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Excelentíssimo Senhor Ministro EDSON FACHIN, 

Relator perante o Excelso Supremo Tribunal Federal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ref: Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.604/DF  

 

 

 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES EM 

EDUCAÇÃO - CNTE, devidamente qualificada nos autos do processo em epígrafe, vem, por 

intermédio de seus advogados infrafirmados, ante o teor da r. decisão monocrática proferida em 

20.4.2017 e publicada em 25.4.2017 (terça-feira), tempestivamente, dela pedir 

RECONSIDERAÇÃO, ou, caso mantida, dela recorrer, devendo-se tomar este apelo como  

 

AGRAVO INTERNO 

 
Oposto com fulcro no artigo 317 e seguintes do Regimento Interno dessa Excelsa Corte, bem como 

no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, pelas razões a seguir aduzidas.  

 

Termos em que pede deferimento. 

 

Brasília - DF, 3 de maio de 2017. 

 

 

Gustavo Teixeira Ramos 

OAB/DF nº 17.725 

(Procuração nos autos eletrônicos) 

Adovaldo Dias de Medeiros Filho 

OAB/DF 26.889 

(Procuração nos autos eletrônicos) 
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Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.604/DF  

Agravante: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - 

CNTE 

Agravado:  PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

 

 

Excelentíssimo Ministro Relator, 

Eméritos Julgadores, 

 

 

I — DOS PRESSUPOSTOS OBJETIVOS DE ADMISSIBILIDADE 

 

 O presente agravo é tempestivo, na medida em que, tendo a parte sido cientificada 

da r. decisão agravada em 25.4.2017 (terça-feira), mediante a publicação desta última no Diário da 

Justiça, o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil 

teve início em 26.4.2017 (quarta-feira), vindo a encerrar-se em 17.5.2017 (quarta-feira). 

 

  Regular, outrossim, a representação processual, haja vista a procuração e o 

substabelecimento anexos à petição inicial 

 

II – DA LIDE E DA DECISÃO AGRAVADA 

 

 A presente ação direta de inconstitucionalidade, proposta pela Confederação 

Nacional dos Trabalhadores em Educação – CNTE, tem por escopo a declaração de 

inconstitucionalidade da Medida Provisória nº 746, de 22 de setembro de 2016.  

 

 Porquanto o texto da referida norma se consubstanciava em uma série de drásticas 

mudanças no ensino médio do País, sem que tivesse havido a prudente instauração de debate com 

a sociedade para que tais mudanças pudessem ser legítimas, na ação foram apontados vícios 

formais, a macular sua edição, eis que ausente o requisito constitucional da urgência, exigido para 

a edição de medidas provisórias, sendo patente a violação ao caput do artigo 62 da Carta Magna, 
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bem como vícios materiais, consistentes na violação aos princípios constitucionais da educação, à 

luz dos artigos 205 e 206 da Constituição Federal. 

 

 Sucede que o Excelentíssimo Ministro Relator, tendo em vista a conversão da 

MPV 746/2016 na Lei Ordinária nº 13.415/2017 e considerando que, entre as 568 (quinhentos e 

sessenta e oito) emendas aprovadas, parte das que foram aprovadas teriam resultado em alterações 

substanciais no texto, o que seria significativo a ponto de interromper a continuidade normativa do 

texto primitivo, a atrair suposta perda do interesse de agir por parte da Entidade Proponente, 

extinguiu a ação direta, com fundamento no inciso IX do artigo 21 do Regimento Interno do 

Supremo Tribunal Federal. 

 

 Ocorre que a simples conversão da MPV em Lei, ainda que com as alterações 

promovidas pelo acolhimento de emendas, não tem o condão, permissa maxima venia, de convalidar 

eventuais vícios existentes na norma impugnada, uma vez que o requisito de urgência não foi 

demonstrado, em momento algum, a permitir a edição da medida provisória. 

 

 Assim, tendo em vista que a origem do ato é viciada, não é possível admitir, prima 

facie, a perda da competência de fiscalização abstrata das normas por parte da Corte Constitucional 

pela conversão da medida provisória em lei, sob pena de se validar o processo legislativo que é 

viciado desde a sua origem. Dessa forma, a decisão agravada merece reforma, diante dos 

argumentos que serão melhor deduzidos a seguir. 

 

III – MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO DOS VÍCIOS APONTADOS 

NA ADI 

 

 Conforme sintetizado anteriormente, a presente ação direta de 

inconstitucionalidade fora extinta pelo argumento de que as substanciais alterações promovidas 

pelas emendas aprovadas pelo Legislativo não permitiriam a continuidade do controle abstrato da 

norma por parte do Supremo Tribunal Federal. 

 

 Contudo, a v. decisão ora agravada, caso não reconsiderada, encerrará situação 

absolutamente peculiar. Isso porque haverá o reconhecimento de validade de uma medida provisória 

por sua conversão em lei, apenas porque emendas modificaram sua redação original.  
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 Ora, desde a exordial, a Agravante listou uma série de inconstitucionalidades de 

ordem formal e material.  

