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Excelentíssima Senhora Ministra CARMÉN LÚCIA,  

Digníssima Relatora da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 548, 

perante o Excelso Supremo Tribunal Federal. 

 

 

 

Processo: ADPF nº 548 (7000797-35.2018.1.00.0000) 

Origem: Distrito Federal 

Requerente: PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA  

 

 

 SINDICATO NACIONAL DOS DOCENTES DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO 

SUPERIOR - ANDES - SINDICATO NACIONAL, entidade de representação sindical de primeiro grau, 

portadora do Registro Sindical nº 24000.001266/90-01, de e-mails presidente@andes.org.br e 

secretaria@andes.org.br, com endereço no Setor Comercial Sul, Quadra 02, Bloco “C”, Edifício Cedro 

II, 5º andar, CEP 70.302-914 (estatuto, ata de posse da atual diretoria e registro da entidade no 

Ministério do Trabalho em anexo como DOCS. 03, 04 e 05, respectivamente), representada, na forma 

de seu Estatuto por seu presidente Antônio Gonçalves Filho, portador do RG de nº 22603042002-6-

SSP/MA e do CPF de nº 493.932.783-34 (DOCS. 1 e 2), por intermédio de seus advogados abaixo 

assinados, com escritório no SBS Ed. Seguradoras, 5º e 14º andares, CEP 70.093-900, Brasília, DF, onde 

receberão as intimações e notificações, vem, à presença de Vossa Excelência, requerer a sua 

intervenção no presente feito na qualidade de 

 

 AMICUS CURIAE  

 

nos termos do artigo 6º, da Lei 9.882/99, do artigo 323, § 3º, do Regimento Interno dessa Excelsa 

Corte, e do art. 138 da Lei 13.105/15, Novo Código de Processo Civil, aduzindo para tanto o seguinte. 
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I.  

DO OBJETO DA ADPF Nº 548 

 

01.    O Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior – 

ANDES/SN requer seu ingresso neste processo na qualidade de amicus curiae, em defesa dos preceitos 

constitucionais da liberdade de expressão (art. 5º, inciso IV da Constituição da República), da liberdade 

de ensinar e por meio do ensino divulgar o seu pensamento (art. 206, inciso II da Constituição da 

República), do pluralismo de ideias e concepções pedagógicas na prática educacional (art. 206, inciso 

III da Constituição da República) e da autonomia didático-científica das universidades (art. 207 da 

Constituição da República).  

 

02.    No caso ora vertente, a d. Procuradora-Geral da República requer “evitar e 

reparar lesão a preceitos fundamentais resultantes de atos do Poder Público tendentes a executar ou 

autorizar buscas e apreensões, assim como proibir o ingresso e interrupção de aulas, palestras, 

debates ou atos congêneres e promover a inquirição de docentes, discentes e de outros cidadãos que 

estejam em local definido como universidade pública ou privada”. Com efeito, em sua peça inaugural, 

a Procuradora-Geral da República menciona o cumprimento de diversos mandados judiciais, assim 

como a realização de diligências policiais investigatórias em Universidades Públicas Federais e 

Estaduais, a pretexto de zelar pela regularidade de atos de campanha eleitoral para Presidente da 

República. Tais mandados e diligências, todavia, continham motivação relacionada ao cerceio da 

autonomia universitária, no sentido de inadmitir manifestações de cunho político no seio das 

instituições de ensino superior mencionadas. Ordens de diversos juízos eleitorais determinaram 

indiscriminada busca e apreensão de documentos, a pretexto de constituírem materiais de campanha 

política, seja na sede das Associações de Docentes dessas Universidades, que compõem como Seções 

Sindicais o ANDES - SINDICATO NACIONAL, autor do presente pedido, seja no espaço das 

próprias Universidades. 

 

03.  Dentre esses atos, foram destacados, in verbis: 
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 - Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) e Associação de 

Docentes da UFCG (ADUFCG): O Juiz Eleitoral da 17ª Zona Eleitoral 

de Campina Grande-PB determinou Busca e Apreensão na sede da 

ADUFCG – Associação de Docentes da Universidade Federal de 

Campina Grande, “com vistas a BUSCA e APREENSÃO de panfletos, 

intitulados MANIFESTO EM DEFESA DA DEMOCRACIA E DA 

UNIVERSIDADE PÚBLICA, bem como outros materiais de campanha 

eleitoral em favor do candidato a Presidente da República FERNANDO 

HADDAD número 13 do PT”. O referido manifesto foi assinado pela 

Associação e aprovado pela categoria em Assembleia. A Universidade 

informou que cinco Hds de computadores também foram apreendidos 

por agentes da polícia. 

