
 
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

 

Excelentíssima Senhora Ministra ROSA WEBER, Relatora do acórdão proferido 

nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 5709, 5716, 5717 e 5727 

 

 
Acórdãos que resultaram na invalidação, sem 
reservas, da Lei nº 13.502/2017, fruto da conversão 
da MP nº 782/2017, que reestruturava amplamente 
a organização da Administração Pública Federal. 
Repristinação da configuração ministerial da Lei nº 
10.683/2003. Discrepâncias entre os marcos 
normativos podem acarretar variação do âmbito de 
autoridade de órgãos superiores do governo federal. 
A eficácia ex tunc do acórdão deixa a descoberto a 
validade de atos praticados em benefício de 
políticas públicas relevantes. Presença dos 
moderadores normativos do artigo 27 da Lei nº 
9.868/1999. Pedido de modulação, para o futuro, 
dos efeitos dos acórdãos embargados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no exercício de suas 

prerrogativas constitucionais (artigos 103, § 3º; e 131 da Constituição da 

República), vem, respeitosamente, opor EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

em face dos acórdãos proferidos por essa Corte Suprema nos autos das 

mencionadas ações diretas, cuja publicação veio a ser perfazer em 28 de junho 

de 2019 (DJe nº 140, divulgado em 27/06/2019), fazendo-o pelos fundamentos a 

seguir expostos. 
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I – DO CASO DOS AUTOS 

As ações diretas de inconstitucionalidade nº 5706, 5716, 5717 e 

5727, mencionadas na epígrafe, foram ajuizadas por partidos políticos e pelo 

Procurador-Geral da República para objetar contra a constitucionalidade da 

Medida Provisória nº 782, de 31 de maio de 2017, que “estabelece a 

organização básica dos órgãos da Presidência da República e dos Ministérios”. 

Os requerentes sustentaram, em síntese, que o ato normativo 

impugnado contemplaria reedição indevida da Medida Provisória nº 768, de 02 

de fevereiro de 2017, a qual criara a Secretaria-Geral da Presidência da 

República, o Ministério dos Direitos Humanos e os cargos de Ministro de 

Estado Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República e de Ministro de 

Estado dos Direitos Humanos. 

Entre outras considerações, argumentou-se que a Medida Provisória 

nº 782/2017 não observaria os requisitos de urgência e relevância impostos pelo 

artigo 62, caput, da Constituição Federal1, além de incorrer em violação ao 

artigo 62, § 10, da Lei Maior2, o qual veda a reedição, na mesma sessão 

legislativa, de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido 

sua eficácia por decurso de prazo. 

A medida provisória sob invectiva foi convertida na Lei nº 13.502, 

de 1º de novembro de 2017. 

Na sessão plenária de 27 de março de 2019, foi julgado o mérito da 

Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 5709, 5716, 5717 e 5727, cujos 

acórdãos ganharam a seguinte ementa: 

                                                 
1 “Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, 
com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional.” 
 
