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EXMO(A). SENHOR(A) JUIZ(A) FEDERAL DA ..... VARA
FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS

URGENTE

O

MINISTÉRIO

PÚBLICO

FEDERAL,

pelos

Procuradores da República subscritores, com fundamento no art. 127,
caput, e 129, III, da Constituição Federal, no art. 6º, VII, alíneas “a”,
“b” e “d”, da Lei Complementar n° 75/93, vem à presença de V. Exª.
promover

AÇÃO CIVIL PÚBLICA
COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
em face da
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, autarquia federal, pessoa
jurídica

de

direito

público,

inscrita

no

CNPJ/MF

sob

o

n°

01567601/0001-43, com sede na Av. Esperança, Campus Samambaia,
Avenida Olinda, Edifício Rosângela Pofahl Batista, Qd. G, Lt. 02, Park Lozandes
Goiânia – Goiás. CEP 74.884-120
Telefone: (62) 3243-5416. Fax: (62) 3243-5475
prgo-1oficio@mpf.mp.br
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Prédio da Reitoria, CEP: 74.690-900, Goiânia/GO, na pessoa de seu
reitor, Prof. Edward Madureira Brasil, pelos fatos e fundamentos a
seguir expostos:
I – DAS RAZÕES DE AGIR
O

Ministério

Público

Federal

instaurou

Procedimento Preparatório n° 1.18.000.000771/2018-44, a fim

o
de

apurar os fatos narrados na representação ofertada pelo Procurador
-Chefe da Procuradoria da República em Goiás, Ailton Benedito de
Souza, em face da Universidade Federal de Goiás.
A representação assevera, em síntese, que a UFG
estaria franqueando ao seu corpo discente uma disciplina sobre o
“golpe de 2016”, tendo como objeto a análise do processo de
impeachment da ex-presidente da República Dilma Rousseff, mas que
o referido curso não seria revestido de caráter acadêmico ou de
difusão do conhecimento, mas sim de propaganda político-partidária
realizada com a utilização de bens públicos e custeada pelo erário, em
prol do Partido dos Trabalhadores.
Foram,

então,

requisitadas

as

seguintes

informações da UFG, a respeito do curso sobre o “Núcleo Livre
Interdisciplinar sobre o Golpe de 2016”, que, conforme informações
encontradas no site da Universidade, seria realizado em sua Unidade
Regional no Município de Goiás: 1) cópia integral dos processos ou
atas que tenham antecedido a criação da disciplina; 2) cronograma,
grade curricular da aludida disciplina e esclarecimentos quanto a qual
curso ou faculdade estaria ela vinculada; 3) relação dos docentes que
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ministrariam aula, com a respectiva carga horária; 4) edital de seleção
de discentes ou equivalente; 5) registro em meio audiovisual do
conteúdo ministrado.
Em resposta às requisições ministeriais, o Reitor
da

Universidade

Federal

0325/2018/GAB/UFG,

de

Goiás,

por

meio

do

Ofício

n°

aduziu, em síntese, que: 1) não foi possível

incluir a tempo a disciplina “Núcleo Livre Interdisciplinar sobre o
Golpe de 2016”, no calendário acadêmico, para o ano letivo de 2018 e
que, portanto, a disciplina não foi institucionalizada; 2) o “núcleo
livre”

é

caracterizado

transdisciplinariedade

e

pela
pelo

diversidade,

interdisciplinariedade,

aprofundamento

de

estudos

em

determinadas áreas; 3) os “núcleos livres”, que são oferecidos pelas
diferentes unidades acadêmicas da UFG revelam a ampla diversidade
temática e de enfoques ao ampliar e diversificar a formação do
estudante a partir de atividades acadêmicas planejadas; 4) o “núcleo
livre” é uma atividade de caráter não obrigatório, cuja disciplina pode
versar sobre os mais variados temas, conforme proposituras autônomas
dos docentes em suas unidades acadêmicas; 5) a universidade possui o
dever de constituir-se em um espaço onde toda a diversidade social,
cultural, ética e política da sociedade seja representada e pensada
dialeticamente

na

construção

do

bem-comum

e

dos

padrões

civilizatórios próprios da humanidade; 6) a atividade proposta pela
Regional de Goiás da UFG visava promover o debate universitário
sobre a atual conjuntura do país com ênfase nos acontecimentos
registrados antes, durante e depois do impedimento da “Presidenta” da
República em 2016, conteúdo este já constante na literatura atualizada
sobre a história do Brasil; 7) a temática do curso já é objeto de
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diversas publicações como os livros: “Lava Jato: o juiz Sérgio Moro e
os bastidores da operação que abalou o Brasil”, de Vladimir Neto; “A
luta contra a corrupção: a Lava Jato e o futuro de um país marcado
pela impunidade”, de Deltan Dallagnol; “Mãos Limpas e Lava Jato: a
corrupção se olha no espelho”, de Rodrigo Chemin; “A outra história
da lava-jato, de Paulo Moreira Leite; “Porque gritamos golpe?”,
organizada por André Singer; e 8) as IES e seus docentes estão
respaldados em sua liberdade de ensino e pluralismo pelas garantias
constitucionais de liberdade de expressão, do pluralismo de ideias e
concepções pedagógicas na prática educacional e da autonomia
didático-científica das universidades.
Embora a UFG tenha informado que a disciplina
“Núcleo Livre Interdisciplinar sobre o Golpe de 2016” não seria
ofertada em sua Regional no Município de Goiás, convenientemente
omitiu-se em informar sobre a realização do curso de extensão “O
golpe de 2016 e a universidade pública brasileira” 1 , entre os dias
16 de março e 26 de junho de 2018, conforme se extrai do site de sua
Faculdade de Educação, onde o curso está sendo ministrado.
Portanto,

nota-se

que

os

esclarecimentos

prestados pela UFG não dizem respeito ao curso efetivamente
ministrado

pela

Universidade,

que

é

um

curso

de

extensão

universitária e não uma disciplina de cursos de graduação, embora
tenham sidos solicitadas, pessoalmente, em reunião realizada nesta
Procuradoria, informações do reitor, da vice-reitora e da diretora da
Faculdade de Educação, quanto ao curso efetivamente ministrado,
ocasião

em

que

foi

discutido

nossa

preocupação

quanto

tendenciosidade do título e do curso.
1 https://www.fe.ufg.br/e/20738-o-golpe-de-2016-e-a-autonomia-da-universidade-publica-brasileira

a
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Não foram apresentadas, ainda, as

atas

ou

documentos que subsidiaram a prolação dos atos administrativos que
instituíram o curso “O golpe de 2016 e a universidade pública
brasileira”, o que nos causa espécie! Afinal, um curso de extensão
universitária precisa estar solidamente fundamentados nas demais
atividades realizadas pela UFG, tais como o ensino e a pesquisa, como
adiante se demonstrará.
Como amplamente noticiado pela mídia, em 22
de fevereiro de 2018, o Ministro de Estado da Educação, Mendonça
Filho, declarou, em Belo Horizonte, ter encaminhado à AGU, ao TCU
e ao MPF um pedido para que esses órgãos de controle externo
avaliassem as medidas adotadas pela Universidade de Brasília a fim de
ministrar “uma disciplina que não tem nenhuma base na ciência, é
apenas promoção de uma tese de um partido político 2 ”, segundo
divulgado pelo Jornal Folha de São Paulo.
O curso a que se referia o Ministro da Educação
é o curso “O golpe de 2016 e o futuro da democracia no Brasil”,
vinculado ao Instituto de Ciências Políticas da UNB.
Como já salientado, em reunião realizada na sede
da Procuradoria da República em Goiás, em 02 de abril de 2018, os
Profs. Edward Madureira Brasil e Sandramara Martins Chaves, reitor e
vice-reitora da UFG, respectivamente, afirmaram expressamente, na
presença dos Procuradores da República Mariane Guimarães de Mello
Oliveira, Raphael Perissé Rodrigues Barbosa e Alexandre Moreira
Tavares dos Santos, que o curso objeto da presente ação foi idealizado
como uma reação, uma resposta política às declarações do Ministro da
2

