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DESPACHO: Trata-se de Petição STF 38.655/2018 em que o Sindicato 
dos Servidores Públicos Lotados nas Secretariais de Educação e Cultura 
do Estado do Ceará e nas Secretarias ou Departamentos de Educação e/ou 
Cultura dos Municípios do Ceará (APEOC) requer admissão no pleito na 
qualidade de  amicus curiae.  Subsidiariamente,  solicita  ingresso no feito 
como assistente simples.

Sustenta-se  que  “é  notória  a  inconsistência  jurídica  de  toda  a  parte  
argumentativa da UNIÃO, consoante se verá adiante, em razões que abordarão a  
temática de fundo, algo que vai ao encontro do que decidido nos autos, NUM  
MELHOR  DIREITO  NÃO  SOMENTE  AO  SOFRIDO  ESTADO  DO  
CEARÁ,  MAS  SIM  À  ASSOCIAÇÃO  REQUETENTE  E,  SOBRETUDO,  
PARA  UMA  CATEGORIA TÃO  TAMBÉM  SOFRIDA,  QUE  É  A  DOS  
PROFESSORES, EMBORA FUNDAMENTAL A TODOS.”

É o relatório.
A figura do amicus curiae revela-se como instrumento de abertura do 

Supremo  Tribunal  Federal  à  participação  popular  na  atividade  de 
interpretação e aplicação da Constituição, possibilitando que, nos termos 
do art.  138 do CPC/15,  pessoas jurídicas e naturais  se somem à tarefa 
dialógica de definição do conteúdo e alcance das normas constitucionais.

Nesse quadrante, o juízo de admissão do amicus curiae não pode se 
revelar  restritivo,  mas  deve,  por  outro  lado,  seguir  os  critérios  de 
acolhimento previsto pelo Código de Processo Civil em seu art. 138, quais 
sejam, a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes.

A relevância da matéria se verifica a partir de sua amplitude, bem 
assim a respectiva transcendência, e de sua nítida relação com as normas 
constitucionais.  A representatividade  do  ‘Amigo  da  Corte’ está  ligada 
menos ao seu âmbito espacial de atuação, e mais à notória contribuição 
que pode ele trazer para o deslinde da questão.
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Com esteio nos argumentos aduzidos aos autos pelo Peticionante, 
compreendo atendida a representatividade do postulante.

Do  mesmo  modo,  a  representatividade  da  questão  com  impacto 
direto nas atividades dos associados do Requerente ostenta relevância a 
partir  da  garantia  financeira  de  financiamento  do  direito  à  educação 
fundamental.

Ante o exposto, com base no disposto no artigo 138 do CPC,  admito 
o Sindicato dos Servidores Públicos Lotados nas Secretariais de Educação 
e  Cultura do Estado do Ceará e  nas  Secretarias  ou Departamentos  de 
Educação e/ou Cultura dos Municípios do Ceará como  amicus curiae  na 
presente ação cível originária.

À Secretaria para as providências necessárias.

Publique-se. 
Brasília, 13 de junho de 2018.

Ministro EDSON FACHIN
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