 - Buscas e apreensões também ocorreram na Universidade Estadual da 

Paraíba – UEPB e na Associação de Docentes da UEPB, em 

cumprimento a determinação do Juiz. Segundo o Presidente da 

Associação, uma professora foi inquirida sobre a atividade 

desenvolvida, a disciplina ministrada, o conteúdo e seu nome.  

 - Universidade Federal Fluminense – UFF:  Em 23 de outubro de 2018, 

a Juíza Titular da 199ª Zona Eleitoral do Rio de Janeiro, determinou 

busca e apreensão dos materiais de propaganda eleitoral irregular 

porventura encontrados nas Unidades da Universidade Federal 

Fluminense em Niterói, sobretudo nos campos do Gragoatá e do Ingá.  

 - Universidade Federal da Grande Dourados – UFGD: O Juiz Eleitoral, 

titular da 18º Zona Eleitoral determinou à notificação a Universidade 

da Grande Dourados/MS, na pessoa do reitor ou seu representante 

legal, para que fosse proibida a aula pública referente ao tema 

“Esmagar o Fascismo” a ocorrer em 25/10/2018 às 10h, nas 

dependências da universidade. A aula foi iniciada, mas, após alguns 

discursos, foi interrompida por agentes da Polícia Federal. 

 - Universidade Federal Fronteira do Sul – UFFS: O Juiz Eleitoral da 

20ª Zona Eleitoral do Rio Grande do Sul, em razão de pedido de 

providências proposto pelo Ministério Público Eleitoral em face da 

Universidade Federal Fronteira Sul – UFFS, impediu a realização do 

evento político denominado “Assembléia Geral Extraordinária contra o 

Fascismo, a Ditadura e o Fim da Educação Pública”.  

 - Universidade Federal de São João Del Rei – UFSJ: A Juíza Eleitoral 

da 30ª Zona Eleitoral de Belo Horizonte, determinou a notificação da 

Universidade Federal de São João Del Rei, para que proceda a retirada 
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do sítio da Universidade de nota em favor dos princípios democráticos 

e contra a violência nas eleições presidenciais de 2018, assinada pela 

Reitoria da Instituição.  

 Para além dos eventos já narrados, há relatos de instituições que 

igualmente viram-se objeto de ações congêneres, como, aparentemente, 

 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL – UFRGS  

 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA – UFPB 

 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA – UFU 

 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS – UFAM 

 - UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PETRÓPOLIS – UCP  

 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

– UniRio 

 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA – UEPB  

 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS – UFMG 

 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – UFG  

 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB  

 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL – 

UFMS  

 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO – UFRJ  

 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO – 

UFERSA 

 - UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DE 

LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA – UNILAB 

 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ – UNIFEI  

 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA – UFBA 

 Cite-se que na Universidade Federal de Uberlândia – UFU ocorreu a 

retirada de faixa com propaganda eleitoral colocada do lado externo de 

uma das portarias do campus Santa Mônica, pela Polícia Militar, após 

a Universidade ter levado o caso ao conhecimento do Cartório Eleitoral  

de  Uberlândia, não  sendo possível aferir se a determinação foi exarada 

do juiz da 278ª ou 279ª Zona Eleitoral.  

 Na Universidade Estadual do Rio de Janeiro – UERJ, policiais 

promoveram a retirada de faixas em homenagem à vereadora Marielle 

Franco, assassinada em março, e com as inscrições “Direito Uerj 

Antifascismo”. Por sua vez, a Universidade informou que não havia 

mandado judicial a autorizar as referidas ações. Na Universidade do 

Estado da Bahia – UNEB, campus de Serrinha, foram retirados 

cartazes supostamente de apoio a candidato a Presidência da República.   
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04.  Para além dos atos descritos, a imprensa brasileira tem noticiado 1  a 

investida da Deputada Estadual eleita pelo Estado de Santa Catarina Ana Caroline Campagnolo que, 

segundo consta, fez uma publicação em rede social na noite de domingo, 28.10.2018, oferecendo um 

contato telefônico para alunos enviarem “vídeos de professores em sala que estejam fazendo 

manifestações político-partidárias ou ideológicas”. Tal manifestação vem a ser inevitavelmente 

compreendida por toda a população e pelos órgãos da Administração Pública como vinda de uma 

autoridade legislativa eleita, ainda que ainda não diplomada.  

