Relator). RE 353.508 AgR
/ RJ: “Sob a perspectiva que se vem de examinar, portanto, revela-se inadmissível a
adoção da doutrina da prospectividade, tal como pretendido pelo Município do Rio de
Janeiro, eis que essa diretriz teórica supõe, para efeito de sua aplicabilidade, a
necessária formulação de um juízo prévio de inconstitucionalidade, inocorrente na
espécie, pois – insista-se – a norma em questão foi editada em momento anterior ao da
vigência da Constituição, o que significa que a decisão que pronunciou esse juízo
negativo de recepção somente ‘surte efeitos a partir da promulgação da Constituição
Federal’ (...) (AI 482.017-AgR/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence)”. (...) “Concluo o
meu voto, Senhores Ministros, assim resumindo os aspectos que lhe são essenciais: (...)
(b) o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido, excepcionalmente, a possibilidade de
proceder à modulação ou limitação temporal dos efeitos da declaração de
inconstitucionalidade, mesmo quando proferida, por esta Corte, em sede de controle
difuso (RE 197.917/SP, p. ex.) 52”.

Excerto 2 - Enunciador: Min. Celso Antônio Bandeira de Mello (Relator). AI
453.071 AgR / RJ: “Com a formulação de um juízo negativo de recepção –
inconfundível, em seus aspectos básicos (pressupostos e consequências, com a
declaração de inconstitucionalidade -, torna-se inaplicável, por tal específico motivo, a
51

Casos em que ocorreram: RE 353.508 AgR / RJ, RE 395.902 AgR / RJ, AI 589.789 AgR / RJ, AI
582.280 AgR / RJ, AI 453.071 AgR / RJ.
52
A presente decisão é idêntica ao voto proferido pelo mesmo Ministro no RE 395.902 AgR / RJ.
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técnica da modulação temporal, consoante já se pronunciou, no tema, esta Suprema
Corte: (...) (AI 482.017-AgR/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence)”. (...) “Concluo o meu
voto, Senhores Ministros, assim resumindo os aspectos que lhe são essenciais: (...) (b) o
Supremo Tribunal Federal tem reconhecido, excepcionalmente, a possibilidade de
proceder à modulação ou limitação temporal dos efeitos da declaração de
inconstitucionalidade, mesmo quando proferida, por esta Corte, em sede de controle
difuso (RE 197.917/SP, p. ex.)”.

Excerto 3 - Enunciador: Min. José Celso de Mello Filho (Relator). AI 589.789 AgR
/ RJ: “A modulação temporal, supõe a necessária existência de um juízo de
inconstitucionalidade, inocorrente no caso, por se cuidar de ato pré-constitucional”. (...)
“Impõe-se reconhecer, no entanto, que se registra, no magistério jurisprudencial desta
Corte, e no que concerne a determinadas situações (como aquelas fundadas na
autoridade da coisas julgada ou apoiadas na necessidade de fazer preservar a segurança
jurídica, em atenção ao princípio da boa-fé), uma tendência claramente perceptível no
sentido de abrandar a rigidez dogmática da tese que proclama a nulidade radical dos
atos estatais incompatíveis com o texto da Constituição da República (RTJ 55/744 –
RTJ 71/570 – RTJ 82/791, 795): (...) RE 122.202/MG, Rel. Min. Francisco Rezek”.
2ª Fundamentação 53: Para que ocorra a modulação temporal dos efeitos da decisão é
necessária a presença dos requisitos da segurança jurídica e do excepcional interesse
social, conforme o artigo 27 da Lei 9.868/99.

- Exemplo:

Excerto 1 - Enunciador: Min. José Celso de Mello Filho (Relator). AI 421.354
AgR-ED / RJ: “De qualquer maneira, no entanto, e mesmo que tal obstáculo pudesse
ser afastado (o que se alega apenas “ad argumentandum”), ainda assim não se revelaria
possível a pretendida modulação, pelo fato de a prospectividade buscada pelo Município
do Rio de Janeiro/RJ depender, para viabilizar-se, da efetiva demonstração –
inocorrente na espécie – de “razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse
social” (Lei nº 9.868/99, art. 27)”. (...) “De outro lado, mostra-se inviável o pleito
deduzido pelo Município do Rio de Janeiro/RJ, que objetiva sejam conferidos efeitos
53

Casos em que ocorreram: AI 421.354 AgR-ED / RJ, ADI 2.791 / PR, e, RE 598.099 ED / MS.
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“ex nunc” à declaração de inconstitucionalidade que teria resultado – segundo sustenta –
do acórdão confirmado nesta sede recursal. Essa pretensão – deduzida pelo Município
do Rio de Janeiro/RJ em processos idênticos – tem sido apreciada, e rejeitada, por
ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal (AI 478.398-ED-AgR/RJ, Rel. Min.
Eros Grau – AI 516.410-ED/RJ, Rel. Cezar Peluso – RE 370.734-AgR/RJ, Rel. Min.
Sepúlveda Pertence – RE 400.600-AgR/RJ, rel. Min. Celso de Mello, v.g.), como o
evidencia julgamento desta colenda Segunda Turma consubstanciado em acórdão assim
ementado: (...)”.