ht t ps:/ /www1.folha.uol .com .br/ po de r/ 20 18/ 02/minist eri o-da-educa ca o-ped e-apurac ao-de-

di sci pli na-d a-unb-sob re-gol p e-de-20 16.shtml
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Educação, amplamente noticiadas pela mídia, não só da UFG como de
outras tantas Universidades Federais no País.
Nessa mesma reunião, os referidos procuradores
expuseram a preocupação do MPF quanto à ausência de pluralismo de
ideias no curso anunciado pela UFG, recomendando, verbalmente, que
o curso fosse modificado para contemplar a participação de pessoas
adeptas das demais correntes de pensamento sobre os eventos
ocorridos no processo de impeachment em 2016. Todavia, esgotado o
prazo assinalado para apresentação de resposta, a Universidade não se
manifestou sobre a recomendação ministerial, optando por fornecer
resposta

evasiva

e

manter

o

curso

de

extensão

com

as

desconformidades verificadas pelo Parquet.

II-

DA

LEGITIMIDADE

ATIVA

DO

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL possui
legitimidade ativa para a propositura da

presente ação. Sua

legitimação decorre de suas atribuições institucionais insculpidas na
Grundnorm (art. 127) e, especialmente, na Lei Orgânica do Ministério
Público da União (Lei Complementar n° 75/93), senão vejamos:
Art.

127.

O

Ministério

Público

é

instituição

permanente, essencial à função jurisdicional do
Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica,
do regime democrático e dos interesses sociais e
individuais indisponíveis.
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Art. 5º São funções institucionais do Ministério Público da
União:
I - a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos
interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis,
considerados, dentre outros, os seguintes fundamentos e
princípios:
[…]
h) a legalidade, a impessoalidade, a moralidade e a
publicidade, relativas à administração pública direta, indireta
ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União;
II - zelar pela observância dos princípios constitucionais
relativos:
[...]
d) à seguridade social, à educação, à cultura e ao desporto, à
ciência e à tecnologia, à comunicação social e ao meio
ambiente;
[...]
V - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos da União
e dos serviços de relevância pública quanto:
[...]
b) aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade e da publicidade;

A presente ação visa a tutela dos direitos de toda
a coletividade, especialmente do direito de participar de atividades
acadêmicas que respeitem a pluralidade de ideias, bem como a
escorreita atuação da universidade pública, em respeito aos princípios
da impessoalidade, e da finalidade pública e aos demais mandamentos
constitucionais que devem reger o ensino.
Resta, portanto, demonstrado que o ordenamento
jurídico brasileiro concede ampla legitimação ao MPF para a
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propositura da presente ação civil pública.
III-

DA

COMPETÊNCIA

DA

JUSTIÇA

FEDERAL
A competência da Justiça Federal para processar
e julgar a presente ação coletiva está prevista no art. 109, I, da CF.
Em matéria cível, notadamente, a competência da
Justiça Federal, conforme descreve o inciso I, é ratione personae. É
dizer, fixa-se a competência inferindo-se a natureza jurídica federal do
órgão ou pessoa litigante.
Portanto, tratando-se de ação proposta pelo
Ministério Público Federal, órgão autônomo da União, em cujo polo
passivo encontra-se a Universidade Federal de Goiás, é incontroverso
que compete à Justiça Federal processar e julgar a presente ação.
IV – DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS
4.1.

Origem

e

extensão

da

autonomia

universitária no Brasil

Em primeiro lugar, algumas considerações a
respeito da autonomia universitária fazem-se necessárias, uma vez que
o fundamento jurídico utilizado para a realização do curso intitulado
“O golpe 2016 e a universidade pública brasileira” é a garantia
constitucional inscrita no art. 207, caput, da Carta Magna, que
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assegura autonomia didático-científica, administrativa, de gestão
financeira e patrimonial à universidade.
A origem da universidade remonta a meados do
séculos XI e XII, quando surgem, na Europa Ocidental, dois modelos
distintos de universidades apontados como percursores de toda a
organização universitária que se desenvolveu no Ocidente.
O primeiro modelo de universidade surge com a
fundação da Universidade de Bolonha/Itália. Ali, a universidade surge
como uma corporação de estudantes que controla a corporação de
mestres, determinando os salários que seriam pagos, os métodos de
ensino utilizados, os requisitos para a colação de título, cobrando
multas

dos

professores

faltosos

ou

que

não

demonstrassem

competência suficiente para o trabalho.
A universidade bolonhesa surge, inicialmente,
para atender as necessidades da administração local, formando juristas
aptos ao manejo dos complexos códigos do direito romano, que
começavam a ser redescobertos como fontes essenciais do direito
praticado na península italiana e em todo o Ocidente.
Compreende-se, portanto, que nesse modelo de
universidade, eram os próprios estudantes que detinham o controle
sobre aquilo que seria ministrado e aprendido, e não a classe docente.
O segundo modelo de universidade que surge no
Medioevo nasceu com a Universidade de Paris, oficializada por volta
do ano 1200. Essa universidade estabelece-se como uma corporação de
estudantes e mestres, a Universitas Magistrorum et Scholarium ,
predominando a corporação magistral sobre a estudantil.
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É o modelo universitário parisiense que acabará
prevalecendo. A universidade receberia a autorização eclesiástica para
ensinar, então necessária, bem como vários privilégios legais do
Estado.
Todavia, o gozo da autonomia frente ao Estado,
no

sistema

jurídico

romano-germânico

medieval,

não

era

exclusividade da universidade, pois, várias outras instituições também
gozavam de maior ou menor grau de autonomia.
É seguro afirmar que, nessa época, o Estado não
se constituía como mediador universal de todas as relações humanas, o
que explica a existência de entidades com ordenamentos jurídicos
próprios, paralelos e conviventes com o ordenamento jurídico estatal.
Diferentemente do que ocorre hoje, quando o Estado ainda pretende
ser o único ente jurígeno, mesmo ultrapassada a era do positivismo
legal.
Conforme avança a centralização do Estado na
Idade

