
EXMO.  SENHOR JUIZ  DA 3ª  VARA FEDERAL DE NITERÓI  –

RIO DE JANEIRO

URGENTE

Direito líquido e certo de se reunir para, livremente, se manifestar e
expressar hoje (23/09/2019) às 19hs no Salão Nobre da Faculdade de

Direito da Universidade Federal Fluminense.

Ref. Proc. Nº 5006829-70.2019.4.02.5102 (a justificar a prevenção)

ASSOCIAÇÃO  BRASILEIRA  DE  JURISTAS  PELA

DEMOCRACIA – ABJD  pessoa jurídica de direito privado, inscrita no

CNPJ sob nº 31.045.402/0001-36, com sede em Rua Abolição, 167, Bela

Vista, São Paulo, CEP 01319-010;

ASSOCIAÇÃO  DOS  DOCENTES  DA  UNIVERSIDADE

FEDERAL FLUMINENSE – ADUFF, pessoa jurídica de direito privado,

com sede na Rua Profa. Lara Vilela, 110, São Domingos, Niterói/RJ, CEP:

24.210-590, neste ato representada por sua presidente Marina Cavalcanti

Tedesco;

WILSON MADEIRA FILHO, professor,  Diretor da Faculdade de

Direito da Universidade Federal Fluminense, brasileiro, portador da cédula

de  identidade  04.814.990-0  IFP-RJ,  inscrito  no  CPF  736.996.247-49,

matrícula siape 2291088, residente e domiciliado na Rua Miguelote Viana,
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17, Icaraí, Niterói/RJ, CEP 24220-195;

ROGÉRIO DULTRA DOS SANTOS,  professor da Faculdade de

Direito da Universidade Federal Fluminense, brasileiro, portador da cédula

de  identidade  33656205-3,  inscrito  no  CPF  sob  n.  883.460.305-25,

matrícula Siape 1642531 , residente e domiciliado na Rua Duque Estrada,

31, ap. 203, Gávea, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22451090,  representados por

seus procuradores que a ela assinam (procuração inclusa); 

vêm,  respeitosamente,  perante  Vossa  Excelência,  com amparo  no

artigo 5º, LXIX da CRFB/881 e artigo 1º da Lei nº 12.0262, de 07 de agosto

de 2009, impetrar o presente

MANDADO DE SEGURANÇA, 

com pedido de LIMINAR, em sede de tutela de urgência.

em face de ato (Ofício nº  569/2019/GABR/UFF,  de 20 de setembro de

2019) do  Exmo. Sr. Reitor, desde já apontado como autoridade coatora,

ANTONIO  CLÁUDIO  LUCAS  DA  NOBREGA,  da  Universidade

Federal  Fluminense, pessoa  jurídica  de  direito  público,  CNPJ  nº

28.523.215/0001-06, com sede na Rua Miguel de Farias, nº 9, 10º andar,

Icaraí,  Nitéroi/RJ,  CEP  24220-900,  telefone  (21)  26295000,   ante  a

manifesta ilegalidade, abuso de poder e desvio de finalidade ao determinar

o  cancelamento,  de  forma  arbitrária  e  inconstitucional,  evento  a  ser

realizado na data  de hoje  (23/9/2019)  no Salão  Nobre da  Faculdade  de

1 LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger  direito líquido e certo,
não  amparado  por  habeas  corpus ou  habeas  data, quando  o  responsável  pela
ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica
no exercício de atribuições do Poder Público; (g.n.)
2 Art. 1o  Conceder-se-á mandado de segurança para proteger  direito líquido e certo,
não amparado por habeas corpus ou habeas data,  sempre que, ilegalmente ou com
abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo
receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais
forem as funções que exerça. 
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Direito da Universidade Federal Fluminense – UFF3, ferindo frontalmente

a  autonomia  universitária,  a  liberdade  de  reunião  e  de  manifestação,

conforme narrado a seguir:

1. DA  PREVENÇÃO  DO  JUÍZO  DA  3ª  VARA

FEDERAL DE NITERÓI.