Excerto 2 - Enunciador: Min. Gilmar Ferreira Mendes (Relator). AI 421.354 AgRED / RJ: ADI 2.791 / PR: “Excepcionalmente, a declaração de inconstitucionalidade
poderá ter eficácia “ex nunc”, quando, por razões de segurança jurídica ou de relevante
interesse social, se mostrar oportuno que seja fixado outro momento de eficácia, nos
termos do art. 27, da Lei nº. 9.868/99. Com a declaração de inconstitucionalidade da
expressão “bem como os não-remunerados”, contida na parte final do §1º do art. 34 da
Lei nº. 12.398/98, na redação da Lei nº. 12.607/99, ambas do Estado do Paraná, ficaram
excluídos do sistema de seguridade funcional todos os serventuários de justiça ditos
“não remunerados” pelos cofres públicos, ou seja, os que oficiam perante os cartórios
extra-judiciais, culminando, com a decisão da Corte, no cancelamento das
aposentadorias de algumas pessoas com mais de 70 anos, tendo que retornar à labuta
nos cartórios. Neste ponto, o princípio da segurança jurídica possui, no caso em
comento, um peso incontestável, capaz de sobrepujar o próprio postulado da nulidade
absoluta da lei inconstitucional”.

Excerto 3 - Enunciador: Min. Gilmar Ferreira Mendes (Relator). RE 598.099 ED /
MS: “Embora esta Corte possa conhecer do pedido de modulação dos efeitos em sede
de embargos de declaração (RE-ED 500.171/GO – ADI-ED 3601/DF) e também se
admita a modulação em casos de mudança de orientação jurisprudencial (MS
26.604/DF), não se verificaram os pressupostos necessários para tanto, eis que na linha
de evolução da Jurisprudência da Corte, o dever de boa-fé da Administração Pública
exige o respeito incondicional às regras do edital, o que decorre do necessário respeito à
segurança jurídica como princípio do Estado de Direito”. E, posteriormente, que “a
segurança jurídica não ampara a prospectividade da aplicação desse novo entendimento
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jurisprudencial, mas, antes, o princípio da proteção à confiança impõe a procedência do
presente mandado de segurança”.
3ª Fundamentação54: A técnica da modulação temporal dos efeitos é reservada à
competência do Pleno do Supremo Tribunal Federal, já que apenas pode modular quem
dispõe de prerrogativa de declarar a ilegitimidade constitucional de determinado ato do
Poder Público.

- Exemplo:

Excerto 1 - Enunciador: Min. José Celso de Mello Filho (Relator). AI 421.354
AgR-ED / RJ: “De outro lado, mostra-se inviável o pleito deduzido pelo Município do
Rio de Janeiro/RJ, que objetiva sejam conferidos efeitos “ex nunc” à declaração de
inconstitucionalidade que teria resultado – segundo sustenta – do acórdão confirmado
nesta sede recursal. Essa pretensão – deduzida pelo Município do Rio de Janeiro/RJ em
processos idênticos – tem sido apreciada, e rejeitada, por ambas as Turmas do Supremo
Tribunal Federal (AI 478.398-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Eros Grau – AI 516.410-ED/RJ,
Rel. Cezar Peluso – RE 370.734-AgR/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence – RE 400.600AgR/RJ, rel. Min. Celso de Mello, v.g.), como o evidencia julgamento desta colenda
Segunda Turma consubstanciado em acórdão assim ementado: (...)”

IV – As principais ausências de utilizações de precedentes para modular os efeitos da
decisão.

1ª Fundamentação 55: Os acórdãos analisados, visando conferir maior confiabilidade
aos atos praticados ao tempo da vigência da lei impugnada, concederam a modulação
dos efeitos às decisões, embora não tenha sido mencionado nenhum precedente judicial
cabível ao caso.

54

Caso em que ocorreu: AI 421.354 AgR-ED / RJ.
Casos em que ocorreram: ADI 4.140 / GO, RE 556.664 / RS, ADI 4.009 / SC, ADI 3.430 / ES, ADI
3.660 / MS, ADI 3.458 / GO, ADI 2.904 / PR, ADI 4.029 / AM, ADI 3.601 / DF, ADI 2.501 / MG, ADI
3.819 / MG, RE 560.626 / RS, RE 556.664 / RS, e, RE 559.943 / RS.
55
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- Exemplo:

Excerto 1 - Enunciador: Min. Ellen Gracie Northfleet (Relatora). ADI 4.140 / GO:
“É necessária a modulação dos efeitos para preservar a validade jurídica de todos os
atos notoriais e de registro praticados pelas serventias extrajudiciais, que por ventura
tiveram suas atribuições modificadas na vigência da resolução”.

Excerto 2 - Enunciador: Min. José Antonio Dias Toffoli (Relator). ADI 3.601 / DF:
“Se não for feita a modulação, policiais poderão submeter a novos processos, com os
percalços e incertezas do resultado, como policiais condenados pela prática de infrações
gravíssimas voltarão ao serviço público, trazendo risco à preservação da ordem pública
e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, resguardados no art. 144 caput da
Constituição”.

Excerto 3 - Enunciador: Min. Luiz Fux (Relator). ADI 4.029 / AM: “Considerando
o volume quantitativo de leis aprovadas com base na prática inconstitucional de
dispensar a manifestação da Comissão Mista no trâmite parlamentar das Medidas
Provisórias, a atitude mais prudente, a bem do interesse público, é adotar a técnica
denominada pure prospectivity, modalidade de superação da jurisprudência (prospective
overruling)”.