2 “Art. 62. (...) 
§ 10. É vedada a reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que 
tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo.” 
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CONSTITUCIONAL. PROCESSO LEGISLATIVO. MEDIDA 
PROVISÓRIA. ESTABELECIMENTO DA ORGANIZAÇÃO 
BÁSICA DOS ÓRGÃOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA E 
DOS MINISTÉRIOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 62, 
CAPUT e §§ 3º e 10, CRFB. REQUISITOS PROCEDIMENTAIS. 
REJEIÇÃO E REVOGAÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA COMO 
CATEGORIAS DE FATO JURÍDICO EQUIVALENTES E 
ABRANGIDAS NA VEDAÇÃO DE REEDIÇÃO NA MESMA 
SESSÃO LEGISLATIVA. INTERPRETAÇÃO DO §10 DO ART. 62 
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVERSÃO DA MEDIDA 
PROVISÓRIA EM LEI. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE 
SUPERVENIENTE. ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. 
PRECEDENTES JUDICIAIS DO STF. AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. 1. O 
Supremo Tribunal Federal definiu interpretação jurídica no sentido de 
que apenas a modificação substancial, promovida durante o 
procedimento de deliberação e decisão legislativa de conversão de 
espécies normativas, configura situação de prejudicialidade 
superveniente da ação a acarretar, por conseguinte, a extinção do 
processo sem resolução do mérito. Ademais, faz-se imprescindível o 
aditamento da petição inicial para a convalidação da irregularidade 
processual. Desse modo, a hipótese de mera conversão legislativa da 
medida provisória não é argumento suficiente para justificar 
prejudicialidade processual superveniente. 2. Medida provisória não 
revoga lei anterior, mas apenas suspende seus efeitos no ordenamento 
jurídico, em face do seu caráter transitório e precário. Assim, aprovada 
a medida provisória pela Câmara e pelo Senado, surge nova lei, a qual 
terá o efeito de revogar lei antecedente. Todavia, caso a medida 
provisória seja rejeitada (expressa ou tacitamente), a lei primeira 
vigente no ordenamento, e que estava suspensa, volta a ter eficácia. 3. 
Conversão do exame da medida cautelar em julgamento do mérito da 
demanda. 4. O argumento de desvio de finalidade para justificar o 
vício de inconstitucionalidade de medida provisória, em razão da 
provável direção de cargo específico para pessoa determinada não tem 
pertinência e validade jurídica, porquanto, na espécie, se trata de ato 
normativo geral e abstrato, que estabeleceu uma reestruturação 
genérica da Administração Pública. Esse motivo, inclusive, autorizou 
o acesso à jurisdição constitucional abstrata. 5. Impossibilidade de 
reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória revogada, 
nos termos do prescreve o art. 62, §§2º e 3º. Interpretação jurídica em 
sentido contrário, importaria violação do princípio da Separação de 
Poderes. Isso porque o Presidente da República teria o controle e 
comando da pauta do Congresso Nacional, por conseguinte, das 
prioridades do processo legislativo, em detrimento do próprio Poder 
Legislativo. Matéria de competência privativa das duas Casas 
Legislativas (inciso IV do art. 51 e inciso XIII do art. 52, ambos da 
Constituição Federal). 6. O alcance normativo do § 10 do art. 62, 
instituído com a Emenda Constitucional n. 32 de 2001, foi definido no 
julgamento das ADI 2.984 e ADI 3.964, precedentes judiciais a serem 
observados no processo decisório, uma vez que não se verificam 
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hipóteses que justifiquem sua revogação. 7. Qualquer solução jurídica 
a ser dada na atividade interpretativa do art. 62 da Constituição 
Federal deve ser restritiva, como forma de assegurar a funcionalidade 
das instituições e da democracia. Nesse contexto, imperioso assinalar 
o papel da medida provisória como técnica normativa residual que 
está à serviço do Poder Executivo, para atuações legiferantes 
excepcionais, marcadas pela urgência e relevância, uma vez que não 
faz parte do núcleo funcional desse Poder a atividade legislativa. 8. É 
vedada reedição de medida provisória que tenha sido revogada, 
perdido sua eficácia ou rejeitada pelo Presidente da República na 
mesma sessão legislativa. Interpretação do §10 do art. 62 da 
Constituição Federal. 9. Ação direta de inconstitucionalidade julgada 
procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei n. 13.502, de 
1º de novembro de 2017, resultado da conversão da Medida Provisória 
n. 782/2017. 
(ADI´s 5709, 5716, 5717 e 5727, Relatora:  Ministra ROSA WEBER, 
Órgão julgador: Tribunal Pleno, Julgamento em 27/03/2019, 
Publicação em 28/06/2019) 

 

Embora a conclusão do acórdão seja clara, há peculiaridades que 

fazem necessária a modulação temporal dos efeitos da decisão por ele veiculada, 

motivo pelo qual são opostos os presentes embargos declaratórios. 

