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1. REDE SUSTENTABILIDADE, já qualificada nos autos da Arguição em epígrafe na

qualidade de autora, com o auxílio da União Nacional dos Estudantes, vem promover

aditamento à petição inicial1, por fato conexo ao exposto na exordial. Com efeito, a presente

Arguição foi proposta em face da Portaria MTP nº 620, de 1º de novembro de 2021, no

ponto em que proibia a exigência, por parte do empregador, da vacinação - especificamente

aquela contra o coronavírus - como requisito para a relação de trabalho. Na presente

circunstância, fala-se de outro ato normativo em tudo similar ao originalmente impugnado:

o Despacho de 29 de dezembro de 2021 do Ministro da Educação2, Milton Ribeiro,

especialmente no ponto em que veda às Instituições Federais de Ensino a exigência de

vacinação contra a Covid-19 como condicionante ao retorno das atividades educacionais

presenciais.

2. Com efeito, no mesmo sentido de minar a efetividade da exigência de eventuais

passaportes de vacinação, já devidamente chancelados por essa Eg. Corte como medidas

2 Disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/despacho-de-29-de-dezembro-de-2021-370934384

1 Nos termos da jurisprudência da Corte, o aditamento à inicial é possível nas hipóteses em que a inclusão da
nova impugnação (i) dispense a requisição de novas informações e manifestações e (ii) não prejudique o cerne
da ação. No presente caso, a questão controvertida é estritamente jurídica e idêntica para os dois atos
questionados, dispensando a solicitação de novas informações e não influenciando no cerne da ação.



capazes de, indiretamente, levar as pessoas a se vacinarem contra a doença, foi publicado,

na data de ontem, o Despacho de 29 de Dezembro de 2021, do Ministro da Educação. Em

síntese, referido ato normativo pretende proibir que Institutos Federais, Universidades

Federais e demais instituições de ensino federais estabeleçam exigência de comprovante de

vacinação contra a Covid-19 como condição de retorno às aulas presenciais. Para que não

restem dúvidas, veja-se o inteiro teor do ato ora impugnado3:

DESPACHO DE 29 DE DEZEMBRO DE 2021

Nos termos do art. 42 da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de

1993, o Ministro de Estado da Educação aprova o Parecer nº

01169/2021/CONJUR-MEC/CGU/AGU (3065063), da Consultoria Jurídica

junto ao Ministério da Educação, e consolida o seguinte entendimento:

(I) Não é possível às Instituições Federais de Ensino o estabelecimento de

exigência de vacinação contra a Covid-19 como condicionante ao retorno

das atividades educacionais presenciais, competindo-lhes a implementação

dos protocolos sanitários e a observância das diretrizes estabelecidas pela

Resolução CNE/CP nº 2, de 5 de agosto de 2021.

(II) A exigência de comprovação de vacinação como meio indireto à indução

da vacinação compulsória somente pode ser estabelecida por meio de lei,

consoante o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal - STF

nas ADI nº 6.586 e ADI nº 6.587.

(III) No caso das Universidades e dos Institutos Federais, por se tratar de

entidades integrantes da Administração Pública Federal, a exigência

somente pode ser estabelecida mediante lei federal, tendo em vista se

tratar de questão atinente ao funcionamento e à organização

administrativa de tais instituições, de competência legislativa da União.

MILTON RIBEIRO

3 Disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/despacho-de-29-de-dezembro-de-2021-370934384



Ministro

3. A vedação do Ministério da Educação prejudica frontalmente o controle sanitário da

doença e desborda das balizas do texto constitucional. Com efeito, o despacho fere a devida

proteção ao direito social à saúde coletiva e individual, dada a horizontalidade dos direitos

fundamentais.

4. O Despacho acaba também ferindo a própria garantia constitucional de autonomia

das universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica, prevista no art. 207 da

Carta Magna:

Constituição Federal

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.

……………………………………………………………………………….

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

tecnológica.

5. A garantia institucional da autonomia universitária se dá como instrumento de

salvaguarda de bens como o direito fundamental à educação (arts. 6º e 205, CF), a busca do

desenvolvimento científico, pesquisa e capacitação tecnológica (art. 218, CF) e a igualdade

de oportunidades (art. 5º, caput, CF). Destaca-se, dessa forma, a importância do acesso ao

ensino superior para o empoderamento dos excluídos, para a mobilidade social e o

desenvolvimento do país.

6. Dessa forma, a autonomia se configura como uma garantia fundamental para que a

universidade desempenhe positivamente seus papéis de produção e divulgação do

conhecimento, de desenvolvimento científico e de formação educacional e profissional.



Papéis estes que são essenciais para a promoção dos objetivos fundamentais da República,

estabelecidos no art. 3º da Constituição, e para o desenvolvimento e progresso de toda a

sociedade brasileira.

