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REPRESENTAÇÃO À PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA 
 
 
Ao Excelentíssimo Senhor Doutor Procurador Geral da República 

 
 
 
 
 
 
 
 

JOSÉ NOBRE GUIMARÃES;  

ANDRÉ PEIXOTO FIGUEIREDO LIMA; 

CARLOS ALBERTO ROLIM ZARATTINI; 

ELVINO JOSÉ BOHN GASS (BOHN GASS); 

DANILO JORGE DE BARROS CABRAL; 

WOLNEY QUEIROZ MACIEL; 

RENILDO VASCONCELOS CALHEIROS; 

TALÍRIA PETRONE SOARES; 

JOENIA BATISTA DE CARVALHO (JOÊNIA WAPICHANA); 

 

vêm, diante de Vossa Excelência, com fundamento no art. 127, caput e art. 129, II 

e III, ambos da Constituição Federal, e no art. 46, III, da Lei Complementar nº 

75, de 1993, ofertar a presente  

REPRESENTAÇÃO 
 

contra ato ilegal e imoral, em face do SR. MILTON RIBEIRO, Ministro da 

Educação, e do SR. EDUARDO GOMES SALGADO, Diretor de Desenvolvimento da 

Rede de Instituições Federais de Ensino Superior (DIFES), além de outros 

eventuais responsáveis, para instauração de competente inquérito civil ou 

procedimento análogo, ante as razões de fato e direito adiante expostas. 

 

I. DOS FATOS 

Em 03 de março de 2021, diversos meios de comunicação 
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divulgaram a informação que Ministério da Educação (MEC), por meio da Rede 

de Instituições Federais de Ensino Superior (Ifes), no dia 07 de fevereiro, em que requer 

a tomada de providências com objetivo de “prevenir e punir atos político-partidários nas 

instituições públicas federais de ensino"1.  

Conforme dito nas reportagens, a orientação aos dirigentes das 

universidades é baseada numa recomendação de 2019 do Ministério Público Federal2, 

assinada pelo procurador-chefe da República em Goiás, Ailton Benedito de Souza. 

Através do Ofício-Circular nº 4/2021/DIFES/SESU/SESU-

MEC, assinado pelo Sr. Eduardo Salgado, Diretor de Desenvolvimento dos IFES, 

o Ministério da Educação se direcionou aos dirigentes das Instituições Federais 

de Ensino Superior (IFES) com o fito de encaminhar cópia da Recomendação do 

Ministério Público Federal (MPF) nº 133 (SEI-MEC 2483911), de 05 de junho de 

2019, para conhecimento de providências cabíveis, no “intuito de fomentar que 

as Universidades Federais garantam a adequada utilização de seus bens 

públicos”. 

Além do exposto, demonstra-se através de trecho retirado do 

Ofício-Circular nº 4/2021/DIFES/SESU/SESU-MEC (segue em anexo), que a 

utilização da Recomendação do Ministério Público Federal (MPF) nº 133 (SEI-

MEC 2483911) na verdade tem o objetivo de impedir e punir quaisquer atividades 

políticas nas instituições públicas federais de ensino. Observa-se: 

 

O Ofício também reproduz ipsis litteris trecho da Recomendação 

do MPF. Percebe-se: 

(...) 
                                                 
1 Disponível em: https://g1.globo.com/educacao/noticia/2021/03/03/mec-diz-a-universidades-federais-
que-manifestacao-politica-e-imoralidade-administrativa-e-deve-ser-punida.ghtml. Acessado em: 03 de 
março de 2021. 
2 Disponível em: https://www.gazetadopovo.com.br/educacao/mec-recomenda-que-universidades-punam-
atos-politico-partidarios-nas-instituicoes/. Acessado em: 03 de março de 2021. 
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Destarte, tais bens públicos de uso especial (imóveis 
ou móveis) não podem ser empregados para 
promoção de eventos de natureza político-
partidária, porque destoante da finalidade pública a que 
se destina, que é a prestação de serviços públicos 
específicos, a promoção do bem comum da sociedade. 
(Página 5/20) (grifos nossos) 

(...) 

