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Seguindo essa linha de raciocínio, é importante acentuar que as 
restrições às liberdades de expressão e de ensino são 
características típicas de Estados totalitários ou autoritários.1 
 

 
 Ref. Ao Procedimento Preparatório nº 1.28.100.000079/2020-66 

 
  

 O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da 

República signatário no uso de suas atribuições constitucionais e legais, com fundamento nos arts. 6°, 

caput, 127, caput, 129, incisos I, II e III, e 196, da Constituição Federal, no art. 1°, inciso IV, da Lei 

n° 7.347, de 24.07.1985, e no art. 84 do Código de Defesa do Consumidor, à vista dos documentos e 

dos inquéritos civis em anexo, propor a presente AÇÃO CIVIL PÚBLICA em face de 

 

DANIEL LIMA SAMPAIO 

 

buscando-se a indenização em danos morais coletivos causados à honra e à imagem de alunos e 

professores da Universidade Federal Rural do Semi-Árido, como adiante explicitado. 

 

I – SÍNTESE DO FATO E DA CAUSA DE PEDIR DA PRESENTE AÇÃO 

  

 A presente ação civil pública busca a condenação de Daniel Sampaio por danos 

morais coletivos causados aos alunos e professores da UFERSA em Mossoró em face da seguinte 

declaração proferida em 07/05/2019 em entrevista ao programa Cenário Político da TCM Mossoró: 

 

"Esse corte de 30% foram causados pelos própria universidades federais 
porque elas não fizeram prestações de contas. O que é prestação de contas? 
Eu, por exemplo, faço parte da Associação de Psiquiatria e da Associação 
Norte Rio-Grandense e ano passado tentamos realizar um evento lá em Natal, 
a jornada de psiquiatria e eu fui pedir um evento à Universidade que eu estudei, 

 
1 Arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 457. Relator Ministro Alexandre de Moraes. p. 16-17do voto 
do Ministro Gilmar Mendes. 
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a UFRN, fui pedir um evento aonde meus amigos são professores da UFRN 
e não tinha recurso. Mas no mesmo dia em Natal se realizou um evento para 
se discutir as vantagens da liberação da maconha para a minha grande 
surpresa e tristeza existia recurso para esse evento onde conversaram sobre a 
liberação da maconha. Então, o que está sendo feito com esse dinheiro? O 
governo, eu quero essa explicação. Porque o meu evento é um evento 
científico onde vinha a nata, as maiores autoridades da psiquiatria do Brasil 
para Natal e não teve recurso. Então, o que as Universidades estão fazendo 
com esse dinheiro? 
A questão da manifestação cultural, nós temos de definir o que é cultura. 
Não são peças de Shakespeare que nós vemos nas universidades. A gente vê 
o “bundaço”, o “vomitaço”, uma coisa tão esquisita aquilo não é cultura e 
eu fiquei muito preocupado porque hoje eu estou 
Eu estou como médico psiquiatra estou acompanhando os alunos que estão 
saindo das universidades federais, eu atendo pessoas do Ceará, da Paraíba, 
aqui do Rio Grande do Norte e eu estou acompanhando hoje jovens que 
entraram na universidade pensando no seu futuro sem nenhuma 
dependência química, sem nenhuma tatuagem, e estão saindo cheios de 
tatuagens com dependências químicas, principalmente em álcool e 
maconha, doenças mentais graves. Jovens que às vezes eu preciso internar. 
Isso é um alerta aos pais: se minha filha fosse aprovada numa universidade 
federal, eu não deixaria ela cursar, porque eu me preocupo com isso, eu 
vejo o sofrimento, os pais entrando em depressão, os jovens pensando em 
suicídio, no ambiente universitário o índice de suicídio aumentou muito e a 
gente precisa observar isso com muito cuidado. Essas manifestações culturais, 
essa permissividade que hoje acontece nas universidades federais tem de te 
algum freio e eu acho que não é só a partir dessa limitação de recursos. Tem 
que haver uma proibição mais rígida como a polícia, que tem de ter 
acesso às universidades. A gente viu um arrastão aqui nas universidades de 
Mossoró aonde os alunos preferiram ter o celular roubado do que permitir que 
a polícia entrasse. Então isso está errado, a gente precisa criar um ambiente 
saudável para as nossas futuras gerações."2 (SIC). 