No dia 20 de setembro de 2019, os Srs. Carlos Roberto Coelho De

Mattos Junior – Carlos Jordy, Deputado Federal Pelo PSL/RJ e Guilherme

Decnop  Petraglia,  ajuizaram  Ação  Popular  (Processo  nº  5006829-

70.2019.4.02.5102),  distribuída  a  este  d.  Juízo,  contra  a  Universidade

Federal Fluminense, o Sr. Antonio Claudio Lucas Da Nóbrega, Reitor da

Instituição  e  Sr.  Wilson  Madeira  Filho,  na  condição  de  Diretor  da

Faculdade  de  Direito,  solicitando  o  cancelamento  da  mesma  atividade

pública, a que se busca realizar com este  mandamuns, ainda pendente de

despacho, o que atrai a prevenção deste, por força dos Arts. 55, §3º, 58 e

59, todos do CPC/15, que dispõem:

Art.55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes
for comum o pedido ou a causa de pedir.
(...)
§ 3º  Serão reunidos para julgamento conjunto os processos
que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes
ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem
conexão entre eles. 
(...)
Art.58.  A reunião das ações propostas em separado far-se-á
no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente. 
Art.59.  O registro ou a distribuição da petição inicial torna
prevento o juízo. (G.n.)

Este tipo de prevenção tem por finalidade evitar o proferimento de

decisões conflitantes,  tendo em vista que a ação popular acima referida,

alegando tratar-se de “eventos de conotação político-partidária mediante o

uso de patrimônio material e imaterial” e fundamentando ser a Associação

3 Que tratava de protestos contra a postura do ex-juiz e atual ministro da Justiça Sérgio
Fernando Moro no âmbito da operação Lava Jato
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Brasileira de Juristas pela Democracia – ABJD “coordenada pelo Deputado

Rosemberg (PT/BA)”, contém os seguintes pedidos:

Ante exposto, requer a Vossa Excelência:
(...)
B) Que seja concedida a Medida Liminar a fim de suspender o
Evento  Político-Partidário  na  Faculdade  de  Direito  da
Universidade  Federal  Fluminense  marcado  para  o  dia
23/09/2019  às  19h,  confirmando,  posteriormente,  no  juízo  de
mérito, a nulidade do ato praticado caso a venha a ser praticado.

Perceptível,  portanto,  tratar-se  de  requerimentos  diametralmente

opostos aos deste writ, a incidir a aplicação do instrumento da prevenção da

3ª Vara Federal da Seção Judiciária de Niterói – Tribunal Regional Federal

da 2ª  Região,  sempre com o intuito de evitar o    risco de prolação de  

decisões  conflitantes  ou  contraditórias,  caso  os  processos  sejam

decididos separadamente.

2. DOS FATOS E DO ATO COATOR

A Associação Brasileira de Juristas  pela  Democracia  – ABJD -  é

uma entidade jurídica de direito privado, consoante qualificação supra, sem

fins  lucrativos,  que  reúne  profissionais  de  todas  as  carreiras  jurídicas,

incluindo  estudantes  e  professores,  e  procura  discutir  todas  as  questões

jurídicas  postas  pela  sociedade,  inclusive  acadêmica,   com  vistas  a

estimular  o  pensamento  crítico  sobre  o  Direito,  a  sua  aplicabilidade  e

ensino.

Nesse sentido, tendo em conta as revelações feitas pelo portal  The

Intercept Brasil e seus parceiros, a ABJD tem realizado debates dentro das

Universidades  em  todo  o  Brasil  acerca  da  atuação  do  ex-juiz  e  atual

Ministro da Justiça e da Segurança Pública, que enxerga de forma crítica. 

Alguns  atos  já  foram  realizados4,  conforme  pode  se  confirmar  a

4 https://www.brasildefato.com.br/2019/08/19/moro-mente-juristas-se-unem-e-lancam-
de-campanha-que-pede-afastamento-de-ministro/;
https://www.ocafezinho.com/2019/08/20/o-ato-moro-mente-em-sao-paulo/;
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seguir:

- No dia 19 de agosto de 2019, cerca de 1500 pessoas

se reuniram no salão nobre da Faculdade de Direito

da  Universidade  de  São  Paulo  –  USP.  Toda  a

comunidade  acadêmica  presente,  além  de

profissionais em geral da área jurídica, entidades de

movimentos sociais e representantes da política.