Moderna,

todos

os

demais

entes

autônomos

vão

sendo

submetidos à soberania estatal e, assim, a ampla autonomia de que
gozavam

as

entidades

passa

a

ser

fortemente

solapada

pelo

ordenamento estatal.
No Brasil, embora o ensino superior já fosse
ministrado nas escolas jesuíticas, sua expansão só ocorreu a partir da
trasladação do governo metropolitano português para o Rio de Janeiro
(1808), visando atender as necessidades do Estado português,

com a

elevação do território brasileiro à condição política de Reino Unido de
Portugal, Brasil e Algarves.
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A

partir

do

golpe

militar

que

instalou

a

República, ocorre uma expansão do ensino superior, sendo criados,
desde 1891 até 1910, vinte e sete escolas superiores no país 3 . Todavia,
nenhuma dessas instituições foi organizada em modelo universitário,
não dispondo de nenhuma autonomia já consagrada na família jurídica
romano-germânica.
As primeiras universidades são criadas no Brasil
a partir de 1909, como a Universidade de Manaus, a Universidade de
São Paulo (1911), a Universidade do Paraná (1912), embora fossem
instituições que não sobreviveram às reformas legislativas posteriores.
Todavia, a universidade como a conhecemos hoje, somente se
consolida no país após a Revolução de 1930.
Dentre
universidade
francesa:
carreiristas

desenvolvidos

caracterizada

pela

liberais;

a

2)

os

três

no

século

principais
XIX:

1)

profissionalização
universidade

modelos

alemã

a
e

de

universidade
formação

de

(humboldtiana):

caracterizada pela ênfase na pesquisa científica; e 3) a universidade
estadunidense: cujo escopo era a

profissionalização voltada para

atender às demandas do mercado; o Brasil sofrerá, a partir da década
de 30, a influência do modelo universitário francês e, após a Segunda
Guerra Mundial, passaria a prevalecer no país a influência do modelo
estadunidense de universidade. 4
O primeiro diploma normativo que estabeleceu
de

forma

clara

a

autonomia

universitária

foi

o

Decreto

n°

19.851/1931, que dispunha sobre personalidade jurídica, a autonomia
3 http://periodicos.puc-campinas.edu.br/seer/index.php/reveducacao/article/viewFile/461/441
4 http://periodicos.uesb.br/index.php/aprender/article/viewFile/4260/pdf_231
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administrativa, didática e disciplinar nos termos estabelecidos pela
norma.
A primeira universidade federal do país, a
Universidade do Brasil, criada durante o governo Vargas (Lei n°
452/37), no Rio de Janeiro, tendo por base um projeto de centralização
do ensino universitário, controle do governo federal e padronização,
surgindo com a seguinte finalidade, conforme discurso do então
Ministro da Educação Capanema: “à universidade, instituída, mantida
e dirigida pela União, há de caber, sob todos os pontos de vista, uma
função de caráter nacional 5 .”
A Lei n° 5.540/68 estabeleceu as normas de
organização e funcionamento do ensino superior no Brasil, conferindo
às

universidades

autonomia

didático-científica,

disciplinar,

administrativa e financeira, na forma da lei e de seus estatutos
universitários.
Embora a legislação já garantisse a autonomia
universitária, é somente com o advento da Constituição Federal de
1988

que

essa

autonomia

seria

elevada

ao

status

normativo

constitucional, conforme encartada em seu art. 207, caput.
Diante da abertura semântica e generalidade
próprias dos textos constitucionais, em rejeição a qualquer forma de
nominalismo (flatus vocis), é necessário uma correta compreensão
daquilo que se nomeia como autonomia universitária.

A esse respeito

impende colacionar a lição do insigne CELSO RIBEIRO BASTOS que
assim preleciona com clareza solar:

5 http://www.scielo.br/pdf/er/n28/a03n28.pdf
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“A autonomia universitária confere à universidade o
poder

de

se

autodeterminar,

autodeterminação
democrática

não

vigente

exorbite
em

desde
da

nosso

que

ordem

país.

tal

jurídica

A

autonomia

universitária abrange também os seus elementos integrantes,
quais sejam as escolas, as faculdades, os institutos, os
departamentos.

Alguns

doutrinadores

consideram

as

universidades como sendo entidades normativas, uma vez
que são as responsáveis pela elaboração das normas que
regulam seu funcionamento. Escreve Adilson de Abreu
Dallari sobre o conceito de autonomia universitária:
'O problema jurídico a ser resolvido decorre do conceito de
autonomia

universitária

e,

para

resolvê-lo,

é

preciso

esclarecer melhor a questão dos conceitos jurídicos. Não
basta examinar a literalidade das palavras; é essencial e
indispensável

um

aprofundamento

teórico,

que

forneça

alicerces seguros para uma correta e coerente tomada de
posição, pois o valor de uma decisão decorre de sua
fundamentação, e a precisão conceitual é o verdadeiro
alicerce de uma boa decisão.
Todo conceito é finito. Não há conceito ilimitado. Todo
conceito indica um objeto e exclui os demais. Quanto menos
amplo o conceito, tanto mais identificado o objeto. De todo o
modo, qualquer conceito, tem necessariamente limites.'
[…] Preceitua Oswaldo Aranha Bandeira de Mello:
'O ente autônomo, não obstante sua natureza, sujeita-se
também a controle de vigilância, específico e estrito, nos
termos

constitucionais

ou

legais ,

quanto

às

normas

jurídicas por ele promulgadas e à constituição de seus
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órgãos governamentais; bem como quanto aos seus atos
executivos, administrativos

stricto

sensu ,

conforme

o

fundamento da sua criação, como ente autônomo, como
decorrência expressa da constituição ou da lei. Outrossim,
nas competências normativas concorrentes prevalece a do
ente maior, do qual o ente menor, autônomo, constitui
desdobramento. Por outro lado, há competências executivas
ou

administrativas

stricto

sensu ,

que,

nos

termos

constitucionais ou legais expressos, se sujeitam mesmo ao
controle de oportunidade ou de conveniência, isto é, de
mérito, da entidade que o criou. Mas, nas competências
exclusivas, o ente maior, autônomo, goza de competência
privativa com referência ao ente maior.'
A autonomia conferida à universidade pública pela nossa
Carta Maior de 1988 não a descaracteriza como sendo um
ente pertencente ao Poder Público. Como tal fica ela
sujeita ao sistema de controle do Estado, que tem como
intuito garantir a supremacia do interesse da sociedade
sobre o interesse particular da universidade. A autonomia
universitária

se

desdobra

em

autonomia

disciplinar,

administrativa, didático-científica e de gestão financeira e
patrimonial;
sanções,

com

significa
o

o

objetivo

poder

da

universidade

de

manter

o

impor

funcionamento

satisfatório da instituição. A autonomia de gestão financeira
se traduz na faculdade de que a universidade desfruta de
gerir os recursos públicos colocados à sua disposição, de
acordo

com

os

seus

critérios

de

conveniência

e

oportunidade. A universidade faz uso, portanto, de um poder
de discricionariedade em relação a gestão de seus recursos.
Estes deverão ser utilizados eficazmente para suprir as
necessidades e os fins das universidades públicas.
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[...]
O

conceito

de

autonomia

universitária

pressupõe

a

existência da liberdade de pensamento, de ensino, de
cátedra e de pesquisa no âmbito das universidades. A
autonomia didática indica a liberdade da universidade para
escolher o método pedagógico que achar mais adequado, ou
seja, a forma mais conveniente de transmitir o ensino, desde
que

respeitados

os

limites

estabelecidos

em

lei.

A

autonomia administrativa, por sua vez, consiste no fato de
ser a universidade administrada por seus próprios agentes e
professores.