 

05.  A postura ativa e perturbadora da citada candidata eleita a cargo 

parlamentar dá a dimensão do risco de prosseguimento dos atos constrangedores da liberdade de 

expressão e de ensino no âmbito da educação nacional, a despeito da autoridade e vigência da liminar 

deferida pela Excelentíssima Ministra Relatora Carmen Lúcia nestes autos, na medida em que restou 

determinada a suspensão dos efeitos de atos, emanados de autoridade pública, que promovam “a 

interrupção de aulas, debates ou manifestações de docentes e discentes universitários, a atividade 

disciplinar docente e discente e a coleta irregular de depoimentos desses cidadãos pela prática de 

manifestação livre de ideias e divulgação do pensamento nos ambientes universitários ou em 

equipamentos sob a administração de universidades públicas e privadas e serventes a seus fins e 

desempenhos.” 

 

06.  Contudo, por se tratar de autoridade pública, aponta-se a colisão com o 

teor da Medida Cautelar deferida na ADPF 548, na medida em que a veiculação de vídeos filmados 

em sala de aula significa a coleta irregular prevista na cautelar. Nesse sentido, e considerando a eficácia 

vinculante, natural que fatos semelhantes sejam também evitados e eliminados de nosso ordenamento 

jurídico, ao ferirem os preceitos fundamentais da Constituição Federal Brasileira.  

  

 

II.  

DA ADMISSIBILIDADE NA QUALIDADE DE AMICUS CURIAE 

                                                           
1 https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/eleicoes/2018/noticia/2018/10/29/deputada-estadual-do-psl-eleita-por-sc-

incita-alunos-a-filmar-e-denunciar-professores.ghtml 
 

https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/eleicoes/2018/noticia/2018/10/29/deputada-estadual-do-psl-eleita-por-sc-incita-alunos-a-filmar-e-denunciar-professores.ghtml
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/eleicoes/2018/noticia/2018/10/29/deputada-estadual-do-psl-eleita-por-sc-incita-alunos-a-filmar-e-denunciar-professores.ghtml
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07.    A Lei nº 9.882, de 03 de dezembro de 1999, disciplina a figura do amicus 

curiae nas arguições de descumprimento de preceito fundamental2:  

 

Art. 6º Apreciado o pedido de liminar, o relator solicitará as informações às 

autoridades responsáveis pela prática do ato questionado, no prazo de dez 

dias.  

§ 1o Se entender necessário, poderá o relator ouvir as partes nos processos 

que ensejaram a argüição, requisitar informações adicionais, designar 

perito ou comissão de peritos para que emita parecer sobre a questão, ou 

ainda, fixar data para declarações, em audiência pública, de pessoas com 

experiência e autoridade na matéria.  

§ 2o Poderão ser autorizadas, a critério do relator, sustentação oral e 

juntada de memoriais, por requerimento dos interessados no processo. 

(SEM GRIFO NO ORIGINAL)  

 

08.    Já o Código de Processo Civil de 2015 anuncia em seu artigo 138 que: 

 

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 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.  

 

§ 2o Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a 

intervenção, definir os poderes do amicus curiae. 

 

                                                           
2   Cumpre asseverar que a Lei 9.868/1999, também pode ser aplicada por analogia, na medida em que disciplina a figura 

do amicus curiae nas Ações Diretas de Constitucionalidade. Art. 7º, § 2º, da Lei 9.868/1999 - O relator, considerando a 

relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo 

fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades. 
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§ 3o O amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o incidente de 

resolução de demandas repetitivas. 

 

(SEM GRIFO NO ORIGINAL)  

 

 

09.     São quatro, então, as condições estabelecidas: relevância da matéria, 

representatividade dos postulantes (ou representatividade adequada), especificidade do tema objeto da 

demanda e a repercussão social da controvérsia. Passa-se a dissertar a respeito do preenchimento desses 

atributos. Vale acrescentar que o Código de Processo Civil não estabelece a exigência do 

preenchimento de todas as condições, cumulativamente, mas, in casu, é de se observar que o Sindicato 

Nacional requerente as preenche em uma totalidade. 