- No dia 17 de setembro foi a vez a realização do ato

no  auditório  Joaquim  Nabuco  da  Faculdade  de

Direito  da  Universidade  de  Brasília.  Estiveram

presentes  ex-presidentes  da  OAB nacional,  juízes,

advogados,  jornalistas,  comunidade acadêmica em

geral.

https://blogdacidadania.com.br/2019/08/ato-moro-mente-reunira-oposicao-no-largo-
sao-francisco/;  https://www.redebrasilatual.com.br/destaques/2019/08/moro-mente-
alem-de-ser-pinoquio-e-um-fantoche-afirma-haddad/;
https://blogdovalentin.com.br/index.php/2019/08/20/moro-mente-juristas-se-unem-e-
lancam-campanha-que-pede-afastamento-de-ministro/ 
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Em nenhuma das duas faculdades - incluídas entre as mais relevantes

Universidades  do  país  -  houve  qualquer  tentativa  de  censura  ou

questionamento sobre o caráter do evento.

Solicitado naturalmente o espaço do Salão Nobre da Faculdade de

Direito da Universidade Federal Fluminense – UFF pelo professor daquela

faculdade,  Rogério  Dultra  dos  Santos,  membro  da  ABJD,  o  ato  foi

normalmente agendado para o dia 23 de setembro de 2019 (segunda-feira)

às 19h.

Em seguida, de forma ilegal e abusiva, o Exmo. Sr. Reitor enviou ao

Diretor  da  Faculdade  de  Direito,  ora  impetrante,  o  Ofício  nº

569/2019/GABR/UFF (cópia anexa) afirmando que recebera  denúncia de

parte do Ministério da Educação e Cultura – MEC de realização de ato

político-partidário e indicando o cancelamento do evento. 

Ato coator in verbis:
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Ora,  sob  o  fundamento  de  que  o  Parecer  nº

00972/2019/JR/CCJA/PFUFF/PGF/AGU  (em  anexo)  concluiu  pela

impossibilidade de realização do evento nas dependências da Universidade

Federal Fluminense,  em razão de seu suposto caráter político partidário,

encaminhou,  para  cumprimento,  o  referido  parecer  ao  Diretor  da

Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense.  

Referida  opinião  da  Coordenadoria  de  Consultoria  Jurídico-

Administrativa  da  Procuradoria  Federal  junto  à  Universidade  Federal
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Fluminense,  formou-se  no sentido  “da  impossibilidade  de  realização do

evento  denominado  “ATO  #MOROMENTE”  nas  dependências  da

Universidade  Federal  Fluminense,  notadamente  porque,  conforme

entendimento  já  firmado  pela  Consultoria  Jurídica  do  Ministério  da

Educação, através do Parecer nº 00377/2016/CONJUR-MEC/CGU/AGU,

de  15  de  abril  de  2016,  ‘em  obediência  aos  princípios  da  legalidade,

moralidade administrativa e impessoalidade,  o agente público não pode

utilizar e nem permitir que seus bens móveis, materiais ou imateriais

sejam utilizados  com o  objetivo  de  promover  qualquer  ato  político

partidário’”.     

Cumpre  frisar  que  a  PF/UFF  ressaltou,  nos  termos  da  Lei

10.480/2002,  restringir  sua  atuação  ao  campo  da  consultoria  e

assessoramento da autoridade coatora, a quem coube decidir.    

Eis o resumo fático e do ato coator, ora impugnado.

3. DO DIREITO LIQUIDO E CERTO A SE REUNIR,  

SE  EXPRESSAR  E  SE  MANIFESTAR  NOS  TERMOS  DE

CLÁUSULAS  PETREAS  DA  CONSTITUIÇÃO  DA  REPUBLICA

FEDERATIVA  DO  BRASIL  DE  1988  E  DE  DECISÕES  DA

SUPREMA CORTE. 

Em primeiro lugar cumpre esclarecer que a ABJD é uma entidade

jurídica de direito privado que reúne profissionais da área jurídica: juízes,

membros  do  Ministério  Público,  defensores,  advogados  públicos  e

privados, servidores públicos das carreiras jurídicas em geral, professores e

estudantes de Direito. Não possui vínculo com qualquer partido. 

O fato de personalidades políticas,  com ou sem mandato,  estarem

presentes em eventos de uma entidade apenas significa que há uma linha de
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identidade sobre como enxergar determinadas questões, inclusive de cunho

jurídico, como é o caso presente, que trata da atuação de um magistrado no

curso de uma operação de investigação. 

