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Venho, por meio deste, responder e solicitar o que segue no que 

respeita ao Ofício Nº 569/2019/GABR/UFF. 

 

O Ofício exarado por V. Magnificência ordena a suspensão de evento 

marcado para o dia 23 de setembro de 2019 no Salão Nobre da Faculdade de 

Direito. Tal evento, agendado pelo Professor Rogerio Dultra dos Santos, 

também membro da ABJD – Associação Brasileira de Juristas pela 

Democracia, tem como objeto a campanha intitulada “#Moromente”, que visa 

discutir juridicamente a atuação do ex-magistrado da “Operação Lava-Jato” e 

atual Ministro da Justiça Sergio Moro. A ABJD explica o evento “A ação contará 

com a participação de juristas que irão explicar como os envolvidos na 

operação Lava Jato atropelaram leis e corromperam a Constituição.”. Na 

ocasião está planejado o lançamento do livro “Relações obscenas: as 

revelações do The Intercept/BR” organizado pelo Professor de Direito da 

UFPR/UFRJ Wilson Ramos Filho, et alli.  

 

Para tanto, foram convidados inúmeros juristas de renome nacional, 

além de parlamentares das esferas municipal, estadual e federal, destacando-

se professores como Afrânio Silva Jardim – Procurador do Ministério Público e 

Professor da Faculdade de Direito da UERJ aposentado; Álvaro Quintão – 

Secretário Geral da OAB; Gisele Cittadino – Coordenadora do Doutorado em 
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Direito da PUC-Rio; Luciana Boiteux – Professora de Direito Penal da 

Faculdade Nacional de Direito da UFRJ; Nadine Borges – Vice-Presidente da 

Comissão de Direitos Humanos da OAB; Orlando Zaccone – Delegado de 

Polícia, Doutor em Ciência Política pela UFF e Coordenador dos Policiais 

Antifascistas; Sérgio Verani – Desembargador Aposentado do TJ-RJ e Wadih 

Damous – Ex-Presidente da OAB-RJ. 

 

Nesse sentido, fica patente tratar-se o ato de natureza acadêmica, 

preenchendo todos os requisitos que usualmente marcam as atividades desta 

centenária Faculdade.  

 

Se assim não fosse, ainda esta atividade estaria respaldada por decisão 

recente do Supremo Tribunal Federal, que em Liminar na ADPF 548, cuja 

questão envolvia também incidente na própria Faculdade de Direito da UFF, 

taxativamente afirmou o que se segue: 

“[...] 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 (...) 

    As normas constitucionais acima transcritas 
harmonizam-se, como de outra forma não seria, com os 
direitos às liberdades de expressão do pensamento, de 
informar-se, de informar e de ser informado, 
constitucionalmente assegurados, para o que o ensino e a 
aprendizagem conjugam-se assegurando espaços de 
libertação da pessoa, a partir de ideias e compreensões 
do mundo convindas ou desavindas e que se expõem 
para convencer ou simplesmente como exposição do 
entendimento de cada qual. 

    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. 



3 
 

    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. 

    Ao se contrapor a estes direitos fundamentais e 
determinar providências incompatíveis com o seu pleno 
exercício e eficaz garantia não se interpretou a norma 
eleitoral vigente. Antes, a ela se ofereceu exegese 
incompatível com a sua dicção e traidora dos fins a que 
se destina, que são os de acesso igual e justo a todos os 
cidadãos, garantindo-lhes o direito de informar-se e 
projetar suas ideias, ideologias e entendimentos, 
especialmente em espaços afetos diretamente à atividade 
do livre pensar e divulgar pensamentos plurais. 

    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. 

    14. Pelo exposto, 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 
desempenhos. 
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    Comunique-se, com urgência, ao Presidente do 
Supremo Tribunal Federal, encaminhando a Sua 
Excelência cópia desta decisão e expondo-lhe a 
disponibilidade de seus termos a serem submetidos a 
referendum do Plenário segundo a definição da Secretaria 
do órgão colegiado. 

    Nos termos do inc. I do art. 87, encaminhe-se 
cópia desta decisão aos Senhores Ministros. 

    Intime-se a Procuradora Geral da República dos 
termos da presente decisão. 

    Publique-se. 
    Brasília, 27 de outubro de 2018. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora” 

 

Depois de decisão da Ministra Carmen Lúcia ainda houve decisão 

plenária, referendando a liminar:  

 

“O Tribunal, por unanimidade, reconheceu 
adequada a utilização da arguição de descumprimento de 
preceito fundamental, seja porque respeitado, no caso, o 
princípio da subsidiariedade, seja, ainda, porque 
processualmente viável a impugnação, por seu 
intermédio, de decisões judiciais ou de interpretações 
judiciais de textos normativos. Em seguida, o Tribunal, 
também por votação unânime, referendou, integralmente, 
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). [...]” 

ADPF 548 - Plenário STF 

 

Em vista jurisprudência cristalina do STF, exarada em 2018, fica patente 

que a liberdade desta Unidade em realizar atos acadêmicos de qualquer 

natureza, inclusive atos com conotação política, está plenamente assegurada. 
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Considerando o dito acima, venho, mui respeitosamente, solicitar que V. 

Magnificência revogue decisão de Ofício supracitado e autorize a realização do 

Ato “#Moromente”, visto esta decisão estar expressamente violando o 

Ordenamento Jurídico pátrio e, portanto, ser decisão administrativa que, em 

última análise, obsta um  modelo de ensino crítico e democrático. . 

 

Nesses termos, reafirmando votos de estima e consideração, aguardo 

deferimento. 

 

 

Wilson Madeira Filho 

Diretor da Faculdade de Direito 


