
 

EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA RELATORA CARMEN LUCIA 

– DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 548 

 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, autarquia 

estadual de regime especial, com sede e foro na comarca de Campinas e Reitoria na 

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, Distrito de Barão Geraldo, na cidade de 

Campinas, Estado de São Paulo, por sua procuradora que esta subscreve, vem, mui 

respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, requerer sua admissão no feito na 

condição de AMICUS CURIAE, nos termos do art. 138 do Código de Processo Civil 

e  6º, § 1º, da Lei n. 9.882/1999, apresentando, desde logo, as seguintes razões:  
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1. Do Interesse Institucional da UNICAMP 

 

Trata-se de ação que objetiva 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.  

 

A PGR aponta atos que, a pretexto de observar o quanto 

determina o artigo 37 da Lei 9504/1997, ocasionaram ou efetivaram diretamente 

buscas e apreensões em universidades públicas e privadas. 

 

Tais atos, na visão da PGR e também desta pretendente, 

configuram lesão aos direitos fundamentais da liberdade de manifestação do 

pensamento, de expressão da atividade intelectual, artística, científica e de 

comunicação e de reunião (art. 5º, IV, IX e XVI), ao ensino pautado na liberdade de 

aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento e o pluralismo de ideias (art. 

206, II e III) e à autonomia didático-científica e administrativa das universidades 

(art. 207) previstos na Constituição. 

 

Pois bem. 

 

Consoante se depreende do artigo 138 do Código de Processo 

Civil, os critérios para admissão de pessoas físicas ou jurídicas como amicus curiae 
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são a relevância da matéria, a especificidade do tema ou repercussão social da 

controvérsia, assim como a representatividade adequada do pretendente.  

 

No presente caso, tratando-se a pretendente de entidade de 

ensino superior público, irrefutável é seu enquadramento nos critérios legais, bem 

como relevante será sua contribuição para o enriquecimento do debate proposto pela 

D. Procuradoria Geral da República, no tocante às garantias relacionadas à livre 

manifestação do pensamento, à expressão da atividade intelectual, artística, científica 

e de comunicação, à liberdade de reunião e à autonomia constitucional das 

universidades.    

 

Isto porque a pretendente, UNICAMP, autarquia em regime 

especial da Administração Pública Indireta do Estado de São Paulo, localizada no 

Estado de São Paulo, dispõe de três campi — em Campinas, Piracicaba e Limeira — 

e é composta por 24 unidades de ensino e pesquisa, dois colégios técnicos e uma 

série de unidades de apoio num universo onde convivem cerca de 50 mil pessoas e se 

desenvolvem milhares de projetos de pesquisa. 

 

Na UNICAMP convivem estudantes e docentes de todas as 

áreas da ciência, sendo certo que a livre manifestação do pensamento e a liberdade 

de reunião, nos contornos fixados pela própria Constituição Federal, é valor 

fundamental e estruturante da construção e difusão do conheecimento.  

 

Esta universidade é espaço de discussão de idéias, de 

efervecência social e política, de crescentes projetos de inclusão social, de ações 

afirmativas e de programas que buscam assegurar a permanência estudantil. 
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Por estas razões, acredita a pretendente que, atos que impedem 

a manifestação do pensamento no interior das universidades, seja pelo pretexto que 

for, revelam ataque às garantias constitucionais já apontadas, mas, ao final, expoêm 

verdadeiro desrespeito à própria educação superior, ante a incompreensão de seu 

fundamental papel para a sociedade.    

 

A atuação visando impedir a manifestação política no âmbito 

universitário se mostra incompatível com as próprias finalidades da educação 

superior elencadas no artigo 431 da Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional), não havendo dúvidas quanto à necessidade e atualidade da  

discussão. 

                                           

1 Art. 43. A educação superior tem por finalidade: 

I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo; 

II - formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em setores 

profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação 

contínua; 

III - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o desenvolvimento da ciência e 

da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do 

meio em que vive; 

IV - promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem 

patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de publicações ou de outras formas de 

comunicação; 

V - suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a 

correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura 

intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração; 

VI - estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e 

regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade; 

VII - promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das conquistas e 

benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição. 

VIII - atuar em favor da universalização e do aprimoramento da educação básica, mediante a formação 

e a capacitação de profissionais, a realização de pesquisas pedagógicas e o desenvolvimento de atividades de 

extensão que aproximem os dois níveis escolares.  
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E nem se alegue que possa haver choque entre normas 

jurídicas, ou ainda que o artigo 372 da Lei nº 9504/1997 seja um limitador das 

garantias previstas nos artigo 5º, IV, IX e XVI, 206 e 207, todos da CF.  