  

 Tal fala alberga três condutas geradoras de dano moral aos alunos e professores da 

UFERSA em face de generalizações, nas quais, dolosa e falsamente: a) atribui-se a não prestação 

de contas aos professores gestores das Universidades Federais; b) supõe-se que alunos das 

universidades federais são pessoas viciadas em drogas; c) valora-se, negativa e preconceituosamente, 

o aluno que usa tatuagens. Os fatos estão relacionados ao contexto da guerra cultural contra o 

ensino público, como adiante será demonstrado, mostrando uma visão autoritária de cultura 

pelo réu, ante o pensamento de que somente há uma visão de mundo possível numa esfera 

pública marcada pelo pluralismo.    

 
2 Conforme entrevista em anexo. As declarações foram proferidas a partir dos 07 minutos e 48 segundos. 
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 A fala gerou reação da comunidade acadêmica, como a publicação de nota de 

esclarecimento da UFERSA demonstra: 

– NOTA DE ESCLARECIMENTO – 
 
A Universidade Federal Rural do Semi-Árido – Ufersa vem a público escla-
recer algumas declarações dadas pelo psiquiatra Daniel Sampaio em entre-
vista concedida à TV a Cabo Mossoró – TCM, em 07 de maio de 2019. 
Sendo o entrevistado médico atuante no município de Mossoró, a Ufersa en-
tende que parte das afirmações feitas por ele podem causar preocupação 
a comunidade, em especial às famílias dos discentes. 
Equivocadamente, as declarações dadas pelo médico podem levar à con-
clusão de que a Universidade, isoladamente, pode ser apontada como 
causadora de adoecimento mental e dependência química nos seus dis-
centes. Contudo, amparada nas discussões atuais sobre transtornos mentais, 
compiladas no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais 
(DSM-V), na última edição da Classificação Estatística Internacional das Do-
enças e Problemas Relacionados à Saúde (CID 11) e na literatura científica 
especializada, a Universidade entende que os transtornos mentais e do com-
portamento têm origem e desenvolvimento multicausais, dada a influência 
dos fatores sociais, culturais, genéticos, neurobiológicos e psicológicos. 
Especificamente quanto ao transtorno por uso de álcool e outras drogas, des-
taca-se que existem fatores genéticos e fisiológicos associados a uma maior 
propensão ao uso indiscriminado dessas substâncias. Além de que, trata-se de 
um dos transtornos mais prevalentes na sociedade brasileira, principalmente 
entre homens, adolescentes e jovens adultos, em situação de vulnerabilidade 
socioeconômica, ou seja, a precariedade no acesso à saúde, à moradia, à ali-
mentação, ao emprego e à educação. 
Apesar de 87,5% dos discentes da Ufersa estarem classificados como eco-
nomicamente vulneráveis, 95,3% dos estudantes da Ufersa nunca fize-
ram uso de drogas ilícitas, seja dentro ou fora da Instituição, segundo 
dados da 5a Pesquisa Nacional de Perfil Socioeconômico e Cultural dos 
Graduandos das Instituições Federais de Ensino Superior de 2018. 
Adicionalmente, ao invés de promover um ambiente de estímulo ao uso 
de drogas, a Ufersa promove ações institucionais de prevenção e consci-
entização e combate, em especial ao comércio ilegal de substâncias. Ao 
contrário do afirmado pelo entrevistado de que a polícia é proibida de 
entrar no campus, as ações são integradas com as polícias Militar e Fe-
deral. A instituição oferece aos discentes assistência social, psicológica, nu-
tricional e pedagógica, além de práticas de esportes, ensino de música, mora-
dia e alimentação de qualidade e programas e projetos de ensino, pesquisa e 
extensão. 
Destaca-se que não é de conhecimento desta Universidade e dos seus pro-
fissionais, bem como da literatura científica, a associação entre tatuagens 
e transtornos mentais, ou capacidades moral e intelectual do indivíduo. 
As afirmações de que as universidades não fizeram prestação de contas, cau-
sando assim o corte de recursos, demonstra desconhecimento do funciona-
mento das IFES, pois, assim como toda instituição pública, elas são obrigadas 
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a prestar contas anualmente dos recursos recebidos, de acordo com artigo 70 
da Constituição Federal, além de serem frequentemente auditadas por órgãos 
de controle como a Controladoria Geral da União (CGU) e o Tribunal de Con-
tas da União (TCU). A Ufersa mantém aberta para a sociedade as suas pres-
tações de conta dando transparência ao contribuinte. No Portal Ufersa, na pá-
gina da Pró-Reitoria de Planejamento, é possível conferir os números bem 
como os relatórios de gestão dos últimos anos. 
Por fim, a Ufersa salienta que cumpre com sua função educativa e social e 
reafirma seu compromisso na promoção de um ensino público de qualidade e 
na formação de profissionais aptos a atuarem no mercado de trabalho e a par-
ticiparem como cidadãos ativos e conscientes na sociedade. 
Mossoró/RN, 14 de maio de 20193. (sem destaques no original) 