Nessa direção, ao se promoverem atos político-partidários, 
repita-se, sejam favoráveis ou contrárias ao governo, no 
espaço físico onde funcionam os serviços públicos; bem 
assim, ao se utilizarem páginas eletrônicas oficiais, redes 
de comunicações e outros meios institucionais para 
promover atos dessa natureza, está-se malferindo o 
princípio da impessoalidade, porquanto se tem o 
insofismável objetivo de prejudicar ou beneficiar pessoas 
certas e determinadas, como a agremiação partidária à qual 
pertence ou seus opositores; sempre, ressalte-se, 
prejudicando a cidadania, a sociedade, a República. 
(Página 8/20) 

(...) 

Percebe-se, entretanto, que a realização de atos político-
partidários, favoráveis ou contrárias ao governo, nas 
dependências físicas de repartições públicas; o uso de bens 
móveis, materiais ou imateriais para a promoção desses 
atos, apartados dos fins públicos, porquanto voltados 
apenas a interesses particulares dos próprios agentes 
públicos ou de terceiros, configuram desvio de finalidade. 
(Página 9/20) 

(...) 

Pois então, a utilização de dependências físicas, o 
uso de bens móveis, materiais ou imateriais, para 
a promoção de eventos, protestos, manifestações 
etc. de natureza político-partidária, contrários ou 
favoráveis ao governo, caracteriza imoralidade 
administrativa. (Página 10/20) (grifos nossos) 

(...) 
 

Em maio de 2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal 
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decidiu unanimemente que são inconstitucionais decisões judiciais que vedem a 

liberdade de expressão de alunos, professores e servidores em universidades, 

permitindo, portanto, manifestações de cunho político. O caso foi analisado pela 

corte porque, em outubro de 2018, universidades públicas de ao menos nove estados 

brasileiros foram alvos de operações policiais autorizadas por juízes eleitorais. 

Os ataques às universidades públicas por parte do Governo Federal 

não é algo novo. A escalada autoritária em face da autonomia universitária está na 

ordem do dia do Governo Bolsonaro, sobretudo por aqueles que hoje dirigem o 

Ministério da Educação. 

Com a edição de Medidas Provisórias (MP 914/2019 e MP 

979/2020), o governo Bolsonaro tentou interferir no processo de nomeação de 

reitores das universidades federais. Sem amparo legal e rompendo a tradição de 

respeito aos processos democráticos, o presidente nomeou reitores fora da lista 

tríplice (como ocorreu na Universidade Federal da Grande Dourados) e, em 

vários casos, não escolheu o primeiro dos três nomes da lista encaminhada pelas 

instituições de ensino.  

No governo Bolsonaro, a escolha da direção das instituições 

federais de ensino é marcada por autoritarismo. A narrativa de que as 

universidades públicas têm plantação de maconha e são “ninhos de vermelhos” é 

a justificativa utilizada para as ações autoritárias.  

Mostrando seu desapreço pelas instituições públicas de ensino 

superior, em 2019, o governo promoveu corte de recursos em três universidades 

federais que, nas palavras do ex-ministro Weintraub, promoviam “balbúrdia”. 

Depois de sofrer críticas por perseguição ideológica, o governo estendeu a 

redução no orçamento para as demais instituições. Os cortes foram de R$ 1,5 

bilhão, 30% dos recursos discricionários das universidades, e atingem os gastos 

com água, luz, terceirizados, obras, equipamentos e realização de pesquisas. Este 

corte prejudica a continuidade do ensino das universidades e coloca em risco a 

pesquisa de 202 mil mestrandos e doutorandos.  

Ainda em 2019, publicou decreto que extinguiu 21 mil cargos, 
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funções comissionadas e gratificações do serviço público federal, dos quais quase 

14 mil eram destinados a instituições federais de ensino, dificultando e 

interferindo na gestão das universidades. 