 

10. A discussão que será empreendida no âmbito dessa Colenda Corte 

Constitucional atinge um grupo representativo e relevante. Segundo o Boletim Estatístico de Pessoal 

do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, de janeiro de 2017, (excertos em anexos 

como DOC. 6), o número de servidores públicos federais civis ativos do Poder Executivo Federal 

totaliza, em dezembro de 2016, 288.3143. Dessa soma, 187.604 são servidores públicos ligados a 

Universidades Federais4.  

 

11. A maior parcela desse grupo é a de Docentes – categoria profissional 

representada pelo Sindicato-requerente5. No que se refere à representatividade do Sindicato Nacional 

dos Docentes das Instituições de Ensino Superior – ANDES – SINDICATO NACIONAL, nota-se que, 

conforme se infere de seu estatuto, esse tem, no âmbito de suas atribuições institucionais, a defesa e a 

representação legal dos docentes, sejam estes da educação básica ou da educação superior e respectivas 

modalidades, das Instituições de Ensino Superior - IES, públicas e privadas (art. 1º6). 

                                                           
3  Boletim Estatístico de Pessoal e Informações Organizacionais / Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 

Secretaria de Gestão Pública Vol. 21, n. 237 (Jan-2016). Brasília: MP, 1996 –– V. 01.  
4 Idem.  
5  Veja que, ainda em 2012, o número de sindicalizados do ANDES-SN ultrapassava 65 mil. Disponível em: 

<http://noticias.terra.com.br/educacao/duas-entidades-uma-categoria-veja-diferencas-entre-andes-e-

proifes,a20c42ba7d2da310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html>. Acesso em: 27/11/2017. 
6 Art. 1º. A Associação Nacional dos Docentes do Ensino Superior -  ANDES, criada originalmente pelo Congresso 

Nacional dos Docentes Universitários, a 19 de fevereiro de 1981, em Campinas, Estado de São Paulo, como pessoa jurídica 

de direito privado, com natureza e fins não lucrativos e duração indeterminada, constituiu-se em Sindicato Nacional dos 
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12.    Veja que, ainda em 2012, o número de sindicalizados do ANDES-SN 

ultrapassava 65 mil, o que demonstra a sua efetiva representatividade.  

 

13.    Conforme leciona a doutrina, “a atuação de entidades na condição de 

amicus curiae é auxiliar, representando um nítido ‘fator de pluralização e de legitimação do debate 

constitucional7”. Daí se depreende que a interlocução com diversos atores institucionais, além de 

permitir inegável acréscimo ao conteúdo discutido em determinada ação constitucional, trará maior 

legitimidade à decisão dessa Excelsa Corte Constitucional. 

 

14.    Nas palavras de Peter Häberle, “A sociedade torna-se aberta e livre, 

porque todos estão potencial e atualmente aptos a oferecer alternativas para interpretação 

constitucional8”. É sob essa perspectiva que a intervenção do amicus curiae confere não só mais 

legitimidade, mas também um maior coeficiente de segurança às decisões emanadas do Poder 

Judiciário, sobretudo em causas complexas e transcendentes como a presente. 

 

15.    Diante dessas circunstâncias,  presentes estão a relevância da matéria e a 

representatividade do Requerente, bem como a especificidade do tema e a repercussão social da 

controvérsia, pois, como já demonstrado, i) a decisão, em qualquer sentido, afetará o setor representado 

pela entidade; ii) para persecução da finalidade institucional (ou interesse institucional) do requerente, 

crucial seu reconhecimento como juridicamente interessada e a consequente permissão para 

manifestação; iii) restou demonstrado que o postulante a amicus curiae possui acúmulo teórico e 

prático sobre o tema, possuindo, pois, contribuições relevantes ao debate dos casos sob julgamento; 

iv) o tema trazido na arguição de descumprimento de preceito fundamental é lesiva à totalidade dos 

                                                           
Docentes das Instituições de Ensino Superior, a partir do II CONGRESSO Extraordinário, realizado de 25 a 27 de novembro 

de 1988, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para fins de defesa e representação legal dos docentes, 

sejam estes da educação básica ou da educação superior e respectivas modalidades, das Instituições de Ensino Superior - 

IES, públicas e privadas, por prazo indeterminado, com a denominação de ANDES-SINDICATO NACIONAL. Parágrafo 

único. Incluem-se, entre as Instituições de Ensino Superior, os Centros de Educação Tecnológica. 