II – DA LEGITIMIDADE RECURSAL DO ADVOGADO-GERAL DA 

UNIÃO PARA OPOR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

De acordo com a experiência jurisprudencial dessa Suprema Corte 

(Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 1616 e nº 2101, Relator Ministro 

MAURÍCIO CORRÊA, DJ de 24.08.2001 e 15.10.2001, respectivamente, e Questão 

de Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3916, Relator Ministro 

EROS GRAU, DJ de 19.10.2009), a norma do artigo 103, § 3º, da Constituição 

Federal é mensageira de uma atribuição processual sui generis a ser exercida 

pelo Advogado-Geral da União nos processos de controle abstrato de 

constitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal. 

Ela exterioriza, prima facie, um dever de curadoria dos atos 

normativos, se prestando a oferecer um contraponto discursivo às objeções 
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contra eles formuladas, em favor de sua legitimidade constitucional. Nada 

obstante, esse múnus pode ser relativizado em duas circunstâncias pontuais, 

diante de imperativos antagônicos que também caracterizam o ofício do 

Advogado-Geral da União, a saber: (i) a defesa dos núcleos essenciais de 

competência da União, quando o dissídio constitucional os coloque sob ameaça; 

ou (ii) a deferência à autoridade dos precedentes dessa Suprema Corte. 

No exercício desse papel eclético, o Advogado-Geral da União 

oficia como um permanente colaborador processual do Supremo Tribunal 

Federal, em prol dos diversos interesses institucionais envolvidos nas causas de 

fiscalização de constitucionalidade. Tal como sucede com os amici curiae – e 

por razões institucionais muito mais prementes – a colaboração prestada pelo 

Advogado-Geral não se exaure em uma manifestação isolada, compreendendo 

diversas postulações voltadas tanto à defesa dos atos questionados como ao 

aperfeiçoamento do trabalho decisório da Corte. 

Naturalmente que, para executar a contento essa relevante missão 

institucional, devem acudir em favor do Advogado-Geral da União, no mínimo, 

as mesmas prerrogativas que o ordenamento jurídico defere aos amici curiae.  

Embora a matéria sobre a extensão das faculdades desse especial 

sujeito processual tenham sido objeto de controvérsia nesse Supremo Tribunal 

Federal, hoje a redação do Código de Processo Civil parece ter estabelecido, 

com razoável prudência, a existência de uma legitimidade recursal limitada, que 

assegura ao amicus curiae o direito a opor embargos de declaração. 

Inequivocamente, essa é disciplina prestigiada pelo CPC/2015: 

Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a 
especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da 
controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a 
requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar 
ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou 
entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 
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15 (quinze) dias de sua intimação. 

§ 1o A intervenção de que trata o caput não implica alteração de 
competência nem autoriza a interposição de recursos, ressalvadas a 
oposição de embargos de declaração e a hipótese do § 3o. 

Trata-se de valoração legislativa que ponderou, com bastante 

proveito, entre dois interesses cruciais para o processo civil: o de fomentar a 

democratização do espaço decisório do Judiciário, ampliando-o quantitativa e 

qualitativamente; e o de garantir a celeridade dos julgamentos, mediante 

controle de intervenções tumultuárias, impertinentes ou abusivas de terceiros. 

Ao conceder aos amici curiae legitimidade recursal mitigada, o CPC/15 buscou 

evitar um convite a impugnações vazias, mantendo um canal de colaboração útil 

à jurisdição. 

