
 
 

À Procuradoria da República em Pernambuco 

4º Ofício de Combate à Corrupção 

 

 

 

 

 

 

 

Notícia de Fato nº 1.26.000.002155/2016-94 

Auto Administrativo nº 1.26.000.002155/2016-94 

 

Associação Escola sem Partido (ESP), por seu presidente,        

assinado ao final, vem à presença de Vossa Excelência interpor RECURSO           

contra a decisão de arquivar a notícia de em epígrafe, pelos fundamentos a             

seguir deduzidos. 

 

1. A ora recorrente representou ao Ministério Público Federal em         

Pernambuco, dando notícia de que, em 17 de junho do corrente ano, foi             

realizada manifestação na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) em         

favor da ex-presidente Dilma Rousseff, em evento denominado “Volta, Dilma”,          

do qual participou ativamente o reitor daquela universidade, Sr. Anísio          

Brasileiro, que defendeu, em discurso proferido no Centro de Ciências Sociais           

Aplicadas do campus e no exercício do seu cargo, a volta de Dilma ao cargo de                

Presidente da República. 

 

2. A atitude do reitor – que se valeu abusivamente do seu cargo e             

da sua autoridade para oferecer as instalações da Universidade para a           

realização de evento político-partidário –, assim como a dos professores que           

 
 
 



 
 

participaram do evento, viola frontalmente os princípios da legalidade, da          

moralidade e da impessoalidade, que regem a Administração Pública,         

constituindo, por conseguinte, improbidade administrativa e infração ao        

Estatuto do Servidor Público. 

 

3. Apesar da gritante ilicitude da conduta dos servidores públicos         

federais narrada na representação, a ilustre Procuradora da República Silvia          

Regina Pontes Lopes decidiu promover o arquivamento liminar da notícia do           

fato, por entender que os fatos noticiados não caracterizariam prática de ilícito            

penal ou de improbidade administrativa. Segundo a promoção de         

arquivamento, a disponibilização do Centro de Ciências Sociais Aplicadas da          

UFPE, pelo reitor, para a manifestação de caráter político-partidário, estaria          

amparada pela “autonomia didático-científica daquela instituição pública”,       

prevista no art. 207 da Constituição Federal. Além disso, segundo a           

Procuradora, a participação do reitor e dos professores naquele ato consistiria           

no exercício da livre manifestação de pensamento e de opinião, que não            

poderia configurar conduta ímproba ou delituosa. 

 

4. Com a devida vênia, tal raciocínio não deve prosperar. Primeiro          

porque a autonomia “didático-científica”, prevista no art. 207 da CF, poderia           

justificar a destinação do Centro de Ciências Sociais Aplicadas da UFPE para            

uma atividade didático-científica, mas nunca para um evento        

despudoradamente político-partidário como o referido “Volta, Dilma”. 

 

5. Segundo, porque, se o art. 207 da CF tivesse o alcance defendido            

pela Procuradora, os gestores das universidades públicas poderiam ceder suas          

instalações para satisfazer os interesses dos políticos e dos partidos que           

desfrutam da sua simpatia, obrigando toda a sociedade a arcar com o custo             

 
 
 



 
 

das suas escolhas pessoais. Nisso consiste, aliás, o aparelhamento da          

máquina do Estado. 

 

6. Terceiro, porque, de acordo com a pacífica jurisprudência do         

Supremo Tribunal Federal, “o fato de gozarem as universidades da autonomia           

que lhes é constitucionalmente garantida não retira das autarquias dedicadas a           

esse mister a qualidade de integrantes da administração indireta” (RE 331285,           

Relator Min. ILMAR GALVÃO, Primeira Turma, DJ 02-05-2003), o que significa           

dizer que elas também se submetem ao art. 37, caput, da Constituição Federal,             

que elenca, entre os princípios da administração pública direta e indireta a            

impessoalidade. 

 

7. Com efeito, as universidades federais, enquanto integrantes da        

administração indireta, devem obedecer ao princípio da legalidade estrita (CF,          

art. 37, caput). Portanto, sua autodeterminação, ou seja, sua autonomia, só           

existe dentro dos lindes traçados pelas normas que as regulamentam. Um           

desses limites decorre da previsão constitucional de que há um regime jurídico            

único aplicável aos servidores públicos (CF, art. 39). 

 

8. Professores e reitores de universidades federais, enquanto       

servidores públicos, também devem obedecer às regras deontológicas da Lei          

8.112/90, dentre as quais a prevista no art. 117, V, que proíbe o servidor              

público de “promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da           

repartição”. Esta proibição é repetida, vale dizer, alíneas “a” e “f” do item XV do               

Decreto 1.171/94, (Código de Ética do Servidor Público do Executivo), que           

vedam ao servidor público tanto “o uso do cargo ou função, facilidades,            

amizades, tempo, posição e influências, para obter qualquer favorecimento,         

para si ou para outrem”; como “permitir que perseguições, simpatias, antipatias,           

caprichos, paixões ou interesses de ordem pessoal interfiram no trato com o            

 
 
 



 
 

público, com os jurisdicionados administrativos ou com colegas        

hierarquicamente superiores ou inferiores”. 

 

9. Essa vedação à manifestação de apreço ou desapreço abrange,         

por óbvio, manifestações político-partidárias, como observa Mauro Roberto        

Gomes de Mattos, ao discorrer sobre o art. 117, V, da Lei 8.112/90:  1

 
“O princípio da imparcialidade, consagrado na impessoalidade       

(art. 37 da CF), impede que o servidor público tenha preferências           

pessoais na condução dos seus serviços. Nesse sentido, é         

vedada a manifestação de apreço ou desapreço no local de          

serviço dos servidores públicos. 