3.3 Os elementos utilizados para analisar a possibilidade ou não de modulação temporal
dos efeitos.

Conforme amplamente demonstrado no primeiro capitulo desta
dissertação, a lei infraconstitucional condicionou a aplicação do instituto da modulação
temporal dos efeitos, a presença da segurança jurídica ou do excepcional interesse
social, nos termos do art. 27 da lei 9.868 de 1999.
Foi possível, após analisar todos os acórdão objetos desta pesquisa,
verificar que existem quatro modalidades de fundamentação para justificar o uso da
aplicação do instituto da modulação temporal dos efeitos, são eles: o uso da segurança
jurídica; o uso do excepcional interesse social; o uso da segurança jurídica e do
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excepcional interesse social e; qualquer outro fundamento que não seja nenhum que a
lei determine.
Importante ressaltar que a regra da utilização dos elementos segurança
jurídica e excepcional interesse social é feito como típico argumento de autoridade 56,
haja vista a ausência de fundamentação específica que demonstra a segurança jurídica
ou o excepcional interesse social nos casos concretos analisados.

3.3.1 Quantitativo: Análise gráfica acerca da utilização ou não dos elementos
necessários para modular os efeitos.

56

Nas palavras de PERELMAN (1999, p. 348) "O argumento de autoridade é o modo de raciocínio
retórico que foi mais intensamente atacado por ter sido, nos meios hostis à livre pesquisa científica, o mais
largamente utilizado, e isso de uma maneira abusiva, peremptória, ou seja, concedendo-lhe um valor
coercivo, como se as autoridades invocadas houvessem sido infalíveis"
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3.3.2 Qualitativa: Análise sobre o uso dos elementos

As decisões analisadas podem ser divididas em duas categorias distintas,
as que não utilizaram algum dos elementos da modulação temporal dos efeitos e as que
utilizaram os elementos da segurança jurídica e excepcional interesse social. No que
concerne ao primeiro grupo, temos os seguintes acórdãos: RE 353.508 AgR / RJ, RE
395.902 AgR / RJ, AI 589.789 AgR / RJ, AI 582.280 AgR / RJ, AI 453.071 AgR / RJ,
ADI 4.140 / GO, RE 466.649 AgR / PR, RE 571.734 AgR / SP, AI 769.510 AgR / SC,
RMS 27.983 AgR / RJ, ADPF 156 / DF, ADI 4.391 / RJ, ADI 980 / DF, RE 363.852 /
MG, ADI 3.510 / DF, e, ADI 4.416 / PA. No que concerne ao segundo grupo, temos os
seguintes acórdãos: ADI 2.240 / BA, ADI 3.689 / PA, AI 421.354 AgR-ED / RJ, ADI
3.489 / SC, RE 598.099 ED / MS, ADI 4.029 / AM, ADI 2.904 / PR, ADI 3.458 / GO,
ADI 4.009 / SC, RE 377.457 / PR, RE 197.917 / SP, ADI 3.430 / ES, ADI 2.791 / PR,
ADI 3.791 / DF, ADI 875 / DF, ADI 2.501 / MG, ADI 3.601 / DF, ADI 3.660 / MS,
ADI 3.819 / MG, RE 556.664 / RS, RE 560.626 / RS, e, RE 559.943 / RS.
A categoria das decisões analisadas que utilizaram algum dos elementos
previstos em lei para modulação temporal dos efeitos, ou seja, a segurança jurídica e o
excepcional interesse social, pode-se dividir em três novas categorias, sendo a primeira
a que utilizou o elemento segurança jurídica, ADI 2.240 / BA, ADI 3.689 / PA, AI
421.354 AgR-ED / RJ, ADI 3.489 / SC, RE 598.099 ED / MS, ADI 4.029 / AM, ADI
2.904 / PR, ADI 3.458 / GO, ADI 4.009 / SC, e, RE 377.457 / PR, a segunda que
utilizou o excepcional interesse social, RE 197.917 / SP, e, ADI 3.430 / ES, e por fim, a
terceira que utilizou os dois elementos, ADI 2.791 / PR, ADI 3.791 / DF, ADI 875 / DF,
ADI 2.501 / MG, ADI 3.601 / DF, ADI 3.660 / MS, ADI 3.819 / MG, RE 556.664 / RS,
RE 560.626 / RS, e, RE 559.943 / RS.

I – Os principais fundamentos para decisões que não utilizaram nenhum dos elementos
necessários para aplicação do instituto da modulação temporal dos efeitos.
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1ª Fundamentação 57: Impossibilidade de modulação de norma pré-constitucional, haja
vista que um dos pressupostos indispensáveis à utilização da técnica da modulação dos
efeitos da decisão é a necessária existência de um juízo de inconstitucionalidade.

- Exemplo:

Excerto 1 - Enunciador: Min. José Celso de Mello Filho (Relator). RE 353.508 AgR
/ RJ: “Revela-se inaplicável a teoria da limitação temporal, se e quando a Suprema
Corte, ao julgar determinada causa, nesta formular juízo negativo de recepção, porque
certa lei pré-constitucional mostra-se materialmente incompatível com as normas a ela
supervenientes, descaracterizando, portanto, um dos pressupostos indispensáveis à
utilização da técnica da modulação, dentre outros elementos, a necessária existência de
um juízo de inconstitucionalidade”.