Fato é que, se até mesmo aos amici curiae a legislação assegura 

legitimidade para opor embargos de declaração, com maior razão, a mesma 

prerrogativa deve assistir ao Advogado-Geral da União. Trata-se, na verdade, de 

um poder implícito decorrente do artigo 103, § 3º, da Constituição, conforme 

veio a ser estabelecido no seguinte precedente: 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. LEI 
PROIBITIVA DE NEPOTISMO. VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA 
LEGISLATIVA: INEXISTÊNCIA. NORMA COERENTE COM OS 
PRINCÍPIOS DO ART. 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. O 
Procurador-Geral do Estado dispõe de legitimidade para interpor 
recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça proferido 
em representação de inconstitucionalidade (art. 125, § 2º, da 
Constituição da República) em defesa de lei ou ato normativo estadual 
ou municipal, em simetria a mesma competência atribuída ao 
Advogado-Geral da União (art. 103, § 3º, da Constituição da 
República). Teoria dos poderes implícitos. 2. Não é privativa do Chefe 
do Poder Executivo a competência para a iniciativa legislativa de lei 
sobre nepotismo na Administração Pública: leis com esse conteúdo 
normativo dão concretude aos princípios da moralidade e da 
impessoalidade do art. 37, caput, da Constituição da República, que, 
ademais, têm aplicabilidade imediata, ou seja, independente de lei. 
Precedentes. Súmula Vinculante n. 13. 3. Recurso extraordinário 
provido.  
(RE nº 570392, Órgão Julgador: Tribunal Pleno, Relatora:  Ministra 
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CÁRMEN LÚCIA, Julgamento em 11/12/2014, Publicação em 
19/02/2015). 

Por dever de lealdade processual, não é demasia consignar que o 

Plenário dessa Suprema Corte não chegou a apreciar, em apartado, a 

legitimidade recursal do Advogado-Geral da União para opor embargos de 

declaração em processos objetivos. Fê-lo, em precedente de 20013, para recusar 

essa habilitação à União, ocasião em que alguns Ministros adiantaram, em obter 

dicta, que a condição do Advogado-Geral é peculiar, como foi o caso do 

Ministro ILMAR GALVÃO, que pontificou: 

Não há falar em identidade entre a União e seu Advogado-Geral, 
erigido pela CF curador da presunção de constitucionalidade do ato 
normativo atacado em ação direta. (...) 
É que essa competência, prevista no art. 103, § 3º, da CF, é específica 
do Advogado-Geral da União, sendo especial em relação às 
atribuições disciplinadas no art. 131 da carta e com elas não se 
confundindo. 
Assim, a defesa do ato impugnado em ação direta pelo Advogado-
Geral da União não caracteriza atividade de representação judicial ou 
extrajudicial da União, mas múnus especial do qual ele foi incumbido 
pela CF. 
Evidente, portanto, a impropriedade de oposição de ED pela União em 
ADI, na qual, repita-se, tal pessoa jurídica de direito público interno 
não figura como parte. 

A circunstância processual em exame oferece uma situação 

paradigmática para evidenciar a legitimidade do Advogado-Geral da União para 

a oposição de embargos de declaração, dada a existência de convincentes razões 

a justificar a modulação dos efeitos da decisão proferida por essa Suprema 

Corte. 

É o que se verá adiante. 

                                                 
3 “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS 
PELA UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE. Não sendo a União parte no processo de controle concentrado de 
constitucionalidade de ato normativo, não tem legitimidade para o recurso em referência. Embargos não 
conhecidos.” (ADI nº 2323 MC-ED, Relator:  Ministro Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, julgado em 16/05/2001, 
DJ de 24/08/2001). 
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III – DO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

A possibilidade de modulação dos efeitos de uma decisão consiste 

em técnica que tem por objetivo a preservação do interesse social e da segurança 

jurídica, bem como a manutenção da paz social. Referida técnica adveio da 

percepção de que a declaração de nulidade ou a fixação de nova interpretação de 

determinada norma, com efeitos retroativos, poderia causar consequências 

sociais e jurídicas mais deletérias que a própria manutenção do dispositivo, 

ofendendo a Constituição, assim, em maior grau do que se não houvesse 

pronúncia de nulidade da lei.  

Esse mecanismo de conformação dos efeitos da decisão encontra 

previsão legal no artigo 27 da Lei nº 9.868/1999. Veja-se:  

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. 

Muitas vezes, o conhecimento de perplexidades práticas surge 

somente após a ultimação dos julgamentos em sede de controle concentrado. 