Chamamos a atenção para o fato de que a campanha da ABJD, que

acontece nas redes sociais, conta com a participação de vários magistrados

e magistradas, membros do Ministério Público, que não praticam atividade

político-partidária, por vedação legal. 

Trata-se,  portando,  de  uma  propositada  confusão  feita  por

indivíduos,  esses  sim,  com evidente  motivação politica  ideológica,  para

tentar impor uma CENSURA dentro de uma Universidade Pública Federal,

espaço da liberdade de expressão e de cátedra.

Não se apresenta novidade para ninguém que o pedido tenha vindo

do Ministério da Educação. De fato, o governo federal, que tomou posse

em janeiro, tem tentado impor censura dentro das universidades federais e

institutos de ensino sob as mais estapafúrdias justificativas, em desrespeito

flagrante  ao  direito  de  livre  reunião  consagrado  no  art.  5º,  XVI,  da

Constituição Federal.

A propósito do tema, é oportuno consignar que o ofício direcionado

pelo Magnífico Reitor ao Diretor da Faculdade de Direito determinando o

cancelamento  do  ato  sustenta-se  no  Parecer  nº  00377/2016/CONJUR-

MEC/CGU/AGU, cujos fundamentos já foram superados por decisão do

STF  na  ADPF  548/DF,  ajuizada  pela  Procuradora-Geral  da  República,

tendo como pano de fundo a realização de eventos justamente na mesma

Universidade Federal Fluminense – UFF e contra atos de juízes eleitorais

que determinavam busca e apreensão de material de propaganda eleitoral

em universidades e nas sedes de associações de docentes, proibindo aulas

com  temática  eleitoral  e  reuniões  e  assembleias  de  natureza  política,

impondo a interrupção de manifestações públicas de apreço ou reprovação
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de  candidatos  nas  eleições  gerais  de  2018  em  universidades  federais  e

estaduais.

Naquela  oportunidade,  o  Supremo  Tribunal  Federal  referendou,

integralmente e por unanimidade de seu Plenário, “a decisão proferida pela

Relatora,  Ministra Cármen Lúcia,  decisão essa  que se reveste de efeito

vinculante   e   de eficácia contra todos (  suspendendo-se   os efeitos de atos  

judiciais  ou  administrativos,  emanados  de  autoridade  pública  que

possibilitem, determinem ou promovam 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).”  

A  medida  cautelar,  referendada  de  forma  unânime  pelo  plenário,

consignou  o  seguinte  dispositivo  mandamental,  possuidor  de  força

vinculante diante de atos do Poder Judiciário e da Administração Publica:

em face da urgência qualificada comprovada no caso, dos riscos
advindos da manutenção dos atos indicados na peça inicial da
presente arguição de descumprimento de preceito fundamental e
que  poderiam  se  multiplicar  em  face  da  ausência  de
manifestação judicial a eles contrária, defiro a medida cautelar
para,   ad  referendum  do  Plenário  deste  Supremo  Tribunal
Federal,  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
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desempenhos.

Para tanto, fundamentou nos seguintes termos:

Por isso, toda interpretação de norma jurídica que colida com
qualquer daqueles princípios, ou, o que é pior e mais grave, que
restrinja  ou  impeça  a  manifestação  da  liberdade  é
inconstitucional, inválida, írrita.
Todo  ato  particular  ou  estatal  que  limite,  fora  dos  princípios
fundamentais constitucionalmente estabelecidos, a liberdade de
ser e de manifestação da forma de pensar e viver o que se é, não
vale juridicamente, devendo ser impedido, desfeito ou retirado
do universo das práticas aceitas ou aceitáveis.
Em  qualquer  espaço  no  qual  se  imponham  algemas  à
liberdade  de  manifestação  há  nulidade  a  ser  desfeita.
Quando esta imposição emana de ato do Estado (no caso do
Estado-juiz  ou  de  atividade  administrativa  policial)  mais
afrontoso é por ser ele o responsável por assegurar o pleno
exercício  das  liberdades,  responsável  juridicamente  por
impedir sejam elas indevidamente tolhidas.
(...)
A liberdade é o pressuposto necessário para o exercício de
todos os direitos fundamentais.
(...)
Liberdade  de  pensamento  não  é  concessão  do  Estado.  É
direito  fundamental  do  indivíduo  que  a  pode  até  mesmo
contrapor ao Estado. Por isso não pode ser impedida,  sob
pena de substituir-se o indivíduo pelo ente estatal, o que se sabe
bem onde vai dar. E onde vai dar não é o caminho do direito
democrático, mas da ausência de direito e déficit democrático.
Exercício  de  autoridade  não  pode  se  converter  em  ato  de
autoritarismo, que é a providência sem causa jurídica adequada
e fundamentada nos princípios constitucionais  e legais vigentes.
(...)
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.
(...)
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

12



direito  de  livremente  expressar  pensamentos  e  divulgar
ideias são insubsistentes juridicamente por conterem vício de
inconstitucionalidade. (G.n.)