Excerto 2 - Enunciador: Min. José Celso de Mello Filho (Relator). AI 589.789 AgR
/ RJ: “A modulação temporal, supõe a necessária existência de um juízo de
inconstitucionalidade, inocorrente no caso, por se cuidar de ato pré-constitucional”.

Excerto 3 - Enunciador: Min. José Celso de Mello Filho (Relator). RE 395.902
AgR/RJ: “Revela-se inaplicável a teoria da limitação temporal, se e quando a Suprema
Corte, ao julgar determinada causa, nesta formular juízo negativo de recepção, porque
certa lei pré-constitucional mostra-se materialmente incompatível com as normas a ela
supervenientes, descaracterizando, portanto, um dos pressupostos indispensáveis à
utilização da técnica da modulação, dentre outros elementos, a necessária existência de
um juízo de inconstitucionalidade”.
2ª Fundamentação58: Ausência de cogitação prévia para a modulação dos efeitos, eis
que, embora o assunto seja divergente entre os Ministros, a maioria entende ser
necessário o prévio pedido de modulação dos efeitos, sob pena de aplicar-se a regra
prevista na Lei nº 9.868/1999, qual seja, os efeitos ex tunc às decisões.

- Exemplo:
57

Casos em que ocorreram: RE 353.508 AgR / RJ, RE 395.902 AgR / RJ, AI 589.789 AgR / RJ, AI
582.280 AgR / RJ, e, AI 453.071 AgR / RJ.
58
Casos em que ocorreram: RE 466.649 AgR / PR, e, RE 571.734 AgR / SP.
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Excerto 1 - Enunciador: Min. Marco Aurélio Mendes de Faria Mello (Relator). RE
466.649 AgR / PR: “O pedido formulado no agravo se mostrou distanciado da realidade
do processo, pois em momento algum se cogitou de modulação de efeitos”.

Excerto 2 - Enunciador: Min. Marco Aurélio Mendes de Faria Mello (Relator). RE
571.734 AgR / SP: “Além de o pedido formulado se mostrar distanciado da realidade
no processo, não se cogitando em momento algum a modulação dos efeitos, a pendência
de agravo não conduziria ao que pretendido pela agravante em face dos parâmetros do
processo e que uma possível ação direta de inconstitucionalidade que viesse a resultar
na modulação de efeitos não implicaria a repercussão vislumbrada”

II – Os principais fundamentos para decisões que utilizaram os elemento segurança
jurídica.

1ª

Fundamentação 59:

Os

acórdãos

inframencionados,

embora

mencionem

eventualmente o elemento da segurança jurídica, ou mesmo o refira implicitamente, não
adentrou na questão específica sobre a correlação do instituto ao caso concreto, apenas o
mencionando, o que infere ser um argumento arbitrário.

- Exemplo:
Excerto 1 - Enunciador: Min. Gilmar Ferreira Mendes (Relator).: ADI 2.240 / BA:
Após pedido de vista, o Ministro Gilmar Ferreira Mendes proferiu o seguinte voto, no
qual posteriormente foi acompanhado pelo Relator: “Essa necessidade de ponderação
entre o princípio da nulidade da lei inconstitucional e o princípio da segurança jurídica
constitui o motivo para o desenvolvimento de técnicas alternativas de decisão no
controle de constitucionalidade”. (...) “Essas questões parecem suficientes para
demonstrar que, sem abandonar a doutrina tradicional da nulidade da lei
inconstitucional, é possível e, muitas vezes, inevitável, com base no princípio da
segurança jurídica, afastar a incidência do princípio da nulidade em determinadas
situações”. (...) “No presente caso, o Tribunal tem a oportunidade de aplicar o art. 27 da
59

Casos em que ocorreram: ADI 2.240 / BA, ADI 3.689 / PA, ADI 3.489 / SC, RE 598.099 ED / MS,
ADI 4.029 / AM, ADI 2.904 / PR, ADI 3.458 / GO, ADI 4.009 / SC, RE 377.457 / PR, e, ADI 4.140 /
GO.
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Lei nº 9.868/99 em sua versão mais ampla. A declaração de inconstitucionalidade e,
portanto, da nulidade da lei instituidora de uma nova entidade federativa, o Município,
constitui mais um dentre os casos – como os anteriormente citados, retirados de
exemplos do direito comparado – em que as consequências da decisão tomada pela
Corte podem gerar um verdadeiro caos jurídico. Não há dúvida, portanto, - e todos os
Ministros que aqui se encontram parecem ter plena consciência disso – de que o
Tribunal deve adotar uma fórmula que, reconhecendo a inconstitucionalidade da lei
impugnada – diante da vasta e consolidada jurisprudência sobre o tema -, resguarde na
maior medida possível os efeitos por ela produzidos. Assim sendo, voto no sentido de,
aplicando o art. 27 da Lei nº 9.868/00, declarar a inconstitucionalidade sem a pronúncia
da nulidade da lei impugnada, mantendo sua vigência pelo prazo de 24 (vinte e quatro)
meses, lapso temporal razoável dentro do qual poderá o legislador estadual reapreciar o
tema, tendo como base os parâmetros que deverão ser fixados na lei complementar
federal, conforme decisão desta Corte na ADI 3.682”.