Com isso, revela-se adequado o uso dos embargos declaratórios para provocar a 

manifestação desse Supremo Tribunal Federal quanto à modulação dos efeitos 

da decisão final do Plenário, diante da inexistência de outro instrumento apto a 

debatê-la neste momento processual. Nesse sentido:  

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. LEIS 10.052/2014 E 7.461/2001 
DO ESTADO DE MATO GROSSO. ANALISTA 
ADMINISTRATIVO. EMISSÃO DE PARECERES JURÍDICOS. 
INCONSTITUCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS 
APONTADOS. MODULAÇÃO DE EFEITOS EM EMBARGOS 
DE DECLARAÇÃO. VIABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE 
SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE. EFICÁCIA 
PROSPECTIVA À DECLARAÇÃO DE INVALIDADE DA 
NORMA. 1. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira 
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integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia 
veiculada na inicial, reafirmando a jurisprudência reiterada do 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. Embargos de declaração não 
se prestam a veicular inconformismo com a decisão tomada, nem 
permitem que as partes impugnem a justiça do que foi decidido, pois 
tais objetivos são alheios às hipóteses de cabimento típicas do recurso 
(art. 1.022 do CPC/2015). 3. A jurisprudência do SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL admite o conhecimento de embargos 
declaratórios para a modulação da eficácia das decisões 
proferidas em controle concentrado de constitucionalidade, desde 
que comprovada suficientemente hipótese de singular 
excepcionalidade (ADI 3.601 ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, 
Tribunal Pleno, DJe de 15/12/2010). 4. Tendo em vista o 
considerável intervalo de tempo transcorrido desde a promulgação das 
leis estaduais atacadas (2001 e 2014) e os incontáveis atos de 
representação judicial e de consultoria ou assessoramento jurídicos 
praticados por servidores investidos nos cargos de analista 
administrativo da área jurídica, surge, inevitavelmente, o interesse em 
resguardar as atividades desenvolvidas, bem como suas consequências 
para a efetividade do funcionamento do Estado. 5. Modulam-se os 
efeitos da declaração de inconstitucionalidade, para atribuição de 
eficácia ex nunc, a partir da data de publicação da ata de julgamento 
dos presentes embargos declaratórios. 6. Embargos de Declaração 
parcialmente acolhidos. 
(ADI nº 5108 ED-terceiros, Órgão Julgador: Tribunal Pleno, Relator:  
Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Julgamento em 12/11/2018, 
Publicação em 23/11/2018; grifou-se). 

Diante disso, resta evidenciado o cabimento da modalidade recursal 

ora adotada na presente hipótese. 

IV – DA NECESSIDADE DE MODULAÇÃO TEMPORAL DOS 

EFEITOS DA DECISÃO  

No caso em tela, é válido recordar que esse Excelso Tribunal 

proferiu acórdão que resultou na seguinte proclamação: 

Preliminarmente, o Tribunal, por maioria, resolveu questão de ordem 
no sentido de afastar a prejudicialidade da ação, vencidos os Ministros 
Marco Aurélio e Ricardo Lewandowski. Em seguida, por 
unanimidade, converteu o julgamento da cautelar em julgamento 
definitivo de mérito e julgou procedente o pedido formulado na 
ação direta para declarar a inconstitucionalidade do inteiro teor 
da Lei n. 13.502, de 1º de novembro de 2017, e fixou a seguinte 
tese: “É inconstitucional medida provisória ou lei decorrente de 
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conversão de medida provisória cujo conteúdo normativo 
caracterize a reedição, na mesma sessão legislativa, de medida 
provisória anterior rejeitada, de eficácia exaurida por decurso do 
prazo ou que ainda não tenha sido apreciada pelo Congresso 
Nacional dentro do prazo estabelecido pela Constituição Federal”, 
nos termos do voto da Relatora. Ausente, justificadamente, o 
Ministro Celso de Mello. Presidência do Ministro Dias Toffoli. 
Plenário, 27.03.2019.   

Como se vê, a tese fixada decorre do acolhimento das alegações de 

que o § 10 do artigo 62 da Carta Republicana teria restado vulnerado com a 

edição da Medida Provisória nº 782/2017, posteriormente convertida na Lei nº 

13.502/2017. Ante esse vício de ordem formal, o Plenário decidiu pela 

declaração de inconstitucionalidade, na íntegra, da Lei nº 13.502/2017. 