Dessa forma, fortemente amparado nos incs. IV, IX e XVI do art. 5º

da CRFB/885, decidiu que é necessário assegurar  a livre manifestação de

pensamento e das ideias plurais em universidades públicas. Sedimentou a

Corte que a autonomia universitária está entre os princípios constitucionais

que  garantem toda  a  forma de  liberdade,  pressuposto  necessário  para o

exercício de todos os direitos fundamentais.

Ainda para rememorar o decisivo acórdão, que não deixa qualquer

dúvida sobre o que o direito  líquido e  certo que se  quer  garantir  neste

mandado de segurança, a ministra relatora Carmem Lúcia assentiu em seu

voto  condutor  do  acórdão  que  as  medidas  para  vetar  o  debate  político

dentro das  universidades  “desatendem aos  princípios  assecuratórios  da

liberdade  de  manifestação  do  pensamento  e  desobedecem  às  garantias

inerentes à autonomia universitária”.

Não é pouco lembrar que se tratava, então, de evidente e assumido

debate com caráter político-eleitoral e mesmo naquele caso a decisão foi

pela pacífica liberdade de reunião e livre manifestação. Nem de longe é o

caso do evento desta segunda-feira próxima (23/09/2019), o que só torna a

CENSURA ainda mais grave.

Mais  uma  vez  na  esteira  dos  entendimentos  já  proferidos  pelo

Supremo Tribunal Federal, faz-se nítida a “impossibilidade de restrição ao

5 “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:
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;”.
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direito  fundamental  de  reunião  que  não se  contenha nas  duas  situações

excepcionais  que  a  própria  Constituição  prevê:  o  estado  de  defesa  e  o

estado de sítio” (ADI 4.274, rel. min. Ayres Britto, j. 23-11-2011, P, DJE

de 2-5-2012.] Vide ADPF 187, rel. min. Celso de Mello, j. 15-6-2011, P,

DJE de 29-5-2014).

(...)Manifestação legítima, por cidadãos da República, de duas
liberdades  individuais  revestidas  de  caráter  fundamental:  o
direito  de  reunião  (liberdade-meio)  e  o  direito  à  livre
expressão  do  pensamento  (liberdade-fim).  A  liberdade  de
reunião como pré-condição necessária à ativa participação dos
cidadãos no processo político e no de tomada de decisões no
âmbito  do aparelho de Estado. Consequente legitimidade,  sob
perspectiva  estritamente  constitucional,  de  assembleias,
reuniões,  marchas,  passeatas ou encontros coletivos  realizados
em  espaços  públicos  (ou  privados)  com  o  objetivo  de  obter
apoio para oferecimento de projetos de lei, de iniciativa popular,
de criticar modelos normativos em vigor, de exercer o direito de
petição  e  de  promover  atos  de  proselitismo  em  favor  das
posições  sustentadas  pelos  manifestantes  e  participantes  de
reunião.  Estrutura  constitucional  do  direito  fundamental  de
reunião  pacífica  e  oponibilidade  de  seu  exercício  ao  poder
público e aos seus agentes. Vinculação de caráter instrumental
entre a liberdade de reunião e a liberdade de manifestação do
pensamento.  Dois  importantes  precedentes  do  STF  sobre  a
íntima correlação entre  referidas  liberdades  fundamentais:  HC
4.781/BA, rel. min. Edmundo Lins, e  ADI 1.969/DF, rel. min.
Ricardo  Lewandowski.  A liberdade  de  expressão como um
dos  mais  preciosos  privilégios  dos  cidadãos  em  uma
república fundada em bases democráticas. O direito à livre
manifestação do pensamento: núcleo de que se irradiam os
direitos  de  crítica,  de  protesto,  de  discordância  e  de  livre
circulação  de  ideias. Abolição  penal  (abolitio  criminis)  de
determinadas  condutas  puníveis.  Debate  que não se confunde
com incitação à prática de delito nem se identifica com apologia
de fato criminoso. Discussão que deve ser realizada de forma
racional,  com respeito entre interlocutores e sem possibilidade
legítima  de  repressão  estatal,  ainda  que  as  ideias  propostas
possam ser consideradas, pela maioria, estranhas, insuportáveis,
extravagantes,  audaciosas  ou  inaceitáveis.  O  sentido  de
alteridade do direito à livre expressão e o respeito às ideias que
conflitem com o pensamento e os valores dominantes no meio
social.  Caráter não absoluto de referida liberdade fundamental
(CF,  art.  5º,  IV,  V  e  X;  Convenção  Americana  de  Direitos
Humanos, art. 13, § 5º.). [ADPF 187, rel. min. Celso de Mello,
j. 15-6-2011, P, DJE de 29-5-2014.] Vide ADI 4.274, rel. min.
Ayres Britto, j. 23-11-2011, P, DJE de 2-5-2012
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O Parecer nº 00377/2016/CONJUR-MEC/CGU/AGU, que instrui o