Por todo o exposto, Ofício-Circular nº 

4/2021/DIFES/SESU/SESU-MEC deve ser considerado inconstitucional, pelas 

razões de direito a seguir expostas. Portanto, é fundamental que o parquet se 

posicione sobre o caso em razões das possíveis violações cometidas, agindo com 

medidas cabíveis responsabilizando os autores dos atos narrados na presente 

Representação.  

 

 

II. DO DIREITO 

 

Na parte fática desta Representação, discorreu-se com o fito de 

denunciar que o Ofício-Circular nº 4/2021/DIFES/SESU/SESU-MEC deve ser 

considerado inconstitucional, visto que é eivado de desvio de finalidade e abuso 

de poder, como veremos adiante, negando a autonomia universitária e a 

liberdade de expressão, com fins de justificar a agenda política autoritária que 

atualmente reside na gestão à frente do Governo Federal. 

Recorda-se que no julgamento da ADPF nº 548, o Plenário do 

Supremo Tribunal Federal decidiu que são inconstitucionais decisões judiciais 

que vedem a liberdade de expressão de alunos, professores e servidores em 

universidades, permitindo, portanto, manifestações de cunho político. Observa-

se3: 

EMENTA: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE 
PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES DA 
JUSTIÇA ELEITORAL. BUSCA E APREENSÃO EM 
UNIVERSIDADES E ASSOCIAÇÕES DE 
DOCENTES. PROIBIÇÕES DE AULAS E 

                                                 
3 Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=752896813. 
Acessado em: 03 de março de 2021. 
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REUNIÕES DE NATUREZA POLÍTICA E DE 
MANIFESTAÇÕES EM AMBIENTE FÍSICO OU 
VIRTUAL. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA 
LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO DE 
PENSAMENTO E DA AUTONOMIA 
UNIVERSITÁRIA. ADPF JULGADA 
PROCEDENTE.  

1. Nulidade das decisões da Justiça Eleitoral 
impugnadas na presente ação. Inconstitucionalidade de 
interpretação dos arts. 24 e 37 da Lei n. 9.504/1997 que 
conduza a atos judiciais ou administrativos que 
possibilitem, determinem ou promovam ingresso de 
agentes públicos em universidades públicas e privadas, 
recolhimento de documentos, interrupção de aulas, 
debates ou manifestações de docentes e discentes 
universitários, a atividade disciplinar docente e discente e 
coleta irregular de depoimentos pela prática de 
manifestação livre de ideias e divulgação de pensamento 
nos ambientes universitários ou equipamentos sob 
administração de universidades púbicas e privadas e 
serventes a seus fins e desempenhos.  
2. Arguição de descumprimento de preceito 
fundamental julgada procedente. 
 

Em suma, a decisão supracitada assegurou a livre manifestação 

do pensamento e das liberdades de expressão no âmbito das universidades. Ou 

seja, a autonomia universitária é princípio constitucional basilar. 

Relembra-se que a própria Procuradoria Geral da 

República ajuizou a Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental trazida à baila com o argumento de que decisões de alguns juízes 

eleitorais e de medidas levadas a efeito por policiais, durante o pleito eleitoral de 

2018, estariam desobedecendo preceitos fundamentais da Constituição do Brasil, 

em especial quanto aos incisos IV, IX e XVI do art. 5º: 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 
à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
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IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o 
anonimato; 

IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, 
científica e de comunicação, independentemente de 
censura ou licença; 

XVI - todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em 
locais abertos ao público, independentemente de 
autorização, desde que não frustrem outra reunião 
anteriormente convocada para o mesmo local, sendo 
apenas exigido prévio aviso à autoridade competente; 

 

Além do disposto no art. 5º da Constituição Federal, a 

Procuradoria Geral da República também se embasou nos incisos II e III do art. 

206 e no art.207, como se observa a seguir: 

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 idéias 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. 

§ 1º É facultado às universidades admitir professores, 
técnicos e cientistas estrangeiros, na forma da lei.  

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se às instituições de 
pesquisa científica e tecnológica.   