Esse dispositivo legal inibe a atividade político-partidária, cujo        

efeito seria, inevitavelmente, criar divergências entre os       

servidores, com o surgimento de animosidades prejudiciais à        

disciplina e à ordem interna no interior da repartição pública.” 

 

10. Ora, tudo isso é o be-a-bá do direito administrativo-constitucional,         

e escandaliza, data maxima venia, que a digna representante do MPF ‒ mestre             

em Direito pela UnB, onde fez parte do Observatório da Constituição e da             

Democracia ‒ possa afirmar que um evento, repita-se, despudoradamente         

político-partidário como esse “Volta, Dilma” esteja amparado pelo princípio da          

autonomia universitária. 

 

11. O fato de o país atravessar um momento de conflagração política,           

como registra a promoção de arquivamento, não justifica o uso da máquina do             

1 MATTOS, Mauro Roberto Gomes de. Lei nº 8.112/90 interpretada e comentada. 5ª ed.,              
Impetus, 2010, p. 622. 
 
 

 
 
 



 
 

Estado para favorecer um dos lados da disputa. Ao contrário, a existência            

dessa disputa torna ainda mais grave a atitude do reitor, que, em vez de              

contribuir para serenar o ambiente, pretendeu incendiá-lo ainda mais.  

 

12. E, para piorar, as aulas no Centro de Ciências Sociais Aplicadas           

ainda tiveram de ser suspensas nos turnos da manhã e da tarde para a              

realização do evento . Ou seja, além da violação manifesta ao princípio da            2

impessoalidade, a ação do reitor acarretou o desvio de finalidade do uso da             

referida instituição de ensino – e, portanto, de recursos públicos – para            

favorecimento da ex-Presidente e seu partido. 

 

13. Ao reitor não era dado valer-se do seu cargo e da sua elevada             

autoridade para promover manifestação de apreço político-partidário no recinto         

da Universidade. A realização do evento, nesse contexto, configura desvio de           

poder, incompatível com o princípio da moralidade, e constitui ato de           

improbidade administrativa, como dispõe o art. 11, caput, da Lei 8.429/1992. 

 

14. A Procuradora ainda tenta acobertar o ato político-partidário sob o          

manto da liberdade de expressão, como se tal liberdade pudesse ser invocada            

por servidores públicos no exercício de suas funções. É um despropósito. A            

vingar o argumento de que o reitor e demais professores estariam no legítimo             

exercício da liberdade de expressão, o caos se instalará nas repartições           

públicas de todo o país. Nada impedirá, por exemplo, que os ministros STF             

iniciem seus votos com o bordão “primeiramente, fora, Temer”. Aliás, nada           

impediria que a própria representante do MPF o tivesse feito, ao determinar o             

arquivamento desta representação (caso fosse essa a sua opinião). 

2 
http://pernambuco.ig.com.br/carreiras/2016/ccsa-da-ufpe-nao-tera-aula-em-2-turnos-nesta-sext
a-17 

 
 
 



 
 

 

15. Ocorre que o servidor público não desfruta da liberdade de          

expressão no exercício do seu cargo. O direito à livre manifestação do            

pensamento ‒ que consiste na liberdade de dizer qualquer coisa sobre           

qualquer assunto ‒ é incompatível com o exercício da função pública, nos            

marcos do Estado de Direito, e é chocante, para dizer o mínimo, que a ilustre               

procuradora não perceba essa incompatibilidade. A promoção de arquivamento         

revela, com todas as vênias, a total incapacidade de sua ilustre subscritora            

para distinguir a esfera pública da esfera privada. 

 

16. Como já registrado nesta representação, é fato notório a         

crescente instrumentalização das universidades públicas para fins ideológicos        

e político-partidários. Além da recomendação expedida pelo Ministério Público         

Federal à Universidade Federal de Goiás, já registrada anteriormente,         

sobreveio, nas últimas semanas, recomendação do MP do Rio de Janeiro ao            

Colégio Pedro II para a retirada de cartazes com a inscrição ˜Fora Temer” de              

seu recinto, com base no art. 2º, “e”, e parágrafo único, “e”, da Lei 4.717/65, no                

art. 117, V e IX, da Lei 8.112/90, e nos arts. I, II, III, XIV, “u”, e XV, “a” e “f”, do                      

Decreto 1.171/94. 

 

17. Como se vê, o episódio em análise constitui ato ilícito a ser            

apurado pelo Ministério Público Federal, a quem compete a defesa da ordem            

jurídica e do regime democrático, nos termos do o art. 127, caput, da             

Constituição Federal; e do art. 5º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/1993. 

 

18. Ante o exposto, requer a Associação Escola sem Partido que          

estas razões sejam recebidas como recurso, o qual deverá ser provido a fim de              

que a Câmara de Revisão determine a instauração de procedimento para           

apuração da responsabilidade do reitor da Universidade Federal de         

 
 
 



 
 

Pernambuco, Anísio Brasileiro, e dos demais docentes que participaram dos          

eventos mencionados, designando outro membro do MPF para prosseguir nas          

investigações, conforme o art. 28 do CPP e o art. 171, IV, da LC 75/93,               

aplicáveis por analogia. 

 

19. Protesta, desde já, pela apresentação de razões orais na sessão          

de julgamento do presente recurso. 

 

Termos em que pede deferimento. 

 

Brasília, 24 de outubro de 2016. 

 

_______________________________________ 

MIGUEL NAGIB 

Associação Escola sem Partido  

 
 
 