 

 A afirmação do réu é difamatória e preconceituosa e não corresponde à realidade 

dos professores e alunos da Universidade Federal Rural do Semi-Árido, pois  95,3% dos estudantes 

da UFERSA nunca fizeram uso de drogas ilícitas, seja dentro ou fora da Instituição, segundo dados 

da 5a Pesquisa Nacional de Perfil Socioeconômico e Cultural dos Graduandos das Instituições 

Federais de Ensino Superior de 20184. De acordo com a mesma pesquisa, os números nacionais não 

são tão diferentes, eis que, questionando-se sobre o consumo de drogas ilícitas, 89,2% dos alunos 

responderam que nunca usaram5. Além disso, a conduta discrimina aqueles que decidem, de acordo 

com sua própria autonomia da vontade, usar tatuagens, encontrando, em ambas as declarações, fortes 

obstáculos na Constituição e nos precedentes do Supremo Tribunal Federal para serem 

protegidas. Finalmente, a postura é autoritária por discriminar manifestações culturais diferentes 

daquelas proferidas pelo autor da fala, o qual busca impor uma única visão de mundo num espaço 

público marcadamente pluralista, típico de sociedades complexas como a brasileira. Além disso, os 

gestores da UFERSA prestam contas regularmente, como disposto no próprio portal da transparência 

da instituição, como será adiante abordado. 

 Assim, a declaração ofendeu a honra e a imagem (art. 5º, V e X da Constituição) 

dos estudantes e professores da UFERSA, tidos como maus gestores ou dependentes químicos, 

bem como a isonomia (art. 5ª, caput, da Constituição), dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, 

da Constituição) e liberdade de expressão (art. 5º, IV e IX da Constituição), ao se vincular a 

utilização de tatuagem a algo necessariamente nocivo. As razões de decidir nos precedentes 

 
3 Disponível em: https://assecom.ufersa.edu.br/2019/05/14/nota-de-esclarecimento-sobre-declaracoes-de-psiquiatra-em-
entrevista/. Acessado em: 01/07/2020. 
4 Em anexo. 
5 5a Pesquisa Nacional de Perfil Socioeconômico e Cultural dos Graduandos das Instituições Federais de Ensino Superior 
de 2018. p. 202 
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firmados no HC 84.424, RE 898.450 e ADPF 572 também aplicam-se ao caso, como será 

demonstrado adiante. 

 Diga-se, desde já, que o réu foi candidato ao cargo de Deputado Estadual no Rio 

Grande do Norte em 2018, encontrando, assim, maior difusão nas suas ideias perante, pelo menos, os 

mais de 8 mil eleitores através dos quais ele conseguiu obter apoio6. Além disso, a fala foi proferida 

em contexto televisivo, com ampla disseminação, merecendo, portanto, ampla reprovação para que 

aqueles que, eventualmente, pretendam veicular ideias semelhantes no futuro saibam que poderão ser 

responsabilizados. É nesse contexto, Excelência, que a repressão exemplar ao dano moral 

coletivo deve ser efetivada, com a imposição de indenização que efetivamente coíba novos 

ataques à honra e à imagem dos estudantes e professores por parte do réu. 

 

II -CABIMENTO, LEGITIMIDADE ATIVA, LEGITIMIDADE PASSIVA E COMPETÊNCIA 

DA JUSTIÇA FEDERAL 

 

II. I CABIMENTO 

 Nos termos do art. 1º da Lei 7347/85, tem-se que: 

Art. 1º Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, 

as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados: 

(Redação dada pela Lei nº 12.529, de 2011). 

I - ao meio-ambiente; 

II- ao consumidor; 

III – a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e 
paisagístico; 

IV - a qualquer outro interesse difuso ou coletivo. 

