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A Modulação dos Efeitos por Mudança de 

Jurisprudência 
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Modulação dos Efeitos 
 

 Não houve modulação dos 
efeitos no RE 723651 

 
 

 Houve intensa discussão 
sobre modulação dos efeitos 
no caso de alteração de 
jurisprudência 

 
 

 Impactos da modulação: 
“perder uma tese, mas ganhar 
o caso.” 



Advogados 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

M O D U L A Ç Ã O 

 

Modulação e mudança de jurisprudência 

  

Por que modular? 

  



Mudança de Jurisprudência e Proteção da Confiança do Contribuinte 

RE 723651: precedentes de 

ambas as Turmas do STF, 

com trânsito em julgado, 

afastando a cobrança do IPI 

na importação de automóvel 

por pessoa física e RESP 

repetitivo do STJ.  

Histórico 
 
IPI – Crédito sobre insumos isentos e não tributados: não houve modulação por que STF entendeu que 
precedentes anteriores não haviam transitado em julgado (QO no RE 353657: 10x1). 
 
COFINS – Isenção – Sociedades Uniprofissionais: havia súmula do STJ reconhecendo a isenção e STF 
anteriormente havia se negado a conhecer RE por entender que a questão era infraconstitucional (QO no RE 
377457: 5x5). 

 



1ª Conclusão Parcial 

Não é qualquer precedente que vincula, é preciso 

demonstrar uma grande força, um caráter definitivo e uma 

estabilidade do precedente.  



Advogados 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

M O D U L A Ç Ã O 

  

Modulação e Situações Alcançadas 

  

Como modular? 

  



Mudança de Jurisprudência e Proteção da Confiança do Contribuinte 

RE 723651: Dois ministros 

chegaram a modular os 

efeitos de modo a permitir a 

repetição de indébito apenas 

para aqueles contribuintes 

que tivessem entrado com a 

ação, mas houve 

reformulação de voto e eles 

decidiram não modular. 

Histórico 
 
Contribuição Previdenciária – Prazo Prescricional – 5 e não 10 anos: apenas contribuintes que 
questionaram a norma,com ações ajuizadas anteriormente à declaração de inconstitucionalidade, poderiam 
deixar de pagar cobranças com prazo superior a cinco anos ou repetir o indébito relativo ao pagamento desse 
período (RE 556664).     
 

 

Modulação e Repetição de Indébito 
 



2ª Conclusão Parcial 

Na modulação em matéria tributária, STF pode distinguir 

entre contribuintes que já ingressaram com medidas 

judiciais e contribuintes que optaram por pagar e não 

questionar a norma. 



Advogados 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

M O D U L A Ç Ã O 

  

Modulação e Quorum Aplicável 

  

Quantos votos são necessários para a modulação? 



Mudança de Jurisprudência e Proteção da Confiança do Contribuinte 

RE 723651: Alguns ministros defenderam que no caso de 

mudança de jurisprudência, sem que estivesse havendo 

declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal, não 

deveria ser aplicado o quórum de 2/3 para modulação previsto na 

Lei nº 9868/1999, mas o quorum de maioria simples. 

Mudança de Jurisprudência e Quórum Aplicável 
 

Histórico 
 
COFINS – Isenção - Sociedades Uniprofissionais: julgamento empatado e último voto. 

Favoráveis a essa tese: 

 

-  Roberto Barroso 

-  Gilmar Mendes 

-  Celso de Mello 

-  Dias Toffoli 

-  Luiz Fux 

 

Contrários a essa tese: 

 

- Marco Aurélio 

- Teori Zavascki 



3ª Conclusão Parcial 

Há uma tendência no STF para que a modulação por conta 

de alteração na jurisprudência (“prospective overruling”) 

seja feita pelo quorum de maioria simples e, 

consequentemente, seja mais fácil realizar a modulação 

nesses casos. 



Impacto na Atuação nos Processos Tributários 

 Na dúvida, vale propor medida 
judicial? 
  
Acompanhamento em tempo 
real da pauta do STF para evitar 
surpresas com modulações 

 
 Fundamentação detalhada nos 
casos de requerimento de 
modulação (peso do precedente, 
situação concreta alcançada e 
quórum aplicável)   



 
 
 
 
 
  
 
  
 
 

O B R I G A D O ! 