7. Ainda sobre o tema, é salutar rememorar as brilhantes palavras da Ministra Cármen

Lúcia no bojo da ADPF 548:

A autonomia é o espaço de discricionariedade deixado

constitucionalmente à atuação normativa infralegal de cada universidade

para o excelente desempenho de suas funções constitucionais. Reitere-se:

universidades são espaços de liberdade e de libertação pessoal e política.

Seu título indica a pluralidade e o respeito às diferenças, às divergências

para se formarem consensos, legítimos apenas quando decorrentes de

manifestações livres. Discordâncias são próprias das liberdades individuais.

As pessoas divergem, não se tornam por isso inimigas. As pessoas criticam.

Não se tornam por isso não gratas. Democracia não é unanimidade.

Consenso não é imposição.

Daí ali ser expressamente assegurado pela Constituição da República a

liberdade de aprender e de ensinar e de divulgar livremente o pensamento,

porque sem a manifestação garantida o pensamento é ideia engaiolada.

Também o pluralismo de ideias está na base da autonomia universitária

como extensão do princípio fundante da democracia brasileira, que é

exposta no inc. V do art. 1o. da Constituição do Brasil.

Pensamento único é para ditadores. Verdade absoluta é para tiranos. A

democracia é plural em sua essência. E é esse princípio que assegura a

igualdade de direitos individuais na diversidade dos indivíduos.

8. E conclui, de forma escorreita e aplicável ao caso que “toda forma de autoritarismo é

iníqua. Pior quando parte do Estado. Por isso, os atos que não se compatibilizem com os

princípios democráticos e não garantam, antes restrinjam o direito de livremente expressar

pensamentos e divulgar ideias são insubsistentes juridicamente por conterem vício de

inconstitucionalidade”.



9. A autonomia das instituições de ensino é materializada, assim, pela possibilidade de

dispor internamente sobre as questões que lhe digam respeito, sem ingerência do

governante de plantão!

10. Nesse sentido, conforme amplamente sedimentado na jurisprudência deste Eg.

Supremo Tribunal Federal, a autonomia universitária impede a imposição de medidas

interventivas no âmbito interno das instituições de ensino — o que envolve, evidentemente,

a escolha de seus dirigentes. Nesse ponto, veja-se trecho de elucidativo voto do Min. Dias

Toffoli, Relator da ADI n. 3.792, DJe de 01.08.2017:

Com efeito, muito embora a autonomia universitária não se revista de

caráter de independência (RMS no 22.047/DF-AgR, ADI no 1.599/UFMC),

atributo dos Poderes da República, revela a impossibilidade de exercício de

tutela ou indevida ingerência no âmago próprio de suas funções,

assegurando à universidade a discricionariedade de dispor ou propor

(legislativamente) sobre sua estrutura e funcionamento administrativo,

bem como sobre suas atividades pedagógicas.

11. Noutro giro, é de se falar que as universidades federais constituem entidades

integrantes da Administração Indireta federal, criadas mediante emprego da técnica da

descentralização e organizadas sob a forma de autarquias de regime especial ou de

fundações públicas. Nessa condição, não possuem relação de subordinação para com os

órgãos da Administração Direta, encontrando-se afetas à supervisão ministerial,

materializada em um controle finalístico, na área de competência do Ministro de Estado, nos

termos do art. 26 do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967.

12. Assim, matérias relacionadas à autonomia administrativa, operacional e financeira

das entidades integrantes da Administração Indireta não podem sofrer restrições indevidas

por parte do Ministério competente, sob pena de se ferir seu regime jurídico-administrativo

e o próprio objetivo de sua constituição.



13. Ademais, sabe-se que o Ministro da Educação é responsável por uma pasta que, do

ponto de vista técnico, não o torna, nem de perto, uma autoridade na área de saúde pública.

Conforme vários estudos que estão sendo feitos mundo afora4, apesar de a vacinação não

garantir que eventual transmissão do vírus ocorra, ela traz muitos impactos positivos na

redução da transmissão, que é essencial para o Brasil em um momento em que houve

expressiva redução em suas taxas de transmissão e de mortalidade.

14. Somado a isso, o mundo está sendo assombrado neste momento pela nova variante

do vírus da covid-19, que teria sua origem na África do Sul, descoberta que trouxe enorme

preocupação ao mundo como um todo e vem causando recordes diários sucessivos de

contaminação - o que, eventualmente, pode também implicar o aumento do número de

mortos, por mais que a nova cepa seja, ao que tudo indica, menos letal.

15. Ao proibir que as universidades federais adotem os devidos cuidados para evitar a

propagação do novo coronavírus e, especialmente, da variante Ômicron, por meio da

exigência de certificado de vacinação dos estudantes universitários, o Ministro da Educação,

Milton Ribeiro, promoveu mais um desserviço à Educação e à Saúde Pública, entre tantos do

Governo Federal, em um tema tão sensível e de enorme interesse social.