Excerto 2 - Enunciador: Min. Luiz Fux (Relator). ADI 4.029 / AM: “Considerando o
volume quantitativo de leis aprovadas com base na prática inconstitucional de dispensar
a manifestação da Comissão Mista no trâmite parlamentar das Medidas Provisórias, a
atitude mais prudente, a bem do interesse público, é adotar a técnica denominada pure
prospectivity, modalidade de superação da jurisprudência (prospective overruling)”.

Excerto 3 - Enunciador: Min. Gilmar Ferreira Mendes (Relator). ADI 3.689 / PA:
Após pedido de vista, o Ministro Gilmar Mendes proferiu o seguinte voto, no qual
posteriormente foi acompanhado pelo Relator: “A solução para o problema, a meu ver,
não pode advir da simples decisão de improcedência da ação. Seria como se o Tribunal,
focando toda sua atenção na necessidade de se assegurar realidades concretas que não
podem mais ser desfeitas e, portanto, reconhecendo plena aplicabilidade ao princípio da
segurança jurídica, deixasse de contemplar, na devida medida, o princípio da nulidade
da lei inconstitucional”.

III – O principal fundamento para decisão que utilizou o elemento excepcional interesse
social.
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1ª Fundamentação 60: A ação foi julgada procedente, modulando-se os efeitos da
decisão, sob a alegação do excepcional interesse social, justificando-a e aplicando-a ao
caso concreto, tendo em vista a situação excepcional pela qual passava o país em
virtude do surto da denominada “gripe suína”.

- Exemplo:

Excerto 1 - Enunciador: Min. Enrique Ricardo Lewandowski (Relator). ADI 3.430
/ ES: “Em face do exposto, julgo procedente a presente ação direta para declarar
inconstitucional a Lei Complementar 300/2004 do Estado do Espírito Santo,
prorrogadas pela Lei Complementar 378/2006, também daquele Estado, modulando os
efeitos da decisão para que ela tenha eficácia a partir de 60 (sessenta) dias da data de
sua comunicação ao Governador e à Assembleia Legislativa, tendo em conta a situação
excepcional pela qual passa o país em virtude do surto da denominada “gripe suína”,
nos termos do art. 27 da Lei 9.868/99”.

IV – Os principais fundamentos para decisões que utilizaram os elementos segurança
jurídica e excepcional interesse social.

1ª Fundamentação61: Houve diversas fundamentações, sem que se pudesse traçar um
perfil uníssono das decisões. Sucintamente, todas alegaram o excepcional interesse
social e a segurança jurídica, aplicando-os ao caso concreto, sem no entanto fazer
qualquer discriminação específica a respeito dos elementos.

- Exemplo:

Excerto 1 - Enunciador: Min. Enrique Ricardo Lewandowski (Relator). ADI 3.791
/ DF: “Entendo, pois, evidenciada, na espécie, a necessidade de preservar-se a
segurança jurídica, bem como caracterizado o excepcional interesse social, dado tratar-

60

Caso em que ocorreu: ADI 3.430 / ES.
Caso em que ocorreu: ADI 3.791 / DF, ADI 3.601 ED / DF, ADI 2.501 / MG, ADI 3.660 / MS, ADI
3.819 / MG, RE 556.664 / RS, RE 560.626 / RS, RE 559.943 / RS, RE 197.917 / SP, AI 421.354 AgR-ED /
RJ, ADI 875 / DF, e, ADI 2.791 / PR.
61
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se de uma categoria funcional que, reconhecidamente, presta relevantes serviços à
coletividade, não obstante, como todos sabem, perceba vencimentos bastante
modestos”.

Excerto 2 - Enunciador: Min. José Antonio Dias Toffoli (Relator). ADI 3.601 ED /
DF: “Assim sendo, parece evidente que se encontram aqui presentes não só razões de
segurança jurídica, mas também de excepcional interesse social (preservação da ordem
pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio – primado da segurança
pública), capazes de prevalecer sobre o postulado da nulidade da lei inconstitucional”.
(...) “Se não for feita a modulação, policiais poderão submeter a novos processos, com
os percalços e incertezas do resultado, como policiais condenados pela prática de
infrações gravíssimas voltarão ao serviço público, trazendo risco à preservação da
ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, resguardados no art. 144
caput da Constituição”.

Excerto 3 - Enunciador: Min. Joaquim Benedito Barbosa Gomes (Relator). ADI
2.501 / MG: Deferindo o pedido de modulação dos efeitos pelo Procurador-Geral da
República, assim votou: “Acolho o referido pedido, tendo em vista os argumentos ora
apresentados e, uma vez que milhares de estudantes frequentam cursos oferecidos pelas
instituições superiores criadas pelo Estado, mas mantidas pela iniciativa privada, voto
no sentido de modular os efeitos da decisão, a fim de que sejam considerados válidos os
atos (diplomas, certificados, certidões etc.) praticados pelas instituições superiores de
ensino atingidas por essa decisão, até a presente data, sem prejuízo do ulterior exercício,
pelo Ministério da Educação, de suas atribuições legais em relação a essas instituições
superiores, objeto das normas ora declaradas inconstitucionais”.