 

Primeiro, porque as limitações a estas garantias, em cada caso, 

são somente aquelas previstas na própria Constituição Federal e, segundo, porque 

este dispositivo infraconstitucional cuida da utilização do patrimônio público para 

fins de veiculação de propaganda eleitoral, o que não pode se prestar, em nehuma 

hipótese, como fundamento para tolher a liberdade de discussão e reunião de 

qualquer cidadão e, notadamente, no ambiente universitário.  

 

Por fim, cabe destacar que o interesse desta universidade em 

participar e contribuir para o debate proposto nesta ação está explicitado na carta 

aberta à comunidade da UNICAMP, elaborada por seu Reitor, Prof. Dr. Marcelo 

Knobel (http://www.unicamp.br/unicamp/noticias/2018/10/26/em-defesa-da-

liberdade-e-da-autonomia), que ora se pede venia para transcrever na íntegra: 

 

Autonomia universitária e liberdade acadêmica afirmaram-se 

como os dois principais valores defendidos pelas 

universidades que assinam a Magna Charta Universitatum 

(MCU), documento internacional que estabeleceu os 

princípios fundamentais das escolas superiores, em 1988, por 

                                           

2 Art. 37.  Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a ele 

pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, 

passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de 

qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, 

bonecos e assemelhados.    

http://www.unicamp.br/unicamp/noticias/2018/10/26/em-defesa-da-liberdade-e-da-autonomia
http://www.unicamp.br/unicamp/noticias/2018/10/26/em-defesa-da-liberdade-e-da-autonomia
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ocasião do 900º aniversário da Universidade de Bolonha. 

Conforme amplamente noticiado, os 30 anos da primeira 

edição do documento, do qual a Unicamp é signatária, foram 

celebrados na Universidade de Salamanca, em setembro, 

quando os valores estabelecidos pela Magna Carta foram 

reiterados. 

O Brasil, por sua vez, estabeleceu a autonomia universitária 

como princípio constitucional consagrado em 1988. No ano 

seguinte, esse princípio foi aplicado em sua plenitude nas três 

universidades públicas de São Paulo com a instituição do 

regime de autonomia financeira com vinculação orçamentária, 

o que produziu impactos significativos na produção acadêmica 

destas instituições. De maneira objetiva, elas podem 

demonstrar isso por meio de indicadores de qualidade e de 

produtividade, que abrangem o ensino, a pesquisa e os 

serviços prestados à comunidade.  

No momento em que a sociedade brasileira atravessa um novo 

período eleitoral para a Presidência da República e Governos 

Estaduais, é mais que oportuno destacar os princípios 

estabelecidos na Constituição Brasileira e na Carta Magna de 

Bolonha como norteadores das políticas públicas voltadas 

para o ensino superior. Autonomia universitária e liberdade 

acadêmica constituem pilares indispensáveis para que as 

universidades cumpram sua missão social, razão pela qual os 
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poderes públicos devem garantir e promover o respeito a estas 

prerrogativas. 

Nunca é demais lembrar que nenhum país conseguiu atingir 

um ritmo progressivo e sustentável de desenvolvimento 

econômico e social sem a construção de um sólido sistema 

universitário. Por sua vez, não é possível consolidar as bases 

de um ambiente acadêmico eficiente sem a garantia do livre 

debate de ideias e preservação das liberdades civis, que 

garantem a todos os cidadãos o direito de assumir e externar 

livremente suas convicções, sem sofrer perseguição de 

qualquer governo, instituição ou grupo social. 

A Unicamp, que sempre valorizou a  discussão de temas 

fundamentais para a sociedade brasileira, vem a público 

reiterar a defesa dos princípios indispensáveis às atividades 

universitárias, num ambiente de tolerância, respeito e 

responsabilidade. No atual contexto brasileiro, reconhecer, 

respeitar e valorizar a liberdade acadêmica e a autonomia 

universitária constitui não apenas um ato de justiça, mas uma 

medida estratégica para o desenvolvimento do país.   

 

Diante de todo o exposto, a Universidade Estadual de 

Campinas vem requerer, com fulcro no artigo 138 do Código de Processo Civil, bem 

como no artigo 6º §1º Lei nº 9.882/993, seu ingresso como amicus curiae na presente 

                                           
3 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. 
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ação, desde já requerendo a manutenção da medida cautelar deferida por esta MM. 

Ministra Relatora, bem como, ao final, seja a presente ação julgada totalmente 

procedente.   

 

Termos em que, 

 Pede e espera deferimento. 

 

Campinas, 30 de outubro de 2018. 

 

 

LUCIANA ALBOCCINO BARBOSA CATALANO 

Procuradora de Universidade –matrícula 309319 

OAB/SP n.º 162.863 

                                                                                                                                 

§ 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. 
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