7 STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição constitucional e decisão jurídica. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 697.  
8 HÄBERLE, Peter. Hermenêutica constitucional: a sociedade aberta dos intérpretes da Constituição: contribuição 

para interpretação pluralista e “procedimental” da Constituição. Trad. Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Fabris, 

1997, p. 43. 
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docentes. 

 

16. O CPC/2015 mantém a condição da representatividade e, ao mesmo 

tempo, além de preceituar a relevância da matéria, adiciona a especificidade do tema objeto da 

demanda e a repercussão social da controvérsia como requisitos de admissibilidade. Entretanto, pela 

utilização do vocábulo “ou”, constata-se a necessidade de preenchimento de apenas uma das três 

hipóteses expostas. Amplia, pois, a figura do amicus curiae no processo de tomada de decisão no 

âmbito do judiciário.  

 

17. Ora, é perceptível que o ANDES-SN também se encaixa como amigo da 

Corte mesmo sob a ótica da Lei Processual Civil. Isso porque: i) consoante demonstrado acima, tem 

representatividade a entidade, é relevante a matéria e tem repercussão social a demanda, bem como; 

ii) é específico o tema objeto da demanda, na medida em que se trata de questão que afeta a liberdade 

de manifestação do pensamento, de expressão da atividade intelectual, ao ensino pautado na liberdade 

de aprender, ensinar e o pluralismo de ideias e à autonomia didático-científica e administrativa das 

Universidades – o Sindicato-autor, na realidade, constitui-se como polo condutor do debate e liderança 

articuladora no travamento do bom combate frente ao Governo Federal.  

 

18. Sendo, como é, enriquecedora e útil a presente intervenção, requer-se a 

admissão do ANDES, na qualidade de amicus curiae, nos termos do art. 6º, §2º da Lei nº 9.882/1999, 

art. 138 da CPC/2015 e art. 323, § 3º, do Regimento Interno dessa E. Corte, com o reconhecimento 

dos direitos processuais daí decorrentes. 

 

 

III.  

CONTRIBUIÇÃO JURÍDICA DO ANDES/SN COM O DEBATE  

 

 

19.  O quadro que se desenhou nas investidas contra a liberdade e autonomia 
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das universidades, trouxe manifestações divulgadas pela imprensa9 de parte dos Ministros do Supremo 

Tribunal Federal. O Excelentíssimo Presidente, Ministro Dias Toffoli, manifestou-se no sentido de 

garantir a “autonomia e independência das Universidades brasileiras, bem como o livre exercício do 

pensar, da expressão e da manifestação pacífica”, reconhecendo que a “Liberdade é o sustentáculo 

sobre o qual se apoia a noção de Estado Democrático de Direito”. Já o Ministro Marco Aurélio Mello 

afirmou que o saber “pressupõe liberdade” “interferência externa é, de regra, indevida” e que “vinga a 

autonomia universitária”. O Ministro Gilmar Mendes salientou que “é preciso lidar com cautela para 

que não caiamos em nenhum exagero ou exorbitância”. A Constituição, além de resguardar a liberdade 

de expressão (art. 5º, IV) e a livre expressão de atividade intelectual, artística, científica e de 

comunicação (art. 5º, IX), dispõe sobre uma série de princípios que devem conduzir a forma de 

organização do ensino no Brasil, em seus artigos 206 e 207, dentre eles: 

 

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

 

(...) 

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o 

saber; 

III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de 

instituições públicas e privadas de ensino; 

(...) 

Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, 

administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

 

20.     Convém sublinhar que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(Lei nº 9.394/96), por sua vez, endossa as disposições constitucionais acerca dos princípios elencados 

acima, in verbis: 

 

Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

 

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

                                                           
9 https://veja.abril.com.br/politica/apos-acoes-em-universidades-toffoli-defende-livre-exercicio-do-pensar/ 
 

https://veja.abril.com.br/politica/apos-acoes-em-universidades-toffoli-defende-livre-exercicio-do-pensar/
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II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, 

a arte e o saber; 

III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas; 

IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância; 

 

21.     Resulta desses dispositivos que a liberdade de expressão, a liberdade de 

cátedra, a autonomia universitária e o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas são princípios 

basilares da educação brasileira, inclusive da educação pública superior. 