Ocorre que a invalidação, sem reservas, da Lei nº 13.502/2017 

produz consequências normativas bastante relevantes. Isso porque a disciplina 

nela contida (originalmente veiculada pela MP nº 782/2017) dispunha 

amplamente sobre a organização da Administração Pública federal, 

contemplando a identificação dos órgãos integrantes da Presidência da 

República, a estrutura ministerial e as respectivas competências. Com a sua 

nulificação, ex tunc, será repristinada a estrutura presidencial e ministerial 

constante da Lei nº 10.683/2003, que dispunha anteriormente sobre o tema. 

Não é difícil inferir o tipo de problemas que essa repristinação 

poderá gerar. Como a MP nº 782/2017 e a Lei nº 13.502/2017 formatavam o 

âmbito de autoridade de boa parte dos órgãos superiores da alta Administração 

Federal, qualquer discrepância de atribuições, competências e responsabilidades 

entre elas e o diploma agora repristinado (a Lei nº 10.683/2003) poderá gerar 

questionamentos sobre a validade dos atos praticados. Com isso, a integridade 

de incontáveis políticas públicas ficaria a descoberto. 

Daí a necessidade inafastável de serem modulados os efeitos do 

acórdão embargado, em atendimento ao já citado artigo 27 da Lei nº 9.868/1999, 
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que deve ser acionado diante de imperativos de segurança jurídica ou 

excepcional interesse social. 

A situação ora examinada se enquadra perfeitamente nos 

pressupostos desse dispositivo legal. A ausência de limitação dos efeitos da 

decisão proferida nas ADIs nº 5709, 5716, 5717 e 5727 colocaria sob risco a 

validade de atos praticados por autoridades públicas federais durante um 

significativo intervalo de tempo, o que poderia gerar graves inconvenientes em 

termos de segurança jurídica, afetando, em consequência, um dos pilares do 

Estado Democrático de Direito. 

Em julgados anteriores, também caracterizados por efeitos 

retrospectivos sobre políticas públicas diversas, essa Suprema Corte entendeu de 

acolher embargos declaratórios e modular, para o futuro, a eficácia da decisão, 

como ilustrado nos precedentes a seguir: 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. LEIS 10.052/2014 E 7.461/2001 
DO ESTADO DE MATO GROSSO. ANALISTA 
ADMINISTRATIVO. EMISSÃO DE PARECERES JURÍDICOS. 
INCONSTITUCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS 
APONTADOS. MODULAÇÃO DE EFEITOS EM EMBARGOS 
DE DECLARAÇÃO. VIABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE 
SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE. EFICÁCIA 
PROSPECTIVA À DECLARAÇÃO DE INVALIDADE DA 
NORMA. (...) 4. Tendo em vista o considerável intervalo de tempo 
transcorrido desde a promulgação das leis estaduais atacadas (2001 e 
2014) e os incontáveis atos de representação judicial e de consultoria 
ou assessoramento jurídicos praticados por servidores investidos nos 
cargos de analista administrativo da área jurídica, surge, 
inevitavelmente, o interesse em resguardar as atividades 
desenvolvidas, bem como suas consequências para a efetividade 
do funcionamento do Estado. 5. Modulam-se os efeitos da 
declaração de inconstitucionalidade, para atribuição de eficácia ex 
nunc, a partir da data de publicação da ata de julgamento dos presentes 
embargos declaratórios. 6. Embargos de Declaração parcialmente 
acolhidos. 
(ADI nº 5108 ED-terceiros, Órgão Julgador: Tribunal Pleno, Relator:  
Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Julgamento em 12/11/2018, 
Publicação em 23/11/2018; grifou-se); 
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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DO ESTADO DO PARÁ N. 
7.621/2012. PEDIDO DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 
EMBARGOS PROVIDOS. 1. Satisfeitos os requisitos para a 
modulação dos efeitos da decisão que declara a inconstitucionalidade 
de ato normativo, tem o Supremo Tribunal Federal o dever 
constitucional de, independentemente de pedido das partes, aplicar o 
art. 27 da Lei nº 9.868/99. Precedentes. 2. In casu, a norma julgada 
inconstitucional dispunha, sem que se observassem os requisitos 
formais estabelecidos pela Constituição Federal, que reserva à lei 
complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal a disciplina 
acerca da promoção e remoção de magistrados. 3. Hipótese em que a 
declaração de inconstitucionalidade com eficácia retroativa 
apresenta inegável risco à segurança jurídica, em vista do tempo 
em que vigeu a norma e das inúmeras decisões proferidas pelos 
magistrados que foram promovidos ou removidos sob seu 
auspício. 4. Embargos declaratórios conhecidos e providos para 
esclarecer que a decisão de declaração de inconstitucionalidade da Lei 
do Estado do Pará n. 7.621/2012 tem eficácia a partir da data da 
publicação do acórdão embargado. 
(ADI nº 4788 AgR-ED, Órgão Julgador: Tribunal Pleno, Relator:  
Ministro EDSON FACHIN, Julgamento em 07/02/2018, Publicação em 
02/04/2018; grifou-se); 