Estes,

por

sua

vez,

são

eleitos

democraticamente por seus membros.
[…]
A autonomia administrativa nada mais é que uma autonomia
instrumental, uma vez que visa a assegurar a autonomia
científica. A autonomia universitária tem como escopo
proteger

o

ensino

superior

de

qualquer

tipo

de

manipulação, de política partidária e de autoritarismo.
[…]
A autonomia didático-científica, por sua vez, diz respeito à
liberdade de conhecimento e de pesquisa. Para garantir essa
autonomia, caberá a seus colegiados de ensino e pesquisa
decidir, dentro dos recursos orçamentários disponíveis,
sobre a criação, expansão, modificação e extinção de
cursos, a ampliação e diminuição de vagas, bem como sobre
a elaboração da programação dos cursos.
[…]
A contrapartida da liberdade científica para as universidades
vem

expressa

na

própria

Constituição:

determinam

os

parágrafos 1º e 2º, do art. 218, que a pesquisa científica e a
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tecnológica devem ter em vista o bem público e o progresso
da ciência, voltando-se preponderantemente para a solução
dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do
sistema produtivo nacional e regional.
É responsabilidade das universidades desenvolver pesquisas
nestas áreas, utilizando-se da autonomia científica como
meio em face da atividade fim.
Legitima-se, sob esta ótica, o controle externo exercido
pelo Poder Público sobre as universidades no nível
científico, com a observação de que o contraste deve
limitar-se à constitucionalidade e à legalidade do uso da
autonomia no sentido de cobrar-lhes, especialmente às
públicas, o bom desempenho na área.
[…]
O conceito de autonomia universitária, mencionado pelo
art.

207

da

interpretado

Constituição,
em

sob

consonância

comento,
com

os

deve

ser

princípios

constitucionais, é dizer, em harmonia com o corpo no qual
se insere. Essa autonomia é relativa e instrumental, mas
vinculada à Administração, uma vez que a universidade
pública é um ente da Administração Pública . A autonomia
concedida às universidades tem por escopo facilitar às
universidades o desempenho da difícil tarefa de desenvolver
o ensino superior, a pesquisa e a extensão. Visa a impedir
que a universidade sofra qualquer tipo de interferência que
lhe dificulte o perfeito desempenho de suas atividades.
[…]
A autonomia universitária está submetida ao princípio da
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. O
trabalho de extensão exercido pela universidade diz
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respeito à tarefa de divulgação de conhecimentos, e é
financiado

pelos

recursos

públicos.

Deve

ter

como

objetivo os interesses diretos da população, imbuído de
um

teor

socioideológico

e

inter-relacionado

com

a

atividade de pesquisa . A pesquisa e o ensino também estão
diretamente ligados, uma vez que aquela é o meio pelo qual
se obtém o ambiente de criatividade e de expansão requerido
pelo ensino superior. […] Escreve Nina Ranieri sobre a
atividade de ensino, pesquisa e extensão exercida pela
universidade:
'Ensino, pesquisa e extensão são hoje as três missões da
universidade.
A relação entre ensino e pesquisa advém da própria essência
da universidade. A extensão, por sua vez, decorre da
natureza

social

do

trabalho

universitário

(geração,

organização e difusão de conhecimentos) que, financiado
por recursos públicos (em se tratando de escolas estatais),
deve

visar

aos

interesses

mediatos

e

imediatos

da

população.'
[…]
A autonomia de pesquisa conferida às universidades significa
que elas têm o poder de decidir sobre o seu objetivo de
pesquisa,

como

também

sobre

sua

forma,

modo

de

desenvolvimento e metas a serem alcançadas. A pesquisa
deve ter como propósito sempre a solução de problemas
sociais e o aperfeiçoamento do conhecimento. […] Para
Eunice Durham a autonomia de pesquisa:
'Consiste na liberdade de estabelecer quais os problemas que
são relevantes para a investigação, definir a forma pela qual
os problemas podem ser pesquisados e julgar os resultantes
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da investigação por parâmetros internos ou processo de
conhecimento,

independentemente

dos

externos

que

contrariem'.
A autonomia da universidade é um poder funcional
derivado, e como tal não deve ser confundida com a
independência ou com soberania , uma vez que todas as
universidade públicas estão submetidas ao sistema único da
União, que é compulsório. Comenta Adilson Abreu Dallari:
[…]
'Em síntese, a autonomia administrativa é uma margem de
liberdade

que

pode

ser

conferida

ou

pela

lei,

ou

excepcionalmente (caso da universidade e do Ministério
Público) pela Constituição, mas sempre, de qualquer forma,
significando uma faculdade, um poder de tomar decisões em
nível infralegal, debaixo da lei, em conformidade com a lei'.
[…]
É de bom alvitre advertir que, apesar de nossa Carta
Maior conceder autonomia às universidades, cabe ao
Poder Público fiscalizar o ensino que nelas está sendo
ministrado, pois a fiscalização é um dever e uma tarefa
pedagógica do próprio Estado. A autonomia encontra os
seus limites na legislação do Estado, que tem o poder e o
dever de inspecionar o modo pelo qual estão sendo
utilizados os recursos financeiros a ela concedidos e de
que

maneira

está

sendo

exercida

a

sua

política

pedagógica. O Estado é quem financia as universidades
públicas.

Todo

Administração

e

qualquer

Pública

está

ato

jurídico

sujeito

a

advindo
um

da

controle

jurisdicional, que tem como objetivo verificar se o ato
praticado está em conformidade com a lei da qual emana
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ou à qual está subordinado . Há uma convivência harmônica
entre o princípio da autonomia universitária e os poderes de
controle do Estado, pois ambos se complementam em nosso
ordenamento jurídico.
[…]
A autonomia universitária tem como propósito auxiliar a
universidade no desempenho de suas tarefas, para que ela
continue sempre servindo à sociedade na solução de seus
problemas, formando cidadãos e promovendo a integração
do

homem

na

sociedade

constitucionalização

do

à

qual

princípio

pertence.
da

A

autonomia

universitária objetivou sobretudo garantir à universidade
condições para que possa exercer bem suas atividades,
sem a ingerência indevida do Poder Executivo. Não
objetivou

de

maneira

alguma

transformar

as

universidades em repúblicas autônomas .” (BASTOS, Celso
Ribeiro

e

MARTINS,

Ives

Gandra.

Comentários

à

constituição do Brasil. 8º vol. São Paulo: Saraiva, 1998, pgs.
470/491). (Grifo nosso)

Pois bem, como a balizada doutrina de CELSO
RIBEIRO BASTOS assinala, a autonomia universitária não é absoluta.
Deveras, nenhuma autonomia no estado democrático de direito é
absoluta. Assim como o princípio da independência funcional dado à
magistratura e ao ministério público também não é absoluto, pois é
temperado com o dever de fundamentar suas decisões, que não podem
violar as leis e a constituição.
Embora a universidade disponha de ampla autonomia
didática para decidir quais as diretrizes acadêmicas, científicas e
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culturais mais relevantes, tomando em consideração sua realidade
regional e as necessidades do país, é certo que o motivo- elemento do
próprio ato administrativo-, precisa estar solidamente delimitado,
possibilitando a sindicabilidade realizada pelos órgãos de controle
externo.
Não se trata, de modo algum, de qualquer forma
de censura. A universidade pública goza de ampla autonomia. Todavia
essa autonomia deve ser exercida dentro dos limites estabelecidos
pelo ordenamento jurídico e em conformidade com os princípios
constitucionais que regem toda a atividade da Administração Pública.