 

 A v. decisão agravada reputa a perda de objeto por considerar que a modificação 

do texto legal desnatura o texto normativo impugnado, reconhecendo, na prática, ao final, a validade 

de texto legal oriundo de medida provisória da qual se alega edição sem o preenchimento, entre 

outros aspectos, do requisito constitucional da urgência. 

 

 É necessário estabelecer a diferença da tese aqui empreendida com o que fora 

julgado, justamente para que se permita a manutenção da atividade de fiscalização abstrata por parte 

do Excelso Supremo Tribunal Federal. 

 

 E isso se dá na medida em que a análise do requisito formal da (in) 

constitucionalidade é prejudicial à matéria inserta na legislação ora convertida. Com efeito, a 

simples conversão da MPV em Lei não permite ensejar a automática validade da medida provisória 

em questão, sobretudo porque a análise do requisito constitucional da edição sequer fora realizada. 

 

 Os precedentes colacionadas na decisão agravada corroboram com a tese ora 

apresentada. Com efeito, os julgados do Plenário do Supremo Tribunal Federal revelam o aspecto 

material da análise empreendida nas medidas provisórias, uma vez que o parâmetro de controle está 

adstrito ao seu texto, não modificado. É o que se extrai do disposto na ADI 1.055, da Relatoria do 

Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes: 

 

“Se é proposta ADI contra uma medida provisória e, antes de a ação 

ser julgada, a MP é convertida em lei com o mesmo texto que foi 

atacado, esta ADI não perde o objeto e poderá ser conhecida e julgada. 

Como o texto da MP foi mantido, não cabe falar em prejudicialidade 

do pedido. Isso porque não há a convalidação ("correção") de 

eventuais vícios existentes na norma, razão pela qual permanece 

a possibilidade de o STF realizar o juízo de constitucionalidade. 

Neste caso, ocorre a continuidade normativa entre o ato legislativo 

provisório (MP) e a lei que resulta de sua conversão. Ex: foi proposta 

uma ADI contra a MP 449/1994 e, antes de a ação ser julgada, houve 

a conversão na Lei nº 8.866/94. Vale ressaltar, no entanto, que o autor 
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da ADI deverá peticionar informando esta situação ao STF e pedindo 

o aditamento da ação. ” STF. Plenário. ADI 1.055/DF, Rel. Min. 

Gilmar Mendes, julgado em 15/12/2016 

 

 Se assim não fosse, tem-se que o Legislador poderia, a qualquer momento, 

desnaturar o ato do Executivo, com o acolhimento de medidas dispostas a alterar o texto 

apresentado, especificamente em seu conteúdo material, a afastar a possibilidade de controle 

posterior, quanto ao alegado vício formal. 

 

 Defende-se, pois, não ser possível, ao menos em tese, a existência de ato 

normativo derivado de ato viciado. Não se desconhece que, se não impugnada, a promulgação de 

lei tem a presunção de constitucionalidade, porquanto o processo legislativo a precede. Contudo, 

não é o que ocorre quanto à medida provisória. O requisito formal precede ao processo legislativo. 

Não preenchido, a norma daí resultante não poderá prosperar. 

 

 Com efeito, a ausência de análise do requisito formal, pela alteração do texto, na 

forma como delineado pela v. decisão agravada, impede, sob todos os ângulos de debate, o 

reconhecimento do não preenchimento do requisito constitucional da urgência, conforme 

demonstrado na petição inicial, a dar ares de validade a lei oriunda de medida provisória impugnada, 

de modo especial, no seu aspecto formal. 

 

  Reitere-se o fato de que o requisito constitucional da urgência, à luz do disposto 

no artigo 62 da Constituição Federal, caput, não se verifica no caso concreto. Apesar de a Medida 

746/2016 ter entrado em vigor na data de sua publicação, seus efeitos são diferidos no tempo e a 

terminologia por ela adotada – como o termo progressivamente utilizado no seu artigo 1º - contém 

traços de imprecisão para sua aplicabilidade, o que atesta sua ilegitimidade como ato normativo, em 

consonância com o que expõe o Excelentíssimo Ministro Celso de Mello: 

O que justifica a edição de medidas provisórias, com força de lei, em 

nosso direito constitucional, é a existência de um estado de 

necessidade que impõe ao Poder Público a adoção de imediata 

providência, de caráter legislativo, inalcançáveis segundo regras 

ordinárias de legiferação, em face do próprio periculum in mora que 
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fatalmente decorreria do atraso na concretização da prestação 

legislativa. 

  Ora, se a própria MP prevê que seus efeitos não serão imediatos, e sim futuros, 

fica evidente que o requisito da urgência está descaracterizado, de modo a revelar o inegável vício 

formal que a fulmina. A postergação dos efeitos da MP ora em tela é concretizada nos dispositivos 

seguintes, que não foram modificados pelo projeto de lei de conversão: 

Art. 3º O disposto no § 8º do art. 62 da Lei n. 9.394, de 20 de dezembro 

de 1996, deverá ser implementado no prazo de dois anos, contado da 

data de publicação desta Medida Provisória. (Artigo 11 da Lei 

13.415/2017). 