ato  coator,  reconhece  que  “preenchidos  os  requisitos  constitucionais,  é

lícito  do  exercício  do  direito  de  reunião  nas  dependências  físicas  da

universidade”.  A  própria  manifestação  esclarece  quais  seriam  estes

condicionantes, quais sejam: “a) reunião sem armas; b) reunião com fins

lícitos; c) em locais abertos ao público; d) a reunião ou manifestação não

pode frustrar outra anteriormente convocada para o mesmo local; e) deve

haver prévio aviso às autoridades competentes, assim consideradas aquelas

responsáveis  pela  ordem  pública  e  preservação  dos  locais  a  serem

utilizados pelos que querem se reunir e manifestar-se”.

E  prossegue,  “desse  modo,  desde  que  observadas  as  restrições

impostas na Constituição Federal (vedação ao anonimato, reunião com fins

lícitos,  respeito  a  outra  reunião  anteriormente convocada para  o mesmo

local, prévio aviso à autoridade competente), as manifestações populares

dentro  da  universidade,  no  espaço  público,  se  reputam legítimas,  como

meio de realização democrática e como meio de concretização do direito de

liberdade de expressão e de reunião”.

É dizer, os impetrantes agiram em conformidade com os preceitos

constitucionais, preenchendo todos os requisitos necessários, ao agendarem

reunião para livremente se manifestarem e expressarem.

Cabe também pontuar, por relação direta ao direito liquido e certo de

se livre manifestar e expressar na atividade pretendida, no dia 23/09/2019,

denominada “Ato #MoroMente”, de organização dos ora impetrantes, na

Faculdade  de  Direito  da  Universidade  Federal  Fluminense,  que  a

personalidade pública dos envolvidos, a natureza e o interesse públicos

no conhecimento do suposto fato reforçam ainda mais a necessidade de

proteção  jurídica  das  liberdades  de  expressão  informação,
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reconhecendo uma prioridade    prima facie    destas liberdades públicas  

na  colisão  com outros  interesses  juridicamente  tutelados.  (STF,  Rcl

24.760/PB, Rel. Min. Roberto Barroso, Medida Cautelar concedida em 26

de abril de 2018).

Nessas  circunstâncias,  negar  o  exercício  do  direito  de

manifestação  implicaria  a  intimidação  não  só  dos  participantes  do

evento, mas de toda a população, que restaria ainda mais excluída do

controle e da informação sobre acontecimentos de interesse público.

Patente  o  interesse  geral  na  efetivação  deste  evento,  intentando a

formação alternativa, à versão oficial dos fatos, da opinião pública, além de

assegurar o regime constitucional da plena liberdade de se reunir para se

expressar, como categoria jurídica proibitiva de qualquer tipo de censura e

como  reforço  das  liberdades  de  manifestação  do  pensamento,  de

informação  e  de  expressão  em sentido  genérico,  de  modo a  abarcar  os

direitos à produção intelectual, artística, científica e comunicacional, como

segmento prolongador de superiores bens de personalidade que são a mais

direta emanação da dignidade da pessoa humana: a livre manifestação do

pensamento e o direito à informação e à expressão, bem como a relação de

mútua causalidade entre liberdade de reunião e democracia (STF, ADPF nº

130, Min. Rel. Carlos Ayres Britto).