 

Todo aquele que ocupa um cargo público deve agir de acordo com 

as competências que lhe foram atribuídas e observar os limites impostos pela 

Constituição para perseguir os objetivos e finalidades inerentes a essas 

competências. 
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Dessa forma, os Representados, em tese, extrapolaram os limites 

de sua competência, violando a lei e, consequentemente, ferindo os princípios 

constitucionais abrigados no art. 37 da Constituição Federal e de caráter 

imperativo para todos os agentes públicos. Inclusive, agindo contrariamente a 

decisão do Supremo Tribunal Federal no caso da ADPF nº 548. 

Trata-se, a toda evidência, de evidente abuso do poder e desvio 

de finalidade manifestado pelo Ofício tratado em tela, na medida em que acaba 

por atuar contrariamente ao interesse público, em clara afronta aos princípios 

constitucionais, em especial à probidade administrativa, inerente à 

democracia. 

Convém ressaltar, ainda, que a Constituição Federal determina 

que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37, caput). 

Há, no caso em tela, uma clara violação dos princípios da moralidade, da 

legalidade, da impessoalidade, considerando a ação antidemocrática, com 

orientação contrária à Constituição Federal, sem nenhum tipo de interesse 

público envolvido, muito pelo contrário.  

De acordo com a Carta Magna:  

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, 
também, ao seguinte: (...) 

 

Conforme doutrina e jurisprudência consolidada, que tais 

princípios têm força normativa e devem ser seguidos em todos os âmbitos da 

administração pública. A violação de tais dispositivos configura o enquadramento 

na Lei de improbidade administrativa (Lei 8.429/1992). 
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A postura dos Representados pode se enquadrar na lei de 

improbidade administrativa, conforme se observa: 

Art. 4° Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são 
obrigados a velar pela estrita observância dos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade 
no trato dos assuntos que lhe são afetos.(...) 

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta 
contra os princípios da administração pública qualquer ação ou 
omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, 
legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente: 

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou 
diverso daquele previsto, na regra de competência; 

O princípio da impessoalidade proíbe que o ato praticado pela 

Administração Pública tenha qualquer sentido de individualismo, perseguição ou 

censura. Os Representados, além dos demais possíveis envolvidos no caso, 

infringiram os princípios constitucionais, tendo ferido o interesse público ao não 

respeitar, especialmente, os princípios da moralidade, impessoalidade e 

legalidade, numa ação com notório desvio de finalidade e abuso de poder. Ou seja, 

seguiram a agenda política do Presidente da República, colocando os ditames 

democráticos em segundo plano, avançando nos ataques às liberdades 

constitucionais. 

É inquestionável que a conduta também configura clara situação 

de desvio de finalidade. Nesse sentido, a Lei nº 4.717/65 estabelece que são nulos 

os atos que atentem contra o patrimônio histórico nacional, em especial aqueles 

praticados em claro desvio de finalidade, assim concebido o ato 

praticado objetivando fim diverso daquele previsto na regra de 

competência. Conforme aponta Edmir Netto de Araújo, a violação da finalidade 

se constata quando o agente público persegue um fim proibido em lei ou 

que não seja de interesse geral4. 

 

O DIFES, órgão autor do Ofício em comento, não possui 

                                                 
4 ARAÚJO, Edmir Netto de. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 460. 
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competência para determinar a utilização do espaço e bens públicos nas 

universidades. Nos termos do artigo 138, do Decreto nº 9.745, de 8.4.19, a 

competência é da Secretária de Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério 

da Economia. Ou seja, o ato é nulo por vício de competência. 

 

Por sua vez, o princípio da impessoalidade proíbe que o ato 

praticado pela Administração Pública tenha qualquer sentido de individualismo, 

posicionando-o em conformidade com o bem comum. O jurista Marçal Justen 

Filho define o princípio da impessoalidade da seguinte maneira:  

 

o princípio da impessoalidade implica, para a 
Administração Pública, o dever de agir segundo regras 
objetivas e controláveis racionalmente. Desta forma, 
acentua-se a funcionalidade do agir administrativo e 
concretiza-se o princípio da igualdade.  