3.4 O uso do instituto modulação temporal dos efeitos no controle difuso de
constitucionalidade.

3.4.1 Quantitativo: Análise gráfica acerca do uso da modulação dos efeitos no controle
difuso de constitucionalidade.
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3.4.2 Qualitativa: Análise gráfica acerca do uso da modulação dos efeitos no controle
difuso de constitucionalidade.

As decisões analisadas podem ser divididas em duas categorias distintas,
as oriundas do controle concentrado de constitucionalidade e as oriundas do controle
difuso de constitucionalidade. No que concerne ao primeiro grupo, temos os seguintes
acórdãos: ADI 2.240 / BA, ADI 4.029 / AM, ADI 3.689 / PA, ADI 3.489 / SC, ADI
2.904 / PR, ADI 3.458 / GO, ADI 4.009 / SC, ADI 4.140 / GO, ADI 3.791 / DF, ADI
3.601 / DF, ADI 2.501 / MG, ADI 3.660 / MS, ADI 3.819 / MG, ADI 875 / DF, ADI
2.791 / PR, ADPF 156 / DF, ADI 4.391 / RJ, ADI 980 / DF, ADI 3.510 / DF, ADI 4.416
/ PA, e, ADI 3.430 / ES. No que concerne ao segundo grupo, temos os seguintes
acórdãos: RE 197.917 / SP, RE 556.664 / RS, RE 559.943 / RS, RE 560.626 / RS, RE
598.099 ED / MS, RE 377.457 / PR, AI 421.354 AgR-ED / RJ, RE 353.508 AgR / RJ,
RE 395.902 AgR / RJ, AI 589.789 AgR / RJ, AI 582.280 AgR / RJ, AI 453.071 AgR /
RJ, RE 466.649 AgR / PR, RE 571.734 AgR / SP, AI 769.510 AgR / SC, RMS 27.983
AgR / RJ, e, RE 363.852 / MG.
A categoria das decisões analisadas proferidas em sede de controle
difuso de constitucionalidade, pode se dividir em duas novas categorias, sendo a
primeira as objeto de modulação temporal dos efeitos, RE 197.917 / SP, RE 556.664 /
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RS, RE 559.943 / RS, e, RE 560.626 / RS, e a segunda as que não foram objeto de
modulação temporal dos efeitos, RE 598.099 ED / MS, RE 377.457 / PR, AI 421.354
AgR-ED / RJ, RE 353.508 AgR / RJ, RE 395.902 AgR / RJ, AI 589.789 AgR / RJ, AI
582.280 AgR / RJ, AI 453.071 AgR / RJ, RE 466.649 AgR / PR, RE 571.734 AgR / SP,
AI 769.510 AgR / SC, RMS 27.983 AgR / RJ, e, RE 363.852 / MG.

I – A primeira decisão perante o Supremo Tribunal Federal que permitiu a aplicação do
instituto da modulação temporal dos efeitos no controle de constitucionalidade por via
difusa, que serviu como precedente formal62 nas posteriores decisões em sede de
controle difuso objeto de modulação de efeitos.

O RE 197.917 / SP, com julgamento em 06/06/2002. O presente caso
trata de recurso extraordinário em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público
do Estado de São Paulo visando reduzir de onze para nove o número de Vereadores da
Câmara Municipal de Mira Estrela, sob a alegação de que o parágrafo único do artigo 6º
da Lei Orgânica do Município não obedeceu a proporção estabelecida no artigo 29, IV,
alínea “a”, da Constituição da República, o que acarretaria prejuízo ao erário local. O
Tribunal, por maioria de votos, deu provimento ao recurso para, restabelecendo, em
parte, a decisão de primeiro grau, declarar inconstitucional, incidenter tantum, o
parágrafo único do artigo 6º da Lei Orgânica nº 226/1990, do Município de Mira
Estrela/SP, e determinou à Câmara de Vereadores que, após o trânsito em julgado, adote
as medidas cabíveis para adequar a sua composição aos parâmetros ora fixados,
respeitados os mandatos dos atuais vereadores. Não obstante, pontuou-se a situação
excepcional em que a declaração de nulidade, com seus normais efeitos ex tunc,
resultaria grave ameaça a todo o sistema legislativo vigente, o que se pugnou pela
prevalência do interesse público para assegurar, em caráter de exceção, efeitos pro
futuro à declaração incidental de inconstitucionalidade.
A peculiaridade do caso concreto e a possibilidade de aplicação do
instituto sob a égide do direito comparado. Embora o Relator Min. Maurício Correa não
tenha adentrado especificamente no âmbito da possibilidade de modulação dos efeitos
em sede de controle difuso, aplicou tal medida, ante a peculiaridade do caso concreto. Já

62

Utiliza-se a expressão “precedente formal” pois após as análises das decisões proferidas no controle
difuso de constitucionalidade, percebeu-se que este acórdão era sempre mencionado, mas não por ser esta
decisão idêntica ao caso julgado, mas sim em razão da presente decisão ser uma espécie de condição para
aplicação do instituto que deveria ser típico do controle concentrado de constitucionalidade.
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o Ministro Gilmar Mendes mostrou ser possível a sua aplicação, haja vista a recorrência
com que é aplicado no âmbito dos Tribunais de outros países – sobretudo, pela Corte
americana, precursora no âmbito da modulação temporal dos efeitos. Quanto à
modulação, afirmou que, configurado eventual conflito entre o princípio da nulidade e o
princípio da segurança jurídica, a solução da questão há de ser levada a efeito em um
processo de complexa ponderação.