Art. 4º O disposto no art. 26 e no art. 36 da Lei n. 9.394, de 1996, 

deverá ser implementado no segundo ano letivo subsequente à data de 

publicação da Base Nacional Comum Curricular. 

Parágrafo único. O prazo de implementação previsto no caput será 

reduzido para o primeiro ano letivo subsequente na hipótese de haver 

antecedência mínima de cento e oitenta dias entre a publicação da 

Base Nacional Comum Curricular e o início do ano letivo. (Redação 

modificada do artigo 12 – mesmo sentido – Lei 13.415/2017)1 

 

 Outrossim, ainda que se entenda, ad argumentandum tantum, que os precedentes 

da Suprema Corte não teriam feito qualquer distinção acerca do conteúdo formal ou material de 

medida provisória, para se afirmar a perda de objeto de determinada ação direta diante do simples 

fato da conversão da medida provisória em lei, haveria inegável paradoxo: a existência de lei, 

oriunda de medida provisória questionada no âmbito do Supremo Tribunal Federal em sede de 

controle abstrato, cujo substrato de validade – requisitos do artigo 62 da Constituição – sequer foi 

avaliado. A rigor, a v. decisão agravada permitirá que a conversão da MPV em Lei absorva e absolva 

                                              
1 Art. 12. Os sistemas de ensino deverão estabelecer cronograma de implementação das alterações na Lei n° 9.394, de 

20 de dezembro de 1996, conforme os arts. 2°, 3° e 4° desta Lei, no primeiro ano letivo subsequente à data de publicação 

da Base Nacional Comum Curricular, e iniciar o processo de implementação, conforme o referido cronograma, a partir 

do segundo ano letivo subsequente à data de homologação da Base Nacional Comum Curricular. 
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todo e qualquer vício de origem, a revelar o paradoxo sobre o qual cumpre à Excelsa Corte 

Constitucional enfrentar, permissa venia.  

 

  Com efeito, não parece ter sido esse o entendimento da Suprema Corte quando do 

julgamento da ADI 3090, da Relatoria do Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes2, eis que fora 

analisado, no mérito, eventual vício formal – naquele caso de impossibilidade de edição de medida 

provisória sobre o tema – mesmo após a lei de conversão. 

 

 Destaca-se, nesse particular, trecho do percuciente voto proferido pelo 

Excelentíssimo Ministro Marco Aurélio na ADI 3.090: 

 

“Trata-se de questão a ser apreciada, conforme salientado pelo 

Presidente. Devemos agora, apenas, elucidar se, tendo sido convertida 

a medida provisória, os seus vícios estão afastados do cenário jurídico, 

já que não podem mais ser examinados. 

Na linha do que sustentado em “Direito Administrativo”, por Celso 

Antônio Bandeira de Mello, pronuncio-me pela contaminação, ou 

seja, pelo afastamento do “bill” de indenidade que se conferiria à lei 

de conversão, com a devida vênia do voto discrepante do Ministro 

Joaquim Barbosa. ” 

  

 Assim, a imediata conclusão da perda do objeto afasta-se do entendimento 

proferido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3.090, uma vez que obsta do conhecimento do 

Plenário o tema relativo ao vício formal apontado na exordial – ausência do preenchimento do 

requisito constitucional da urgência (artigo 62, caput, da Constituição) na edição de medida 

provisória. 

 

 

                                              
2  Questão de ordem quanto à possibilidade de se analisar o alegado vício formal da medida provisória após a sua 

conversão em lei. A lei de conversão não convalida os vícios formais porventura existentes na medida provisória, 

que poderão ser objeto de análise do Tribunal, no âmbito do controle de constitucionalidade. Questão de ordem 

rejeitada, por maioria de votos. Vencida a tese de que a promulgação da lei de conversão prejudica a análise dos 

eventuais vícios formais da medida provisória. 

[ADI 3.090 MC, rel. min. Gilmar Mendes, j. 11-10-2006, P, DJ de 26-10-2007] 
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IV - CONCLUSÃO 

 

 Ante o exposto, requer-se a reconsideração da r. decisão publicada em 25.4.2017, 

para que a presente ação direta tenha o seu regular processamento, afastando-se a conclusão da 

referida perda do objeto, pela necessária possibilidade de apreciação de vício formal de medida 

provisória, mesmo após sua conversão em lei, pelo Plenário da Suprema Corte.  

 

 Caso assim não entenda o Excelentíssimo Ministro Relator, requer-se a remessa 

das presentes razões ao Plenário do Pretório Excelso e, no âmbito Colegiado, o conhecimento e o 

provimento do presente agravo interno, a fim de que seja reformada a v. decisão monocrática ora 

agravada, de modo a permitir o processamento da ação e o seu efetivo julgamento no sentido da 

total procedência dos pedidos contidos na exordial.   

 

 

Termos em que pede deferimento. 

 

Brasília - DF, 3 de maio de 2017. 

 

 

Gustavo Teixeira Ramos 

OAB/DF nº 17.725 

(Procuração nos autos eletrônicos) 

Adovaldo Dias de Medeiros Filho 

OAB/DF 26.889 

(Procuração nos autos eletrônicos) 
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