16. É natural que, diante de um cenário de avanço da vacinação, as instituições de

ensino, sejam federais, estaduais ou municipais, dentro de sua autonomia federativa e

administrativa, passem a exigir o comprovante daqueles que desejem e necessitem

frequentar os espaços de convívio das instituições de ensino, preservando assim a saúde e

as vidas de professores, funcionários e estudantes.

17. Não cabe ao órgão ministerial ferir a autonomia das universidades federais e

estipular, mediante despacho administrativo, proibição de que sejam adotadas medidas de

controle de entrada em suas dependências que visam a resguardar a saúde de alunos,

4 Disponível em:
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/vacinas-reduzem-infeccao-pela-variante-delta-mas-transmissao-ainda-e-possivel/

https://www.cnnbrasil.com.br/saude/vacinas-reduzem-infeccao-pela-variante-delta-mas-transmissao-ainda-e-possivel/


professores, funcionários, frequentadores das instituições de ensino e, ao fim, da própria

sociedade.

18. Com efeito, repisa-se que o tema vacinação já foi amplamente discutido por Eg.

Corte em recentes precedentes, inclusive fixando tese sobre a constitucionalidade da

vacinação compulsória, a qual não se confunde com a vacinação forçada. Na peça inaugural,

também já se demonstrou que a compulsoriedade de vacinação atende ao princípio da

proporcionalidade, sendo meio adequado para a proteção da saúde coletiva, o menos

aviltante às liberdades individuais e dotado de proporção adequada entre os meios

utilizados e os fins desejados.

19. Assim como os demais atos impugnados na presente Arguição, o ora atacado

despacho proferido pelo Ministro da Educação viola o direito à vida e o direito à saúde, ao

qual a Constituição Federal conferiu tratamento privilegiado.

20. Relembra-se que, além de se tratar de verdadeiro direito fundamental social, a

garantia à saúde também se trata de um dever comum atribuído à União, aos Estados e aos

Municípios (art. 23, II; e art. 30, VII), inclusive, quanto àqueles, como competência legislativa

concorrente (art. 24, XII). Além disso, o art. 196 esclarece que a saúde é direito de todos e

dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do

risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços

para sua promoção, proteção e recuperação.

21. Proibir a exigência de certificado de vacinação nas universidades federais é, ainda,

um atentado ao próprio direito à educação, resguardado também como direito

fundamental pela Constituição Federal, em seus arts. 6º e 205, porquanto alunos dessas

instituições de ensino, temerários de serem contaminados pelo novo coronavírus ou por

suas variantes, vitimando sua própria saúde e a daqueles do seu convívio próximo, podem

optar por não mais frequentar as aulas. Ou seja, prejudicam-se aqueles que seguem as

prescrições sanitárias de vacinação em prol de benefício artificial e inconstitucional daqueles

que optam por não se vacinar contra um vírus altamente contagioso e infeccioso. Sob o



panorama da proporcionalidade, prejudica-se quem está certo em prol de quem está errado.

Qualquer intuição basilar, mesmo fora do Direito, acerca da justiça das medidas, indica que a

pretensão do Ministro da Educação não merece guarida no ordenamento jurídico pátrio.

22. Partindo disso, é fato que o Despacho de 29 de dezembro de 2021, de autoria do

Ministro da Educação, absolutamente inconstitucional, deve ter sua eficácia afastada por

este Colendo Tribunal, para que aqueles que precisam frequentar as instituições de ensino

federais não sofram com lacunas de vacinação, por critérios meramente pessoais - políticos -

e autofágicos. Afinal, quando a opção pela ausência de uma das únicas prevenções possíveis

é deliberadamente imposta pelo Ministro da Educação, em linha com o propagado pelo

Presidente da República, e ceifa a vida de um único cidadão, não há mais motivos para

acreditar no Estado.

23. Dessa forma, e ratificando todos os fundamentos já expostos na exordial - que

justificam, também, a incompatibilidade do Despacho ora impugnado com preceitos

fundamentais da Constituição Federal -, requer-se que, por decorrência da eventual ratio

decidendi do objeto principal da presente Arguição - Portaria MTP nº 620, de 1º de

novembro de 2021 -, seja também declarada a incompatibilidade, com preceitos

fundamentais da Constituição Federal, do Despacho do MEC de 29 de Dezembro de 2021.

24. E, ainda, reafirma-se o pedido para esta Eg. Corte fixe tese de modo a afastar

quaisquer dúvidas e evitar outros eventuais contenciosos derivados de um sem-número de

atos normativos secundários de mesma índole que venham a ser editados pelo Governo

Federal para sabotar o esforço de vacinação da população brasileira e as medidas

preventivas à disseminação do novo coronavírus e de suas variantes.

Termos em que,

Pede e espera deferimento.

Brasília, 30 de dezembro de 2021.
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