Na espécie, as consequências são similares, o que autoriza o 

afastamento da eficácia retroativa do julgamento, de modo a preservar os atos 

administrativos praticados com base na Lei nº 13.502/2017 e na medida 

provisória da qual se originou. A viabilidade da modulação prospectiva é 

amplamente admitida pela jurisprudência desse Plenário. Confira-se: 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL 
Nº 11.516/07. CRIAÇÃO DO INSTITUTO CHICO MENDES DE 
CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE. LEGITIMIDADE DA 
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DO IBAMA. 
ENTIDADE DE CLASSE DE ÂMBITO NACIONAL. VIOLAÇÃO 
DO ART. 62, CAPUT E § 9º, DA CONSTITUIÇÃO. NÃO 
EMISSÃO DE PARECER PELA COMISSÃO MISTA 
PARLAMENTAR. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 
5º, CAPUT, E 6º, CAPUT E PARÁGRAFOS 1º E 2º, DA 
RESOLUÇÃO Nº 1 DE 2002 DO CONGRESSO NACIONAL. 
MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS DA NULIDADE 
(ART. 27 DA LEI 9.868/99). AÇÃO DIRETA PARCIALMENTE 
PROCEDENTE. (...) 7. A segurança jurídica, cláusula pétrea 
constitucional, impõe ao Pretório Excelso valer-se do comando do art. 
27 da Lei 9.868/99 para modular os efeitos de sua decisão, evitando 
que a sanatória de uma situação de inconstitucionalidade propicie o 
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surgimento de panorama igualmente inconstitucional. 8. Deveras, a 
proteção do meio ambiente, direito fundamental de terceira geração 
previsto no art. 225 da Constituição, restaria desatendida caso 
pudessem ser questionados os atos administrativos praticados por uma 
autarquia em funcionamento desde 2007. Na mesma esteira, em 
homenagem ao art. 5º, caput, da Constituição, seria temerário admitir 
que todas as Leis que derivaram de conversão de Medida Provisória e 
não observaram o disposto no art. 62, § 9º, da Carta Magna, desde a 
edição da Emenda nº 32 de 2001, devem ser expurgadas com efeitos 
ex tunc. 9. A modulação de efeitos possui variadas modalidades, 
sendo adequada ao caso sub judice a denominada pure 
prospectivity, técnica de superação da jurisprudência em que “o 
novo entendimento se aplica exclusivamente para o futuro, e não 
àquela decisão que originou a superação da antiga tese” 
(BODART, Bruno Vinícius Da Rós. Embargos de declaração como 
meio processual adequado a suscitar a modulação dos efeitos 
temporais do controle de constitucionalidade. RePro, vol. 198, p. 389, 
ago/2011). 10. Não cabe ao Pretório Excelso discutir a implementação 
de políticas públicas, seja por não dispor do conhecimento necessário 
para especificar a engenharia administrativa necessária para o sucesso 
de um modelo de gestão ambiental, seja por não ser este o espaço 
idealizado pela Constituição para o debate em torno desse tipo de 
assunto. Inconstitucionalidade material inexistente. 11. Ação Direta 
julgada improcedente, declarando-se incidentalmente a 
inconstitucionalidade dos artigos 5º, caput, e 6º, caput e parágrafos 1º 
e 2º, da Resolução nº 1 de 2002 do Congresso Nacional, postergados 
os efeitos da decisão, nos termos do art. 27 da Lei 9.868/99, para 
preservar a validade e a eficácia de todas as Medidas Provisórias 
convertidas em Lei até a presente data, bem como daquelas atualmente 
em trâmite no Legislativo. 
(ADI nº 4029, Órgão Julgador: Tribunal Pleno, Relator:  Ministro 
LUIZ FUX, Julgamento em 08/03/2012, Publicação em 27/06/2012; 
grifou-se); 