- Exemplo:

Excerto 1 - Enunciador: Min. Maurício José Corrêa (Relator). RE 197.917 / SP:
“Oportuno salientar, ainda, que a jurisprudência consolidada desta Corte tem admitido a
ação civil pública para, pela via do controle difuso, discutir a constitucionalidade de lei
ou ato de conteúdo normativo – aí incluídas as Leis Orgânicas das Câmaras Municipais
-, desde que, como ocorre no caso concreto, se caracterize como questão prejudicial à
solução da lide, não consistindo no pedido único da demanda. Nesse sentido, a RCL
1733, Celso de Mello, DJ de 15/12/00. Como visto, a presente ação pretendeu a redução
do número de Vereadores de onze para nove, o afastamento dos excedentes, a
devolução dos subsídios indevidamente pagos e, como consequência, a declaração
incidente de inconstitucionalidade da norma local. Observo, por fim, obter dictum, que a
declaração de cassação dos mandatos, em situação como a presente, deveria ser
precedida de reavaliação do quociente eleitoral, tendo em vista os partidos políticos que
participaram das respectivas eleições, o que demandaria prévio exame da Justiça
Eleitoral. Ante essas circunstâncias, conheço do recurso extraordinário e lhe dou parcial
provimento para, restabelecendo em parte a decisão de primeiro grau, declarar
inconstitucional, incidenter tantum, o parágrafo único do artigo 6º da Lei Orgânica 226,
de 31/03/90, do Município de Mira Estrela-SP, e determinar à Câmara Legislativa que,
após o trânsito em julgado, adote as medidas cabíveis para adequar sua composição aos
parâmetros ora fixados”.

Excerto 2 - Enunciador: Min. Gilmar Ferreira Mendes. RE 197.917 / SP: “Como se
pode ver, se entende inconstitucional a lei municipal em apreço, impõe-se que se
limitem os efeitos dessa declaração (pro futuro). Embora a Lei nº 9.868, de 10 de
novembro de 1999, tenha autorizado o Supremo Tribunal Federal a declarar a
inconstitucionalidade com efeitos limitados, é lícito indagar sobre a admissibilidade do
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uso dessa técnica de decisão no âmbito do controle difuso. Ressalte-se que não estou a
discutir a constitucionalidade do art. 27 da Lei nº 9.868, de 1999. Cuida-se aqui tãosomente de examinar a possibilidade de aplicação da orientação nele contida no controle
incidental de constitucionalidade”. (...) “Vê-se, pois, que o sistema difuso ou incidental
mais tradicional do mundo (o americano) passou a admitir a mitigação dos efeitos da
declaração de inconstitucionalidade e, em casos determinados, acolheu até mesmo a
pura declaração de inconstitucionalidade com efeito exclusivamente pro futuro (Cf. a
propósito, Sesma, El Precedente, cit., p. 174 s). De resto, assinale-se que, antes do
advento da Lei nº 9.868, de 1999, talvez fosse o STF, muito provavelmente, o único
órgão importante de jurisdição constitucional a não fazer uso, de modo expresso, da
limitação de efeitos na declaração de inconstitucionalidade”. (...) “No que interessa para
discussão da questão em apreço, ressalte-se que o modelo difuso não se mostra
incompatível com a doutrina da limitação dos efeitos”. (...) “Não se nega, pois, o caráter
de princípio constitucional ao princípio da nulidade da lei inconstitucional. Entende-se,
porém, que tal princípio não poderá ser aplicado nos casos em que se revelar
absolutamente inidôneo para a finalidade perseguida (casos de omissão; exclusão de
benefício incompatível com o princípio da igualdade), bem como nas hipóteses em que
a sua aplicação pudesse trazer danos para o próprio sistema jurídico constitucional
(grave ameaça à segurança jurídica). Assim, configurado eventual conflito entre o
princípio da nulidade e o princípio da segurança jurídica, que, entre nós, tem status
constitucional, a solução da questão há de ser, igualmente, levada a efeito em um
processo de complexa ponderação. Desse modo, em muitos casos, há de se preferir a
declaração de inconstitucionalidade com efeitos restritos à insegurança jurídica de uma
declaração de nulidade, como demonstram os múltiplos exemplos do direito comparado
e do nosso direito”. (...) “No caso em tela, observa-se que eventual declaração de
inconstitucionalidade com efeito ex tunc ocasionaria repercussões em todo o sistema
vigente, atingindo decisões que foram tomadas em momento anterior ao pleito que
resultou na atual composição da Câmara Municipal: fixação do número de vereadores,
fixação do número de candidatos, definição do quociente eleitoral. Igualmente, as
decisões tomadas posteriormente ao pleito também seriam atingidas, tal como a
validade da deliberação da Câmara Municipal nos diversos projetos e leis aprovados”.
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II – As decisão objetos de modulação temporal dos efeitos em sede de controle difuso
de constitucionalidade depois da decisão que serviu como precedente formal
autorizativo.

1ª Fundamentação 63: A repercussão e a insegurança jurídica, cujos efeitos ex tunc da
decisão, que envolve discussão sobre decadência e prescrição previdenciárias, poderia
acarretar danos de difícil reparação.