 

Complementando tal disposição, o art. 81 do Código de Defesa do Consumidor 

caracteriza os direitos difusos e coletivos, nestes termos: 

 

Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas 

 
6 Dados do TSE disponíveis em: http://divulga.tse.jus.br/oficial/index.html. Acessado em: 10/07/2020. 
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poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo. 

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de: 

I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, 

os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas 

indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato; 

II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste 

código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, 

categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por 

uma relação jurídica base; 

 Assim, o direito à honra e à imagem pode ser tutelado através da ação civil 

pública como direito difuso ou coletivo, bastando sua correta caracterização como direito coletivo em 

sentido amplo. No presente caso, é clara a caracterização do direito como coletivo, nos termos do 

transcrito inciso II, pois: a) o direito afetado refere-se à classe de pessoas, compostas por estudantes 

e professores das universidades públicas; b) essa classe ou grupo de pessoas são ligadas com a parte 

contrária a partir do ato ilícito por ele praticado, constituindo-se a relação jurídica de direito material 

que ora se judicializa. 

 

 

 

   

II.II LEGITIMIDADE ATIVA 

A legitimidade para propor a presente ação é do Ministério Público Federal, pois 

está em jogo interesse federal relacionado à honra e à imagem de estudantes e professores das 

Instituições de Ensino Superior, especialmente da UFERSA. 

 

II.III – COMPETÊNCIA 

Finalmente, como o dano é local, eis que restrito à Subseção Judiciária de Mossoró, 

tem-se como competente a 8ª como a 10ª Vara, após regular distribuição. 
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III) DA CONTEXTUALIZAÇÃO DA FALA DO RÉU NO CONTEXTO DOS ATAQUES 

AUTORITÁRIOS E ANTI-INTELECTUAIS AO ENSINO PÚBLICO – EMPODERAMENTO 

A PARTIR DAS DECLARAÇÕES DO ENTÃO MINISTRO ABRAHAM WEINTRAUB 

ACERCA DAS “BALBÚRDIAS” NAS UNIVERSIDADES – PRECEDENTE DO STF 

LIGANDO OS ATAQUES AO ENSINO PÚBLICO AOS REGIMES NÃO DEMOCRÁTICOS 

Excelência, é necessário fazer breve introdução acerca do contexto maior no qual 

proferidas as declarações antes colacionadas, pois elas fazem parte de um plano orquestrado para 

atacar o ensino público e as universidades em especial, acarretando evidente erosão democrática, 

objetivo final de pessoas como o réu. Assim, é preciso ter noção de que o réu fora empoderado por 

declaração do então Ministro da Educação, Abraham Weintraub (o mesmo que chamou os Ministros 

do Supremo Tribunal Federal de “vagabundos”, conforme fato público e notório que acaba 

atacando todo o Poder Judiciário brasileiro), proferida em entrevista concedida ao Estado no dia 

30/04/2019, apontando que “Universidades que, em vez de procurar melhorar o desempenho 

acadêmico, estiverem fazendo balbúrdia, terão verbas reduzidas”7 As declarações, demonstravam 

clara vontade discriminatória por parte de tal autoridade, pois as universidades inicialmente 

retaliadas pelo MEC (UFF, UFBA e UnB) atingiram ótimo desempenho, conforme se depreende da 

análise do sítio eletrônico do Times Higher Education, um dos principais rankings de avaliação do 

ensino superior8. 

Veja-se como a proximidade entre as datas das duas falas, 30/04/2020 e 07/05/2020, 

mostra como as declarações do réu se inserem no contexto que ora vai se apresentar. Além disso, as 

manifestações dos alunos que diferem da visão de mundo do então Ministro, goste-se ou não delas, 

foram qualificadas como “balbúrdias”, de modo semelhante como atuou o réu, ao questionar e negar 

o caráter cultural daquilo que não correspondam aos seus valores, os quais, na visão preconceituosa 

dele, deveriam ser compartilhados por todos. Inclusive, quando da audiência de instrução da ação 

civil pública nº 0800928-89.2019.4.05.8401, ajuizada pelo MPF em face da declaração do então 

Ministro, o Reitor da UFERSA, José de Arimatea, na condição de testemunha, expressamente 

relembrou da declaração de Daniel Sampaio, precisamente no contexto dos ataques às 

 
7  Disponível em: https://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,mec-cortara-verba-de-universidade-por-balburdia-e-ja-
mira-unb-uff-e-ufba,70002809579. Acessado em: 27/05/2019. 
8 Disponível em: < https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2019/04/30/nao-sei-o-que-motivou-o-comentariodiz-reitor-da-
ufba-sobre-justificativas-do-ministro-da-educacao-para-cortes-em-verbas.ghtml > Acesso em: 27/05/2019. 
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universidades. 