4.2. Os limites da autonomia universitária na
jurisprudência nacional

Se por um lado a universidade dispõe de autonomia
para criação de cursos, como assentado pelo Supremo Tribunal
Federal, no julgamento da ADI 3792, por outro lado, é certo que essa
autonomia encontra limites nos próprios princípios constitucionais
que regem a educação, tais como os princípios da indissociabilidade
entre ensino, pesquisa e extensão e o princípio da pluralismo de ideias
e de concepções pedagógicas, como demonstrar-se-á a seguir.
A extensão e os limites da autonomia universitária
também já foram objeto de inúmeras decisões do Poder Judiciário.
Seguem abaixo alguns precedentes do tribunais pátrios a respeito da
matéria:
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EMENTA: MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE: ART. 17 DA LEI Nº 7.923,
DE 12.12.89, CAPUT DO ART. 36 DA LEI Nº 9.082, DE
25.07.95, ART. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 3º E ART.
6º DO DECRETO Nº 2.028, DE 11.10.96. PRINCÍPIO DA
AUTONOMIA

DAS

UNIVERSIDADES.

PRELIMINAR:

ILEGITIMIDADE ATIVA DE FEDERAÇÃO SINDICAL E DE
SINDICATO NACIONAL PARA PROPOR AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE.

PRELIMINAR

DE

CONHECIMENTO. 1. Preliminar: legitimidade ativa ad
causam.

O

Supremo

Tribunal

Federal,

em

inúmeros

julgamentos, tem entendido que apenas as confederações
sindicais têm legitimidade ativa para requerer ação direta de
inconstitucionalidade

(CF,

art.

103,

IX),

excluídas

as

federações sindicais e os sindicatos nacionais. Precedentes.
Exclusão
processual,

dos

dois

mantido

primeiros
o

Partido

requerentes
dos

da

relação

Trabalhadores.

2.

Preliminar: conhecimento (art. 36 da Lei nº 9.082/95). Não
cabe ação direta para provocar o controle concentrado de
constitucionalidade de lei cuja eficácia temporária nela
prevista já se exauriu, bem como da que foi revogada,
segundo o atual entendimento deste Tribunal. 3. O princípio
da autonomia das universidades (CF, art. 207) não é
irrestrito, mesmo porque não cuida de soberania ou
independência, de forma que as universidades devem ser
submetidas a diversas outras normas gerais previstas na
Constituição, como as que regem o orçamento (art. 165, §
5º, I), a despesa com pessoal (art. 169), a submissão dos
seus servidores ao regime jurídico único (art. 39), bem
como às que tratam do controle e da fiscalização. Pedido
cautelar indeferido quanto aos arts. 1º e 6º do Decreto nº
2.028/96. 5. Ação direta conhecida, em parte, e deferido o
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pedido cautelar também em parte para suspender a eficácia
da expressão "judiciais ou" contida no pár. único do art. 3º
do

Decreto

nº

2.028/96.

(STF, ADI 1599 MC, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA,
Tribunal Pleno, julgado em 26/02/1998, DJ 18-05-2001 PP00435 EMENT VOL-02031-03 PP-00448) grifo nosso

CURSO DE MESTRADO. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA PELA
UNIVERSIDADE COM VALIDADE NACIONAL. CURSO
AUTORIZADO,

MAS

NÃO

RECONHECIDO.

LEI

N°

9.394/96, ART. 48. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA DA
UNIVERSIDADE. SUBMISSÃO À NORMAS GERAIS DA
EDUCAÇÃO NACIONAL. 1. Não há direito líquido e certo
à expedição de diploma com validade nacional se o curso de
mestrado não é reconhecido, como expressamente prevê a lei.
2. As universidades gozam de autonomia administrativa, o
que não as exime do dever de cumprir as normas gerais da
educação nacional. 3. Recurso extraordinário a que se nega
provimento.

(STF,

RE

566.365,

Relator

Ministro

Dias

Toffoli, julgamento 22-2-2011, 1ª Turma, DJE de 12-5-2011).
grifo nosso

ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. AUTONOMIA
UNIVERSITÁRIA.

AUSÊNCIA

DE

RENOVAÇÃO

DO

TRANCAMENTO DA MATRÍCULA. DESLIGAMENTO DE
ALUNO.

PRINCÍPIO

DA

RAZOABILIDADE.

I-

Ação

ordinária ajuizada, objetivando a anulação de ato que
desligou a autora do quadro acadêmico da UFSJ, em razão da
falta de renovação do trancamento da matrícula. II- Mesmo
reconhecendo a legitimidade da adoção de critérios para
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exclusão

de

alunos

pela

instituição

de

ensino,

em

homenagem à autonomia didático-científica conferida às
universidades, tais regras não são absolutas, devendo ser
observados os princípios constitucionais e legais que
norteiam os atos administrativos em geral, dentre os
quais, o da razoabilidade e da proporcionalidade . IIIRazoável a anulação do ato que excluiu a autora do quadro
de discentes da UFSJ, tendo em vista que a autora realizou o
trancamento no mesmo ano e somente deixou de realizar no
semestre seguinte por equívoco de informação e por se
encontrar exercendo cargo público em outra localidade, o que
revela a ocorrência de força maior. Além disso, tal medida
não causará qualquer prejuízo à instituição de ensino ou a
terceiros e se harmoniza com o princípio da razoabilidade e
com o disposto no artigo 205, da Constituição Federal. IVAgravo

retido

prejudicado. V- Apelação

a

que

se

dá

provimento. (TRF-1, AC 357-35.2018.4.01.3815. Rel. Juíza
Federal convocada Maria da Penha Fontenele Meneses. 6ª T.
Data do julgamento: 17/07/2017, e-DJF: 04/08/2017) grifo
nosso

ADMINISTRATIVO.

ENSINO

SUPERIOR.

LIMITE

DE

DISCIPLINAS POR SEMESTRE. EXCESSO EM 2 (DUAS)
DISCIPLINAS.

ALUNO

POSSIBILIDADE.

CONCLUÍNTE.

MATRÍCULA.

RAZOABILIDADE

E

PROPORCIONALIDADE. 1. Em sendo relativa, deve a
autonomia universitária se subsumir aos ditames legais,
dos quais a razoabilidade e a proporcionalidade são
corolários,

mormente

quanto

em

voga

o

direito

constitucional à educação, único interesse público em
risco no presente caso. Precedentes. 2. Dessarte, tratando-se
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de aluna concluinte de curso, a regra do limite de créditos
por semestre deve comportar flexibilidade, pois o fato de ter
que cursar durante um outro semestre letivo somente duas
matérias representa flagrante prejuízo à estudante, tanto de
ordem profissional quanto de ordem financeira, o que não
pode ser permitido, sob pena de verdadeira afronta a
preceitos constitucionais. 3. Remessa oficial a que se nega
provimento.