 
Assim, os motivos expendidos são bastantes para demonstrar a 

presença de razões de segurança jurídica e de excepcional interesse social aptos 

a afastar a eficácia retroativa do julgamento. 

IV – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO 

O Novo Código de Processo Civil admite que, excepcionalmente, 

seja atribuído efeito suspensivo aos embargos de declaração, caso demonstrada a 

relevância na fundação e houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Eis 

o teor do § 1º do artigo 1.026 do referido diploma: 
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Art. 1.026.  Os embargos de declaração não possuem efeito 
suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. 
§ 1o A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser 
suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a 
probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a 
fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil 
reparação. (Grifou-se). 

Na espécie, a interferência na ampla reestruturação procedida pelo 

ato em questão, sem que se preservem os atos administrativos validamente 

praticados sob a sua égide, implicaria risco de danos de difícil reparação ao 

funcionamento do Poder Executivo e, por conseguinte, ao desempenho das 

funções e serviços públicos em benefício da sociedade, o que materializa a 

relevância na fundamentação. 

Em outra vertente, ressalte-se a insegurança jurídica causada pela 

nulidade dos atos administrativos praticados durante a vigência da Medida 

Provisória nº 782/2017 e de sua respectiva lei de conversão, bem como pela 

repristinação da Lei nº 10.683/2003.  

À luz deste apanhado, que bem caracteriza a verossimilhança das 

alegações e o perigo de dano irreparável ao interesse público e à segurança 

jurídica, desponta premente a concessão de efeito suspensivo aos declaratórios, 

para que se preserve a validade dos atos administrativos praticados durante a 

vigência da Medida Provisória nº 782/2017 e da Lei nº 13.502/2017, de modo a 

se evitar a repristinação da Lei nº 10.683/2003. 

V – PEDIDOS 

Em face do exposto, o Advogado-Geral da União postula:  

(i) o reconhecimento de sua legitimidade recursal para oposição 

de embargos declaratórios, com o consequente o recebimento 

desse recurso nas ADIs 5709, 5716, 5717 e 5727; 
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(ii)  a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, tendo em vista, 

especialmente, as razões de segurança jurídica e de 

excepcional interesse público no sentido de evitar a nulidade 

dos atos administrativos praticados durante a vigência dos 

atos normativos anulados no julgamento das ADI´s 5709, 

5716, 5717 e 5727 (Medida Provisória nº 782/2017 e Lei nº 

13.502/2017); 

(iii) sejam, ao final, acolhidos os presentes embargos de 

declaração, para que seja estabelecida a modulação temporal 

dos efeitos das decisões embargadas, de modo a preservar os 

atos administrativos praticados com base na Lei nº 

13.502/2017 e na medida provisória que lhe deu origem. 

Termos em que espera deferimento. 

 

Brasília,     de julho de 2019. 

 

 

ANDRÉ LUIZ DE ALMEIDA MENDONÇA 
Advogado-Geral da União 

 

 

IZABEL VINCHON NOGUEIRA DE ANDRADE 
Secretária-Geral de Contencioso 

 
 
 

CAROLINA SAUSMIKAT BRUNO DE VASCONCELOS 
Advogada da União 
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