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EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA DO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL 

DD. RELATORA 

 

 

ADPF 548 

 
Requerente: Procuradora-Geral da República 

Requeridos: Autoridades Públicas e/ou Juízes Eleitorais  

 

 

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES EM 
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO (CONTEE), pessoa jurídica de direito privado, sem fins 
lucrativos, inscrita no CNPJ sob o n. 26.964.478/0001-25, com sede e foro na cidade de Brasília, Setor 
de Rádio e TV Sul Quadra 701, Edifício Assis Chateaubriand, Bloco 2, Sala 436, CEP: 70.340-906, 
Asa Sul, Brasília, Distrito Federal, vem, respeitosamente, por seus advogados, à presença de Vossa 
Excelência, com fundamento no art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/99; art. 138 do Código de Processo Civil 
(CPC) e art. 323 § 3º do Regimento Interno desse C. STF, requerer sua admissão nos autos do processo 
em referência, na qualidade de 

AMICUS CURIAE  

Consoante os fundamentos de fato e de direito em seguida aduzidos. 

 

I – BREVE RELATÓRIO DA CONTROVÉRSIA 

Trata-se de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental por meio do qual 
insurgiu-se a Procuradoria-Geral da República contra atos praticados pelo Poder Público nas 
Universidades de todo o país. 

Em sua petição inicial, a Excelentíssima Procuradora-Geral argumentou que os atos de busca 
e apreensão; interrupção de aulas, palestras e debates; inquirição de docentes, discentes e demais 
cidadãos no âmbito das universidades públicas e privadas no país, atentam contra preceitos 
fundamentais da Constituição da República. 

Relatou que a Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), a Universidade Federal 
Fluminense (UFF), a Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) e a Universidade Federal 
de Minas Gerais (UFMG), dentre outras diversas as universidades do Brasil, foram alvo de alguma 
ação de juízes eleitorais, polícias, ministério público, e demais autoridades públicas.  

Assim, considerou que 

tanto o direito à livre manifestação do pensamento, à expressão 
da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação e à liberdade de reunião (art. 
5º-IV, IX e XVI da CF), como os princípios norteadores do ensino (art. 206-II e III da 
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CF) e as garantias institucionais que asseguram a autonomia universitária (art. 207 da 
CF) ostentam a qualidade exigida para o conhecimento e processamento desta ação   

Nesse sentido, a Procuradoria-Geral se manifestou no sentido de: 

Requer, ao final, que se declare a nulidade dos atos praticados e ora impugnados, tanto 
quanto de outros porventura cometidos e aqui não mencionados, assim como a abstenção, 
por quaisquer autoridades públicas, de todo ato tendente a, a pretexto de cumprimento do 
artigo 24 da Lei 9.504/97, determine ou promova o ingresso de agentes públicos em 
universidades públicas e privadas, o recolhimento de documentos, a interrupção e aulas e 
debates, a atividade disciplinar docente e discente e a coleta irregular de depoimentos. 

A relatora, tão logo recebeu a distribuição da ação, se pronunciou no sentido de deferir liminar 
para: 

suspender os efeitos de atos judiciais ou administrativos, emanado de autoridade pública 
que possibilite, determine ou promova o ingresso de agentes públicos em universidades 
públicas e privadas, o recolhimento de documentos, 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. 

É evidente a relevância constitucional da matéria, uma vez que se refere à liberdade de 
expressão aliada à liberdade de cátedra e de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a 
arte e o saber em um ambiente de ensino com liberdade, cujas normas e dispositivos são muito caros 
à sociedade brasileira. 

 

II – DA LEGITIMIDADE PARA O PEDIDO  

Conforme preceitua o § 2º do art. 7º da Lei 9.868/99, “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”.  