(TRF-1,

6ª

T.,

Remessa

ex

officio7754-

2013.2014.4.01.3500, Rel. Des. Fed. Kassio Nunes Marques,
Data do julgamento: 15/06/2015, e-DJF1 20/07/2015) grifo
nosso

Conforme

os

precedentes

do

Supremo

Tribunal

Federal e do Tribunal Regional Federal da 1ª Região demonstram, as
autonomias

universitárias,

seja

ela

administrativa

ou

didático-

científica, não são garantias absolutas. Ao contrário, tratam-se de
garantias institucionais que precisam ser interpretadas de forma
sistemática com os demais preceitos constitucionais que regem o
ensino,

bem

como

com

o

que

estabelece

a

legislação

infraconstitucional.
Dessarte, não é possível conceber que, em nome da
autonomia universitária, a UFG possa criar livremente cursos que
destoem completamente dos parâmetros de cientificidade e impor seu
reconhecimento a toda a sociedade, passando ao largo do controle
externo que deve ser exercido pelos órgãos estatais especialmente
incumbidos dessa missão.

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM GOIÁS

4.3.
princípios

da

Violação

aos

impessoalidade,

indissociabilidade

entre

ensino,

da

preceitos

constitucionais:

finalidade

pesquisa

e

pública,

extensão

e

da
do

pluralismo de ideias e concepções pedagógicas

A criação de cursos de extensão abordando a temática
“o golpe de 2016” é um fenômeno ocorrido em várias universidades
públicas brasileiras. Conforme noticiado pela Revista Veja 6 , além da
UFG, ao menos 5 universidades públicas criaram cursos classificando
o impeachment da ex-Presidente da República Rousseff como um
golpe de Estado: UNB, UNICAMP, UFBA, UFAM e UEPB.
Alguns desses cursos foram vinculados a faculdades
de ciências políticas, outros a faculdades de história e, no caso da
UFG, à Faculdade de Educação.
Causa-nos espécie como um curso de extensão
tratando de um mesmo tema, o denominado “golpe de 2016”, possa ter
sido criado em cursos diferentes, vinculados a faculdades diversas,
todos a partir de um determinado evento - o pronunciamento do
Ministro da Educação, em que ele declarou que pediria a investigação
dos responsáveis pela criação do curso na UNB - por uma conduta
que,

em

seu

entendimento,

poderia

caracterizar

“improbidade

administrativa 7 ”.
O modo como foi criado o curso “Núcleo livre o
golpe de 2016 e a universidade pública brasileira” e organizado sua
6 https://veja.abril.com.br/politica/cinco-universidades-publicas-terao-cursos-sobre-golpe-de-2016/
7 https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/02/ministerio-da-educacao-pede-apuracao-de-disciplina-da-unbsobre-golpe-de-2016.shtml
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ementa demonstra claramente a violação aos princípios constitucionais
que devem reger e conformar toda a atividade da Administração
Pública.
Já se verifica, primo ictu oculi , violação ao
princípio da impessoalidade, insculpido no art. 37, caput, da Lei
Maior. A criação de um curso que tenha como tópicos específicos: “o
golpe de 2016 e os movimentos de direita”, “o golpe de 2016 e as
reformas neoliberais”, “o golpe de 2016 e o desmonte da democracia”
“o golpe de 2016 e a escola sem partido”, “o golpe de 2016 e os
movimentos populares” 8 ; demonstra claramente

que os assuntos

abordados no curso foram cuidadosamente selecionados para abordar
temáticas de especial interesse de determinados agentes e forças
políticas atuantes no país.
Isto

não

quer

dizer

que

tais

temas

não

pudessem ser abordados em um curso universitário de extensão,
mas, que esses temas somente serão abordados, na UFG, sob o prisma
monocular

de

um

determinado

espectro

político-ideológico

já

previamente definido, sem contemplar a amplitude do debate e da
reflexão necessários a qualquer atividade que se possa denominar
acadêmica ou científica.
JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO, ao
lecionar sobre a natureza e extensão dos princípios constitucionais
que regem a Administração Pública, assim anota a respeito do
princípio da impessoalidade:

8 https://www.fe.ufg.br/e/20738-o-golpe-de-2016-e-a-autonomia-da-universidade-publica-brasileira
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“Impessoal é o que não pertence a uma pessoa em
especial, ou seja, aquilo que não pode ser voltado
especialmente a determinadas pessoas.
O princípio objetiva a igualdade de tratamento que a
Administração deve dispensar aos administrados que se
encontrem em idêntica situação jurídica. Nesse ponto,
representa uma faceta do princípio da isonomia. Por
outro lado, para que haja verdadeira impessoalidade,
deve a Administração voltar-se exclusivamente para o
interesse público, e não para o privado, vedando-se,
em consequência, sejam favorecidos alguns indivíduos
em detrimento de outros e prejudicados alguns para
favorecimento de outros. Aqui reflete a aplicação do
conhecido princípio da finalidade, sempre estampado na
obra dos tratadistas da matéria, segundo o qual o alvo a
ser

alcançado

pela

Administração

é

somente

o

interesse público, e não se alcança o interesse público
se for perseguido o interesse particular, porquanto
haverá

nesse

caso

sempre

uma

atuação

discriminatória.
Não se pode deixar de fora a relação que a finalidade da
conduta administrativa tem com a lei. 'Uma atividade e
um fim supõem uma norma que lhes estabeleça, entre
ambos, o nexo necessário', na feliz síntese de CIRNE
LIMA. Como a lei em si mesma deve respeitar a
isonomia, porque a isso a Constituição a obriga (art. 5º,
caput

e

inciso

I),

a

função

administrativa

nela

baseada também deverá fazê-lo, sob pena de cometerse

desvio

de

finalidade,

que

ocorre

quando

o

administrador se afasta do escopo que lhe deve
nortear o comportamento- o interesse público.
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Embora sob a expressão 'desvio de finalidade', o
princípio da impessoalidade tem proteção no direito
positivo: a art. 2º, alínea 'e', da Lei n° 4.717/1965, que
regula

a

ação

invalidade
FILHO,

o

José

popular,
desvio
dos

de

comina

com

finalidade. ”

Santos.

sanção

de

(CARVALHO

Manual

de

direito

administrativo. 30ª ed. São Paulo: Atlas, 2016. pgs.
20/21) grifo nosso

Como
impessoalidade

exige

asseverado

que

as

acima,

atividades

o

princípio

acadêmicas

de

da
uma

universidade pública não sejam utilizadas como manifestação de
interesses privados, de determinados grupos, alheios ao interesse
público.
Conforme declarações públicas realizadas pelos
staffs de várias universidades públicas brasileiras, a criação de cursos
de extensão a fim de debater o denominado “golpe de 2016”, ocorreu
como uma resposta a um pronunciamento do Ministro da Educação
Mendonça Filho, criticando a criação do curso “O golpe de 2016 e o
futuro da democracia no Brasil”, oferecido pela Universidade de
Brasília.
Como

já

se

aludiu,

a

verdadeira

ratio

da

instituição desse curso é o intuito de promover uma “resposta”, uma
“reação política” às declarações do Ministro da Educação, o que foi
expressamente afirmado pelos reitores da UFG a estes membros do
Parquet.
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Tal fato demonstra claramente o desvio de
finalidade dos atos administrativos da Universidade Federal de Goiás
que criaram o curso de extensão “O golpe de 2016 e a universidade
pública brasileira”. O curso não foi criado com a finalidade de,
verdadeiramente, refletir a respeito da conjuntura sócio-política atual,
mas como uma resposta política das universidades contra aquilo que
entendem ser uma violação à autonomia universitária cometida pelo
Ministro de Estado da Educação. Releva notar que não se tem notícia
no País de nenhum curso similar discutindo, por exemplo “O golpe de
1992 e o impeachment do Presidente Fernando Collor.” Também não
se tem notícia que cursos semelhantes tenham despertado interesse de
nenhuma IES particular 9 .
O art. 2º, parágrafo único, alínea “d”, da Lei n°
4.717/65, dispõe que o desvio de finalidade se verifica quando o
agente pratica o ato visando a fim diverso daquele previsto, explícita
ou implicitamente, na regra de competência.
Portanto,