A  Constituição  Federal,  ao  dar  especial  tratamento  ao  direito  de

liberdade de expressão,  buscou garantir  a forma de governo instituída a

partir de 1988.  Não há como se falar em um poder que “emana do povo”

sem  que  o  “povo”  tenha  garantidas  liberdades  básicas,  como  a  de  se

expressar e de se informar. 

 Diante  de  todas  estas  razões,  alicerçadas  no  texto

constitucional  e  na  interpretação que  a  Suprema Corte  lhe  confere,  não

subsiste qualquer óbice legal à realização da reunião previamente agendada
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com o fito único de promover a livre manifestação do pensamento,  nos

termos  do  art.  5º,  IV,  IX  e  XVI  da  CRFB/88,  que,  sendo  normas

definidoras  dos  direitos  e  garantias  fundamentais,  possuem  aplicação

imediata (art. Art. 5º, §1º da CRFB/88), são dotadas, portanto, de eficácia

plena e absoluta. 

   

4. DO PEDIDO LIMINAR  

No tocante  à  probabilidade  do  direito,  entende  estar  tal  requisito

plenamente  demonstrado  a  partir  das  razões  de  mérito  delineadas  na

presente peça, destacando-se, aqui, a violação aos incisos IV, IX e XVI do

art. 5º da CRFB/88.

Já com relação ao perigo da demora,  destaca-se que o evento foi

previamente  agendado  para  ocorrer  no  dia  23/09/2019  (hoje),  já  tendo

ocorrido ampla divulgação no meio acadêmico e nas redes sociais.

Dessa  maneira,  nos  termos  do  art.  7º,  III,  da  Lei  nº  12.016/09,

necessário se faz a concessão de medida liminar no sentido de suspender tal

ato coator, a fim de que nenhuma medida administrativa seja adotada, até a

prolação  jurisdicional  final,  evitando-se  qualquer  dano  de  difícil  ou

impossível reparação.

5. DOS PEDIDOS  

Em face de todo o exposto, requer-se:

a) Em sede de tutela cautelar, que seja deferida a medida liminar

e determinada a suspensão dos efeitos do Ofício nº 569/2019/GABR/UFF,

de 20 de setembro de 2019, de autoria do Exmo. Sr. Reitor ANTONIO

CLÁUDIO LUCAS DA NOBREGA, da Universidade Federal Fluminense,

ante  a  manifesta  ilegalidade,  abuso  de  poder  e  desvio  de  finalidade  ao

determinar o cancelamento, de forma arbitrária e inconstitucional, ferindo
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frontalmente   a  liberdade  de  reunião,  de  expressão  e  de  manifestação,

permitindo, assim, que o mesmo se realize em data e horário previamente

agendado, qual seja, o dia 23/09/2019 às 19h no Salão Nobre da Faculdade

de Direito da Universidade Federal Fluminense – UFF6.

b) A notificação da autoridade coatora, para que tome ciência do

conteúdo da petição inicial, a fim de que preste informações no prazo de 10

dias;

c) Que seja dada ciência ao órgão de representação jurídica da

União, enviando-lhe cópia da inicial para que, querendo, ingresse no feito;

d) A Intimação do representante do Ministério Público, para que

apresente seu parecer no prazo legal;

e) No mérito, a concessão da segurança, em definitivo, no sentido

de cassar  o ato coator ante a patente ilegalidade e desvio de finalidade,

anulando-se o Ofício nº 569/2019/GABR/UFF, de 20 de setembro de 2019,

de  autoria  do  Exmo.  Sr.  Reitor ANTONIO  CLÁUDIO  LUCAS  DA

NOBREGA, da Universidade Federal Fluminense. 

Por  oportuno  requer  que  todas  as  intimações  sejam  realizadas

exclusivamente  no  nome  de  RAIMUNDO  CEZAR  BRITTO,  OAB/DF

32.147 sob pena de nulidade.

Dá-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), para os fins do art.

291 do CPC/15.

Nestes termos,

Pede deferimento.

Niterói/RJ, 23 de setembro de 2019.

6 Que tratava de protestos contra a postura do ex-juiz e atual ministro da Justiça Sérgio
Fernando Moro no âmbito da operação Lava Jato
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