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Resumo: O presente artigo tem por escopo demonstrar a partir de um caso concreto decidido pelo
STF de que a modulação de efeitos não pode ser utilizada de maneira discricionária. Mais
especificamente, o artigo evidenciará o necessário uso restritivo da modulação de efeitos na seara
tributária, uma vez que sua má utilização poderá respaldar uma atuação ilícita do Estado, permitindo
seu enriquecimento ilícito.
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Abstract: This article aims to demonstrate that based on a definite case already decided by the
Supreme Court, the effects modulation cannot be utilized in a discretionary manner. More specifically,
this article will emphasize the necessary restrictive use of the effects regulation in the tax law area,
since its misuse may support an illicit State performance, allowing its illicit enrichment.
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1. BREVE INTRODUÇÃO. A POSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR INSTITUTOS DE DIREITO
PRIVADO NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO

No presente artigo, demonstraremos a possibilidade de aplicação de institutos essencialmente de
direito privado na realização do controle de constitucionalidade. Mais especificamente,
evidenciaremos que o enriquecimento sem causa previsto no art. 884 do CC/2002 constitui
parâmetro normativo, apto a evidenciar quando é correta a realização da modulação de efeitos.

Para atingir tal desiderato, estruturamos o artigo em dois pontos fundamentais. No primeiro,
demonstraremos que a clássica e estanque distinção entre direito público e direito privado não se
sustenta perante o fenômeno do constitucionalismo e a consagração de direitos fundamentais, daí a
aplicação cada vez maior de institutos como a boa-fé objetiva, proteção da confiança e
enriquecimento ilícito para solução de questões essencialmente públicas.

Por fim, o terceiro capítulo será dedicado ao exame da decisão do plenário do STF que decidiu o
agravo regimental no RE 551.614/MG.

No julgamento do recurso extraordinário, o STF declarou inconstitucional a Lei Complementar do
Estado de Minas Gerais que institui uma contribuição sob o argumento de que a competência
legiferante nesse caso era exclusiva da União, nos termos dos arts. 149, § 1.º e 149-A da CF/1988,
exatamente como havia sido decidido no RE 573.540. 1

Em seguida, no julgamento do agravo regimental, o STF julgou e examinou se seria cabível a
aplicação da modulação de efeitos. Corroborando o entendimento do relator, o Min. Marco Aurélio, a
Primeira Turma inadmitiu a modulação de efeitos em função de que ficaria configurado o
enriquecimento ilícito do Poder Público. 2

2. A SUPERAÇÃO DA DICOTOMIA PÚBLICO VS. PRIVADO EM FUNÇÃO DO FENÔMENO DO
CONSTITUCIONALISMO
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