a

realização

de

uma

atividade

supostamente acadêmica, com utilização de recursos e bens públicos
visando dar uma “resposta” ou ser uma “atividade de resistência” a um
ato de um ministro de Estado não atende ao interesse público,
caracterizando-se como uma violação ao princípio da finalidade
pública.
Como demonstrou-se, há um desvio de finalidade
na criação do curso “O golpe de 2016 e a universidade pública
brasileira”, o qual foi criado como reação a uma declaração realizada
9 http://www.gazetadopovo.com.br/educacao/por-que-cursos-sobre-golpe-nao-tem-espaco-nas-universidadesparticulares-6dbpd0ww3jdzhqf0iac9j38d1/ampgp
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pelo Ministro de Estado de Educação, totalmente dissociada do ensino
e da pesquisa realizada pela Faculdade de Educação da UFG.
Portanto, os atos administrativos que criam o
curso “O golpe de 2016 e a universidade pública brasileira”
padecendo de desvio de finalidade são nulos, não devendo,
portanto, ser convalidados pela prática administrativa.
Ademais, o Estatuto da Universidade Federal de
Goiás, com suas alterações aprovadas pela Portaria n° 522/2003, do
Ministério da Educação, assim dispõe a respeito da atividade
acadêmica de extensão:
Art. 132. A extensão terá como objetivo intensificar
relações transformadoras entre a Universidade e a
Sociedade, por meio de um processo educativo,
cultural e científico.
§ 1º. A extensão na Universidade, indissociável do
ensino e da pesquisa , será exercida por intermédio
de programas, projetos e atividades.
§ 2º. Todos os programas, projetos e atividades
deverão apresentar justificativa e indicação de
vínculo com o ensino e a pesquisa. (Grifo nosso)

Desse modo, como expressamente estabelece o
próprio Estatuto da UFG, a criação de um curso de extensão precisa
estar diretamente vinculado com as demais atividades realizadas pela
Universidade, isto é, com o ensino e a pesquisa.
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Isto nem mesmo poderia ser diferente já que o
art. 207, caput, da CF, estabelece o princípio da indissociabilidade
entre ensino, pesquisa e extensão .
Vale dizer, um curso de extensão criado por uma
universidade sem lastro em ensino ou pesquisa é um curso ilegal ,
mais ainda, trata-se de uma atividade que viola diretamente um
preceito

constitucional .

demonstrar que o curso

Resta,

portanto,

à

UFG,

o

ônus

de

“O golpe de 2016 e a universidade pública

brasileira” encontra respaldo, principalmente, em outras pesquisas que
são atualmente realizadas em sua Faculdade de Educação.
Assim,

a

criação

de

cursos

de

extensão

abordando a narrativa “golpe de 2016” deveria ser precedida de
disciplinas de graduação ou de pesquisas acadêmicas anteriores que
guardem relação direta com o objeto do curso.
Todavia, não há qualquer notícia de que haja
atividade de ensino ou pesquisa vinculada a tal curso, o que, uma vez
mais, demonstra o vício de ilegalidade que contamina o curso ora
ofertado pela UFG.
Mais ainda, a oferta do curso sobre o “golpe de
2016” com viés ideológico fortemente tendencioso, encampando a
narrativa de determinados grupos político-partidários, em pleno ano
eleitoral, pode ser interpretado como uma tentativa de influenciar a
comunidade acadêmica a adotar o discurso e as pretensões
eleitorais dessas determinadas forças políticas .
Tal constatação é muito grave! A universidade
como instituição de ensino, pesquisa e promotora da cultura tem o
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dever de participar do debate a respeito dos temas mais graves que
ocorrem à vida nacional. Todavia, essa participação deve visar
contribuir para a reflexão e o desenvolvimento da cidadania e não ser
um evento ideológico travestido de curso de extensão.
A

própria

narrativa

que

compreende

o

impeachment de 2016 como um golpe de Estado é problemática. Como
é cediço, esse grave evento da história brasileira recente seguiu todos
os trâmites legais estabelecidos pela Constituição Federal e pelas leis
da República, inclusive sob a análise de sua legalidade pelo Supremo
Tribunal Federal.
Um

discurso

acadêmico

que

pretenda

demonstrar que o impeachment tratou-se de um golpe de Estado
deverá, em primeiro lugar, comprovar o descumprimento da lei.
Ainda que hipoteticamente se defenda a tese de golpe político, há
que

reconhecer-se

constitucionais

que

foram

legalmente
cumpridas,

as

formalidades

inclusive

com

legais

e

direito

a

contraditório e ampla defesa pela então Presidente. Portanto, um
curso que pretendesse ser uma discussão séria sobre aqueles graves
eventos deveria titular-se ao menos com uma grave dúvida: o
impeachment de 2016 foi ou não um golpe de Estado?
Mas não é o que se observa na ementa do curso
oferecido pela UFG. Nota-se que todos os tópicos do curso assumem
os eventos de 2016 como um golpe de Estado, o que já demonstra por
si só tratar-se de um curso com viés ideológico definido, verdadeira
peça de sofística moderna.
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Mas essa técnica não é moderna, pelo contrário,
a própria história da razão ocidental demonstra a antiguidade dessa
abordagem.
A história da razão noticia o conflito entre
Sócrates, Protágoras e Górgias, sobre como o filósofo da maiêutica
enfrentou a arte desses sofistas pelo domínio da atividade intelectual e
política na Atenas do século IV A.C.
Essa referência encontra seu lugar aqui. O
nascimento da razão ocidental e, remotamente, da universidade,
deveu-se a uma luta contra a arte dos sofistas, contra o uso do
discurso na busca do poder e não do encontro com a verdade dos fatos
e do mundo observável.
Não

é

possível

admitir

que

um

discurso

ideológico desprovido de cientificidade possa ser adotado por uma
universidade pública em detrimento da pesquisa e da reflexão séria
sobre a grave conjuntura atual em que se encontra o Brasil.
Se, por um lado, existe o discurso emitido por
alguns grupos, inclusive no meio acadêmico, de que o impeachment
constituiu-se como um golpe de Estado, também existe, por outro
lado, a compreensão comum de que o julgamento da infração políticoadministrativa cometida pela Presidente Dilma Rousseff ocorreu em
plena conformidade com o que estabelece o ordenamento jurídico.
A participação de professores universitários e
acadêmicos nos amplos debates que precederam o impeachment de
2016, tanto daqueles que entendiam haver a infração políticoadministrativa, quanto daqueles que entendiam não haver qualquer
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crime