 

Nos dizeres desse i. Min. Relator, Celso de Mello, o dispositivo em questão tem por objetivo 

“pluralizar o debate constitucional”, viabilizar “em obséquio ao postulado democrático, a abertura do processo de 

fiscalização concentrada de constitucionalidade, em ordem a permitir que nele se realize, sempre sob uma perspectiva 

eminentemente pluralística, a possibilidade de participação formal de entidade e de instituições que efetivamente 

representam os interesses gerais da coletividade ou que expressem os valores essenciais e relevantes de grupos, classes ou 

estratos sociais”.1  

 

A relevância da matéria se evidencia pelo fato de a presente ação discutir a preservação  de 

direitos fundamentais da pessoa humana, tal como a liberdade de expressão (art. 5º, IV, IX e XVI, 

CR/88) e, no ambiente universitário e educacional, também a liberdade de cátedra (art. 207, CR/88) 

                                           
1 STF - RE 597165, Rel. Min. Celso De Mello, julgado em 4.4.2011, publicado no DJe de 12.4.2011. 
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e de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber em um ambiente de ensino 

com liberdade (art. 206, II, CF). 

 

O tema da liberdade ínsita no artigo 206 da Constituição já foi objeto de questionamento frente 

ao STF – ADPF nº 187 – conforme explicitou a Douta Relatora em seu voto. 

O artigo 5º, em seus incisos IV, IX e XVI, estabelece o caráter fundamental deste direito, que 
deve ser garantido a todos e todas. Especificamente quanto à liberdade de expressão no âmbito 
educacional, são paradigmáticos os artigos 206, II e II e 207, ambos da Constituição, que dispõem 
sobre a liberdade de cátedra. 

O postulante – enquanto entidade sindical representante de trabalhadores que integram a 
categoria de profissionais da educação – possui inequívoco interesse nos possíveis efeitos do 
julgamento do caso, uma vez que haverá consequências para todos e todas as trabalhadoras e 
trabalhadores da área da educação.  

Art. 3º A Confederação tem como finalidades: 
VII) velar pela fiel observância dos direitos fundamentais, individuais e 
sociais, assegurados na Constituição da República e na legislação que os 
regulamenta; 
VIII) lutar pela ampliação da rede pública de educação e pelo direito de acesso 
ao e permanência de todos no ensino público, gratuito, democrático e laico, em 
todos os níveis; 
X) defender as instituições democráticas, as liberdades individuais e coletivas, o respeito à 
justiça social e os direitos fundamentais, individuais e sociais; 

O direito à liberdade de cátedra, quando questionado e atacado por representantes do Estado, 
demanda o acionamento daqueles que se colocam perante a sociedade brasileira como guardiões da 
Constituição. 

Especificamente quanto à sua legitimidade para atuar no feito, destaca-se que, dentre as 
prerrogativas do CONTEE, nos termos de seu Estatuto Social, encontra-se: 

Art. 4º 
 
I) representar e defender, perante os poderes públicos e as autoridades 
administrativas, legislativas, judiciárias e às demais entidades, os direitos, 
reivindicações e interesses dos trabalhadores em estabelecimentos de ensino, em conformidade 
com este Estatuto; 

 Ademais, pretende-se, atuando na qualidade de amicus curiae, contribuir na construção da tese 
mais consentânea à Constituição quanto à temática. 

Considerando, por fim, a adequada representatividade da entidade ora postulante, aliada à 
relevância da matéria discutida nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
nº 548, a CONTEE, na expectativa de poder contribuir para a elucidação de alguns aspectos relevantes 
ao bom e fiel deslinde da causa, requer sua admissão nos autos em questão, na qualidade de amicus 
curiae, inclusive deferindo-lhe a faculdade de exercer a prerrogativa da sustentação oral perante essa c. 
Suprema Corte.  
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Outrossim, requer sejam todas publicações realizadas em nome de Sarah Campos, advogada 
inscrita na OAB-MG, sob o nº 128.257 e Joelson Dias, advogado inscrito na OAB-DF, sob o nº 
10.441. 

Termos em que, 
Pede e espera deferimento.  

  

Brasília-DF, 30 de outubro de 2018. 

   

Sarah Campos 
OAB-MG 128.257 

 
 

Joelson Dias  
OB-DF 10.441 
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