 

22.  Quanto ao mérito da arguição de descumprimento de preceito 

fundamental, destarte, é incondicional que se garanta plena liberdade individual e coletiva, inclusive 

associativa, de pensamento, de cátedra e de expressão nas Universidades e em ambientes universitários 

do país (art. 5º, IV, IX e XVI, CF/1988). A liberdade de expressão é fundamental para a produção do 

conhecimento, em especial em momentos tão delicados como o que vive a nossa sociedade. As 

universidades devem ser reconhecidas como espaços plurais e de diversidade, onde o pensamento e a 

liberdade são imperativos necessários para toda a população docente e discente. O ensino e o 

aprendizado se constroem em ambientes livres, pela cumulação de pensamentos, e a reflexão deve 

sempre se revelar como possível.  

 

23. Ao contemplar a liberdade de ensinar e de aprender, a Constituição 

Federal se baseia no princípio maior de que a educação é direito de todos e dever do Estado e da 

família. Sendo dever, não pode partir, principalmente, do Estado a imputação de barreira que influencie 

no conhecimento. Limitar o ensino e a livre manifestação de expressão significa também limitar o 

pleno desenvolvimento das pessoas e o seu preparo para o exercício da cidadania.  

 

24.  Os princípios constitucionais do Ensino também garantem que o seu 

mister será exercido com pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, bem como assegura que 

as universidades gozam de autonomia didático-científica. Dessa maneira, os atos questionados pela 

Procuradora-Geral da República, aqui endossados, promovem cerceamento dos princípios inscritos 

nos artigos 205, 206 e 207 da Constituição Federal, na medida em que oponíveis em ambiente onde se 

privilegia, constitucionalmente, a autonomia universitária, sob a perspectiva da livre manifestação. 
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25.  A autonomia universitária e a liberdade de cátedra não podem estar 

submetidas a uma atuação do Estado que seja tendente a limitá-las. É justamente pela contemplação 

da liberdade que à nossa sociedade se garante a profusão de ideias e ideais, em espaço democrático e 

plural, sob o manto da Constituição Federal, onde a limitação do direito de expressão de pensamentos 

confronta a ordem constitucional. A produção científica e o conhecimento são passíveis de gerarem 

críticas por uma parcela da sociedade, mas não podem ser compelidos, limitados, condicionados ou 

extirpados de nossas universidades.  

 

26.  A determinação de busca e apreensão de documentos e equipamentos, 

bem como a disseminação de canais tendentes a coagir a livre manifestação do pensamento, além da 

interrupção de aulas, debates ou manifestações dos docentes e discentes universitários por agentes 

públicos, não se compatibilizam com a democracia. É fundamento dessa República a existência de 

pluralismo político (art. 1º, V, CF/1988) e é seu objetivo fundamental construir uma sociedade livre, 

justa e solidária (art. 3º, i, CF/1988). Aqui, a expressão de pensamentos e reflexões sobre o ambiente 

político é democrático e garantido a todos, sem exceção, inclusive em discordâncias, inclusive sem 

unanimidade. A liberdade é princípio maior e a sua subtração é subversiva ao regime democrático. 

 

 

IV.  

CONCLUSÃO 

 

 

27. Dados os aspectos apontados, requer seja admitida a intervenção do 

Requerente, na qualidade de amicus curiae, com o consequente deferimento de sua participação no 

processo, inclusive para fins de juntada posterior de manifestação e eventual sustentação oral nas 

sessões de julgamento da presente ação, inclusive a relativa ao referendo da medida cautelar concedida 

pela Excelentíssima Ministra Relatora. 

 

28. Em arremate, pugna-se pela procedência dos pedidos contidos na 
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presente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, para declarar a nulidade dos atos 

impugnados na peça inaugural do Ministério Público Federal, assim como aqueles que não tenham 

sido mencionados mas que venham a acontecer, assim como se determine a abstenção, por quaisquer 

autoridades públicas, de todo ato tendente a determinar ou promover o ingresso de agentes públicos 

em universidades públicas e privadas, o recolhimento de documentos, a interrupção de aulas e debates, 

a atividades disciplinar docente e discente a coleta irregular de depoimentos.  

 

Brasília - DF, 30 de outubro de 2018. 
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