de

responsabilidade,

demonstra

que,

mesmo

em

âmbito

acadêmico, há pelo menos duas correntes de pensamento sobre os
eventos políticos de 2016.
Assim, uma vez que a UFG optou por realizar um
curso apenas sob a perspectiva de uma dessas correntes, sem sequer
incluir um único tópico que aborde a questão sob outro prisma, resta
violado o disposto no art. 206 da C.F. , o qual determina que o ensino
deve ser ministrado em concordância com o princípio do pluralismo
de ideias e de concepções pedagógicas .
Como fica evidente, sob uma clareza solar,
somente aqueles que consideram ter havido um golpe de Estado
poderão manifestar seu pensamento livremente nos debates propostos
pela UFG, já que o curso está estruturado desde o início partindo da
premissa de que houve sim um golpe de Estado no Brasil .
Outrossim, ao contrário do que sustenta o
Reitor da UFG, o curso não garante um espaço onde toda a
diversidade social, cultural, ética e política da sociedade estejam
representados.
A ementa do curso “O golpe de 2016 e a
universidade pública brasileira” não contempla toda a diversidade
cultural e política da sociedade brasileira, mas, tão somente, o
espectro de pensadores/debatedores que concordam com a premissa
adotada pelos organizadores do curso, qual seja, a da existência de um
golpe de Estado perpetrado, inclusive com a conivência ou apoio do
próprio Poder Judiciário, tal como expresso no tópico: “O golpe de
2016 e o Judiciário”.
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Se a verdadeira preocupação da UFG fosse
propor a análise séria e plural dos eventos políticos e sociais
ocorridos desde 2016, no Brasil, o curso de extensão sobredito deveria
conter tópicos que analisassem os fatos, também, sobre a perspectiva
de outras correntes de pensamento, o que não está ocorrendo.
A oferta de um curso de extensão, ao invés de
uma disciplina do

curso de graduação (núcleo livre) com o mesmo

tema “o golpe de 2016”, em tão curto prazo de tempo, já que não fora
possível incluir a disciplina no calendário acadêmico, evidencia a
existência de interesses outros que não o verdadeiro debate acadêmico
e a promoção do conhecimento, ou o cumprimento da elevada missão
constitucional atribuída à universidade pública.
Também

resta

profunda

dúvida

sobre

a

bibliografia utilizada no curso de extensão, já que, em momento
algum, a UFG esclareceu qual o referencial teórico utilizado no
aludido curso, se é que realmente ele esteja embasado em referenciais
capazes de subsidiar disciplinas ou atividades universitárias.
Preocupa-nos também, o perigoso precedente que
pode vir a estimular outros cursos igualmente suspeitos País afora.
Por todas essas razões, não pode o MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL furtar-se ao dever de zelar pelo correto
cumprimento da Carta Magna e das leis da República violadas pela
conduta dos membros da UFG. Acima de tudo, o que se visa tutelar é a
probidade dos agentes públicos e o correto funcionamento da
universidade pública, em obediência aos preceitos constitucionais já
referidos.
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Uma vez mais, a autonomia universitária é
garantia constitucional concedida para o exercício probo do livre
pensamento, para o florescimento da cultura e da ciência, não se
tratando, jamais, de um manto jurídico a ser utilizado para atender aos
interesses pessoais de determinados grupos que exercem o controle
administrativo da Universidade Federal de Goiás.
Outro evento que serve como diagnóstico do
contexto institucional no qual está inserido a realização do curso de
extensão objeto desta ação, é a proposta de concessão do título de
doctor honoris causa ao ex-presidente da República Lula, o qual não
tem nem curso superior, recentemente ventilado por membros da UFG.
Tal proposta, no atual contexto em que se
encontra o país, está a demonstrar a articulação de forças políticoideológicas no seio da UFG com a finalidade precípua de participar e
influir diretamente nas atividades políticas que se desenrolarão neste
ano eleitoral, o que também vem ocasionando o repúdio de expressiva
parcela da sociedade brasileira, como se vê nos documentos anexos à
presente ação.

V – DA NECESSIDADE E DA POSSIBILIDADE DE
CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA
É necessário, em face da gravidade da lesão aos
direitos dos estudantes e da comunidade em geral de participarem de
atividades que respeitem a pluralidade de ideias, no âmbito da
universidade pública, a obtenção da tutela de urgência que faça cessar
a ilegalidade verificada.
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Ainda que se argumente tratar-se de um curso de
extensão, não obrigatório, aberto à participação de toda a comunidade,
não se pode olvidar que os recursos e bens utilizados são públicos.
Assim, considerando-se a violação aos preceitos
constitucionais

suprarreferidos,

os

atos

administrativos

que

instituíram o curso “O golpe de 2016 e a universidade pública
brasileira” são nulos, devendo ser invalidados por este ínclito Juízo
Federal.
A respeito da tutela de urgência, assim dispõe o
novo CPC:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o

perigo

de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Demonstrada a ilegalidade da criação do curso
de extensão “O golpe de 2016 e a universidade pública brasileira” em
violação aos princípios da impessoalidade, da finalidade pública, da
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão e do pluralismo
de ideias e concepções pedagógicas tem-se por atendido o requisito da
probabilidade do direito.
O perigo de dano exsurge da contínua violação
desses preceitos constitucionais a cada nova atividade do curso
realizada, expondo toda a comunidade a uma atividade conspurcada de
uma corrente ideológica monocular e avessa ao pluralismo de ideias.
O risco ao resultado útil do processo deve-se
ao fato de que uma tutela jurisdicional tardia não poderia garantir
atempadamente a cessação das ilegalidades constatadas, já que a
última atividade do curso, nesse semestre, se dará em 26 de junho
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de 2018, conforme cronograma divulgado pela UFG.
Dessa forma, presentes os requisitos do art. 300
do CPC, é imperativo a concessão de tutela de urgência, em sede de
liminar,

pois

prolongará

aguardar

o

dano

o

provimento

causado

aos

definitivo

direito s

final

somente

metaindividuais

da

coletividade.
VI – DOS PEDIDOS
Por tudo que foi exposto, o MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL requer:
1) seja deferida a tutela de urgência para
determinar

à

UFG

a

imediata

suspensão

das

atividades

desenvolvidas no curso de extensão “O golpe de 2016 e a
universidade pública brasileira”, sob pena de multa diária de R$
5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento;
2) a citação da UFG para integrar o polo passivo
da presente ação e, querendo, apresentar resposta, sob pena de
decretação da revelia e aplicação de seus efeitos;
3)

seja

declarada

a

nulidade

dos

atos

administrativos que culminaram na criação do curso de extensão “O
golpe de 2016 e a universidade pública brasileira”;
4) seja determinado à UFG que, na realização de
eventuais cursos futuros sobre o impeachment ocorrido em 2016,
adeque seu título e promova, no uso de sua autonomia universitária, a
inclusão e representação das diversas correntes de pensamento a
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respeito desses eventos da história nacional recente, em conformidade
com o princípio do pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas,
sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em caso de
descumprimento;
5) ao final, sejam julgados procedentes todos os
pedidos, tornando definitiva a tutela provisória requerida no item 1
deste título;
Pretende-se provar o alegado por todos os meios
de prova admitidos em direito, em especial documentos, depoimento
pessoal dos representantes legais da requerida, oitiva de testemunhas,
realização de perícias e inspeções judiciais, dentre outros.
O

MPF

declara,

desde

já,

interesse

na

designação de audiência de conciliação.
Dá-se à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil
reais), meramente para fins fiscais.
Goiânia, 19 de abril de 2018.
Mariane G. de Mello Oliveira
PROCURADORA DA REPÚBLICA
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