- Exemplo:

Excerto 1 - Enunciador: Min. Gilmar Ferreira Mendes (Relator). RE 556.664 / RS:
“Estou acolhendo parcialmente o pedido de modulação de efeitos, tendo em vista a
repercussão e a insegurança jurídica que se pode ter na hipótese; mas estou tentando
delimitar esse quadro de modo a afastar a possibilidade de repetição de indébito de
valores recolhidos nestas condições, com exceção das ações propostas antes da
conclusão do julgamento. Neste sentido, eu diria que o Fisco está impedido, fora dos
prazos de decadência e prescrição previstos no CTN, de exigir as contribuições da
seguridade social. No entanto, os valores já recolhidos nestas condições, seja
administrativamente, seja por execução fiscal, não devem ser devolvidos ao
contribuinte, salvo se ajuizada a ação antes da conclusão do presente julgamento”.

63

Casos em que ocorreram: RE 556.664 / RS, RE 559.943 / RS, e, RE 560.626 / RS.
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4 CONCLUSÃO

A presente pesquisa é motivada pelo papel exercido pelo Supremo
Tribunal Federal, em especial por seus Ministros através de seus votos, na legitimação
do poder cosoante a manutenção dos efeitos produzidos por normas declaradas
inconstitucionais, com base na metodologia calcada na teoria Semiolinguística do
Discurso Político de Patrick Charaudeau.
A primeira hipótese que se buscou investigar e que restou comprovada
pela presente pesquisa, é que os Ministros do Supremo Tribunal Federal se utilizam da
lógica do contraditório em seus debates, em detrimento ao princípio do contraditório,
deixando de formar consenso. Esta hipótese foi confirmada, pelo menos ao tratar da
segunda fase do controle de constitucionalidade, oportunidade na qual os Ministros
supostamente a fim de chegarem ao um acordo sobre o tema da aplicação do instituto da
modulação temporal dos efeitos.
A existência da lógica do contraditório em sede da Suprema Corte ocorre
em virtude dos Ministros almejarem que seus posicionamentos sejam acompanhados
pelos demais vencedoras sem necessariamente argumentar ou contra argumentar teses
levantadas por seus pares, levantando, por vezes, questões que nem estavam no debate.
Com isso, a lógica do contraditório faz com que a decisão colegiada proferida seja na
verdade um somatório de decisões monocráticas.
A segunda hipótese que se buscou investigar é a utilização de
precedentes, em fundamentação do voto de determinado Ministro, de forma diversa a
utilizada no Common Law. No que concerne a utilização de precedentes na
fundamentação sobre o tema modulação temporal dos efeitos da decisão persebeu-se
que a regra é a não utilização por parte dos Ministros. Contudo, nos casos em que os
Ministros fundamentaram seus posicionamentos com base em precedentes, percebeu-se
que se analisarmos os precedentes em conjunto, ou seja, retirando a parte pertinente ao
caso de cada decisão anteriormente julgada, a maioria utilizaria os precedentes nos
termos propostos no Common Law. Contudo, se a análise for feita de forma
individualizada o precedente não será utilizado nos termos propostos na Common Law
pois os casos em regra não são idênticos. De toda sorte, mesmo que minoria, há diversos
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casos em que se utilizou precedentes como argumentos de autoridade pois nada tinha
haver com o caso em julgamento. Por tanto, a investigação desta hipótese restou
parcialmente comprovada.
A terceira hipótese que se buscou investigar e que restou comprovada
pela presente pesquisa é que os Ministros utilizam os elementos necessários para
modulação temporal dos efeitos, quais sejam, a segurança jurídica e o excepcional
interesse social, como argumento de autoridade sem necessariamente demonstrar a
presença desses elementos no caso sob julgamento. Por certo que várias vezes se fazia a
explicação do que se entende por cada elementos supracitado, mas de fato não se
demonstrava a presença de algum deles no caso concreto ou se fazia ligeira referência,
sem demonstrar de forma cabal e inequívoca seus reflexos.
Outra conclusão que foi percebida em razão desta pesquisa é que o
elemento excepcional interesse social, embora demasiadamente amplo, praticamente
não é utilizado isoladamente nas fundamentações, aparecendo em regra em conjunto
com o elemento segurança jurídica. No tocante a segurança jurídica esta, em regra, visa
garantir a segurança estatal sob o argumento que defender o estado protege diretamente
a sociedade, sem fazer qualquer demonstração desta afirmação, apenas afirmando.
A quarta e última hipótese que se buscou investigar é a utilização pelo
Supremo Tribunal Federal do instituto da modulação temporal dos efeitos de forma
aleatória, sem qualquer subsídio legal, na oportunidade do controle difuso. Percebeu-se
que na verdade há um marco inicial, decorrente de uma decisão proferida em sede de
Recurso Extraordinário que passou a ser utilizado pelo Supremo Tribunal Federal como
precedente de forma autorizativa para permitir a aplicação do instituto da modulação
temporal dos efeitos no controle difuso de constitucionalidade. Outra análise, percebeuse que a regra é a não utilização da modulação temporal dos efeitos no controle difuso.
Desta forma, a presente hipótese não restou comprovada pois a utilização do instituto da
modulação não é feito de forma aleatória, pelo contrário, a regra é não utilizar, bem
como seu suporte jurídico é uma decisão em sede de Recurso Extraordinário que serve
como precedente de forma autorizativa.
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