 

No tocante ao princípio da moralidade, temos que a ideia de 

moralidade administrativa introduz um conceito de boa administração. Nesse 

sentido, voto do Ministro Celso de Mello: 

(...) O princípio constitucional da moralidade 
administrativa, ao impor limitações ao exercício do poder 
estatal, legitima o controle jurisdicional de todos os atos do 
Poder Público que transgridam os valores éticos que devem 
pautar o comportamento dos agentes e órgãos 
governamentais. (Supremo Tribunal Federal. Mandado de 
Segurança nº. 24458 – DF, Relator: Ministro Celso de 
Mello. Julgamento: 18.2.2003. Diário da Justiça da União, 
21.2.2003).  

 
Por fim, utiliza-se as palavras da Ministra Cármen Lúcia 

presentes no acórdão da ADPF nº 548: 

“Vive-se ou não a Democracia. Ela não existe pela metade. 
Não vale apenas para um grupo. É garantia de liberdade de 
todos e para todos. Pode ser diferente o pensar do outro. 
Não é melhor, nem pior, por inexistir verdade absoluta. 
Expressando-se livremente o pensamento, há de ser cada 
pessoa respeitada. Há modelos vários de experiências 
democráticas. O modelo tirânico e autoritário é um: a 
intolerância do outro, o não suportar que outro pense, 
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menos ainda de forma diferenciada do tirano. O marco 
civilizatório atingido deveria ter superado todas as formas 
ditatoriais, estatais e sociais, que impõem atenção 
permanente para que não se resvale em 
inconstitucionalidades violadoras das liberdades.” 

Por tais razões de fato e de direito, requer-se ao Procurador-Geral 

da República que tome as medidas necessárias para investigar os Representados, 

sendo defensor fiel da Carta Magna.  

 

 

III. DOS PEDIDOS  

De acordo com o artigo 127 da Constituição Federal, o Ministério Público é função 

essencial à justiça, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do Estado 

Democrático de Direito e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.  

É papel do Ministério Público investigar e representar os interesses indisponíveis 

da população. Assim, requeremos o que segue:  

a) O acolhimento da presente Representação por parte da Procuradoria-

Geral da República;  

b)  Verificadas irregularidades no cumprimento ou o descumprimento dos 

ditames legais/constitucionais, que sejam tomadas as providências legais 

cabíveis, com o fito de considerar nulo o Ofício-Circular nº 

4/2021/DIFES/SESU/SESU-MEC;  

c) Requer-se a anulação de Recomendação do Ministério Público Federal 

(MPF) nº 133 (SEI-MEC 2483911); 

d) Por fim, que os Representados sejam responsabilizados na forma da lei.  

Nestes termos, pede o deferimento. 

Brasília, 03 de março de 2021 
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Deputado Federal José Guimarães (PT/CE) 

Líder da Minoria da Câmara dos Deputados 

 

 

Deputado Federal André Figueiredo (PT/CE) 

 Líder da Oposição da Câmara dos Deputados  

 

 

Deputado Federal Carlos Zarattini (PT/SP) 

 Líder da Minoria no Congresso Nacional 

 

 

Deputado Federal Bohn Gass (PT/RS) 

Líder da bancada do PT na Câmara dos Deputados 

 

 

Deputado Federal Danilo Cabral (PSB/PE) 

Líder da bancada do PSB na Câmara dos Deputados 

 

 

Deputado Federal Wolney Queiroz (PDT/PE) 

Líder da bancada do PDT na Câmara dos Deputados 

 

 

Deputada Federal Talíria Petrone (PSOL/RJ) 

Líder da bancada do PSOL na Câmara dos Deputados 

 

 

Deputado Federal Renildo Calheiros (PCdoB/PE) 

Líder da bancada do PCdoB na Câmara dos Deputados 

 

 

Deputada Federal Joenia Wapichana (Rede/RR) 

Líder da bancada da Rede na Câmara dos Deputados 

 

 


