
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República em Pernambuco

4O OFÍCIO DE COMBATE À CORRUPÇÃO

À 5a CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

FEDERAL

NOTÍCIA FATO Nº 1.26.000.002155/2016-94

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO Nº 68/2016 – 4º OCC

MANIFESTAÇÃO Nº _______ /2016

Trata-se  de  Notícia  Fato  instaurada  com  vistas  a apurar  possível  irregularidade

ocorrida no dia 17/06/2016,  na Universidade Federal  de Pernambuco (UFPE),  que foi  palco de

manifestação em favor da ex-presidenta Dilma Rousseff, em evento denominado “Volta, Dilma”.

Segundo noticiado pela  mídia,  o  Reitor  da  Universidade,  Anísio  Brasileiro,  teria

participado do evento nessa condição, e teria defendido a volta de Dilma Rousseff ao cargo de

Presidenta da República. Com a sua presença, e a autoridade que dele emana, o Reitor da UFPE

emprestava ares de legalidade a um ato, em tese, manifestamente contrário à Constituição Federal.

Ainda  segundo  a  notícia,  o  evento  foi  realizado  nas  instalações  da  Universidade,  mais

especificamente no auditório do Centro de Ciências Sociais Aplicadas. Assim, ao usar as instalações

de uma  universidade pública para fazer manifestação de cunho político-partidário, o mencionado

Reitor  e  os  professores  que  participaram do  evento  teriam violado os  princípios  que  regem a

Administração Pública, especialmente os da legalidade, impessoalidade e moralidade.

Denúncia acostada às fls. 03/05.

Às  fls.  07/08,  foram  anexadas  páginas  do  endereço  eletrônico  dando  conta  da

realização do evento acima tratado.
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Às fls. 15/22, Recomendação nº 75, da PR/GO, datada em 04 de abril de 2016.

Oficiado  a  se  manifestar  acerca  da  representação  supracitada,  o  Reitor  da

Universidade Federal de Pernambuco, Anísio Brasileiro de Freitas Dourado, aduziu o seguinte:

(…) 2. Esclareço que, conforme recomendação da Defensoria Pública da

União (cópia em anexo), foi assegurada a livre iniciativa de integrantes dos

seus  corpos  docente,  discente  e  técnico-administrativo  de  promover  e

participar em atividades pacíficas, cujo tema se relacionava ao debate em

torno da atual conjuntura política nacional, do processo de impeachment

em trâmite no Congresso Nacional.

3.  Acrescento,  ainda,  que  a  citada  recomendação  foi  analisada  pela

Procuradoria Federal junto à UFPE (conforme cópia anexa do PARECER

Nº 539/2016/PF-UFPE/PRF/AGU), que, além de endossar o seu conteúdo,

pronunciou-se  informando  que  o  tratamento  dado  à  questão  pela

Universidade “se harmoniza com as recomendações do Ofício circular nº

1/2016, da DPU”.

4. Ademais, outras manifestações ou debates foram realizados em diversas

unidades da UFPE, contra e a favor do processo de impeachment, dentro

do estado democrático de direito que deve viger no ambiente universitário,

sem cerceamento à discussão política e filosófica sobre o contexto atual

vivenciado pelo País. (…)

É o que tinha por relatar.

Analisando os presentes  autos,  não vislumbro que a participação do Reitor,  bem
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como  a  dos  professores  da  UFPE,  no  evento  denominado  “Volta,  Dilma”,  bem  assim  a

disponibilidade das instalações da Universidade para realizar o mencionado evento, tenham dado

azo a condutas ímprobas, tampouco delituosas1.

Nesse diapasão, observa-se que a presença do Reitor, bem como dos professores no

referido evento, realizado no âmbito da  daquela Universidade, é,  indubitavelmente,  corolário da

livre manifestação do pensamento, de opinião, protegida pela Carta da República em seu art. 5º,

inciso IV.

Com efeito, não se pode pretender tornar a opinião e a liberdade de expressão como

se conduta ímproba ou delituosa fosse, tanto mais na hipótese muito especial sob exame, quando se

misturam paixões políticas, em um país conflagrado.

Ademais,  tenho que  a  disponibilização  do Centro  de  Ciências  Sociais  Aplicadas

(CCSA) da UFPE para a promoção daquele evento não se consubstancia em patrimonialismo, uma

vez que o referido episódio decorre da autonomia didático-científica daquela repartição pública,

com previsão legal no art. 207, caput, da Constituição Federal Brasileira.

Desse modo, não estando presentes quaisquer elementos ou indícios que justifiquem

a continuidade das apurações, uma vez que não se verifica a prática de ilícito criminal  ou ato que

configure  improbidade  administrativa,  o MPF não  vislumbra melhor solução que o arquivamento

dos presentes autos. 

Assim,  por  todo  o  exposto, PROMOVO  O  ARQUIVAMENTO  da  presente

Notícia Fato, nos termos do art. 17, caput, da Resolução nº 87/2006, do CSMPF e art. 10, caput, da

Resolução nº 23, do Conselho Nacional do Ministério Público.

1Enunciadonº4: A promoção de arquivamento de procedimento administrativo ou inquérito civil público deve registrar
a existência de medidas no âmbito penal. 
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Comunique-se ao representante acerca da presente promoção. 

Encaminhem-se os presentes autos à 5ª CCR do MPF para fins de revisão. 

Registros de praxe. Baixa na distribuição.

Recife, 10 de outubro de 2016.

SILVIA REGINA PONTES LOPES
Procuradora da República
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