No contexto autoritário no qual se nega o pluralismo, como o faz, precisamente, 

quem utiliza discurso falso para atacar as universidades, tem-se que estas “devem ser 

enfraquecidas e cooptadas para difundir a ideologia prevalente na visão da política fascista. Nega-se, 

por exemplo, que as universidades sejam espaços da liberdade de expressão porque ecoariam apenas 

uma voz política, a da esquerda”9. “Não se trata de uma coincidência que os espantalhos que embasam 

o certo às universidades seja os chamados ‘marxismo cultural’ ou ‘doutrinação marxista’. 

Universidades, espaços naturais do pluralismo (inclusive semanticamente), tornam-se centros 

‘perigosos’ porque dão voz a perspectivas marginalizadas, algo que a política fascista abomina”10. 

Um dos maiores especialistas da atualidade no autoritarismo político, o filósofo 

Jason Stanley, Professor da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, aponta que uma das 

características da política fascista, é, precisamente, o anti-intelectualismo 11  e manifesta-se sob 

diversos meios, a partir de ataques diretos ao ensino com: a) cortes orçamentários não justificados12; 

b) expurgo de professores tidos como inimigos13; c) proibição de discussão de questões de gênero ou 

relacionadas às minorias em geral14. Além desses fatos, é possível vislumbrar a prática de crimes 

contra a honra envolvendo professores e alunos, vítimas de preconceito e disseminação de notícias 

falsas sobre a vida acadêmica, com a intenção de enfraquecê-la. É contra este último fato que se 

deve ter a devida atenção, pois o combate a tal prática em termos de dano moral coletivo merece 

ser analisado como uma das possibilidades para reprimir exemplarmente discursos desse tipo, 

cabendo à parcela democrática do Ministério Público, por exemplo, a tarefa de buscar essa 

reparação através da ação civil pública. 

Ataques coordenados às Universidades, como o que se busca coibir nesta ação, 

servem para desvalorizar a educação, buscando-se legitimar um discurso autoritário em torno de uma 

única concepção de vida no espaço público: 

 
A política fascista procura minar o discurso público atacando e desvalorizando a educação, a 
especialização e a linguagem. É impossível haver um debate inteligente sem uma educação 
que dê acesso a diferentes perspectivas, sem respeito pela especialização quando se esgota o 

 
9 MEYER, Emilio; BUSTAMANTE, Thomas; BATISTA JÚNIOR, Onofre Alves. Autonomia universitária, democracia 
e federalismo. Revista Culturas Jurídicas. Vol. 6, Núm. 13, jan./abr., 2019. p. 286. 
10 MEYER, Emilio; BUSTAMANTE, Thomas; BATISTA JÚNIOR, Onofre Alves. Ob. cit. p. 287. 
11 STANLEY, Jason. Como funciona o fascismo: a política do “nós” e “eles”. Tradução de Bruno Alexander. São Paulo: 
L&PM, 2018. p. 34. 
12 ADI 6127, pendente de julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. 
13 Caso ocorreu no caso da Turquia. STANLEY, Jason. Ob. cit. p. 47. 
14  Caso da “escola sem partido”, prática julgada unanimemente inconstitucional pelo STF na Arguição de 
descumprimento de preceito fundamental nº 457. Relator Ministro Alexandre de Moraes. 27/04/2020. 
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próprio conhecimento e sem uma linguagem rica o suficiente para descrever com precisão a 
realidade. Quando a educação, a especialização e as distinções linguísticas são solapadas, 
restam somente poder e identidade tribal. 
Isso não significa que não haja um papel para as universidades na política fascista. Na 
ideologia fascista, há apenas um ponto de vista legítimo: o da nação dominante. As escolas 
apresentam aos alunos a cultura dominante e seu passado mítico. A educação, portanto, 
representa uma grave ameaça ao fascismo ou se torna um pilar de apoio para a nação mítica15”. 
(STANLEY, 2018, p. 36) 

 
 

O Supremo Tribunal Federal, corretamente, já tem combatido outras formas de 

ataques ao ensino universitário, destacando a ligação entre tais práticas e modelos autoritários. No 

julgamento da ADPF 457, por exemplo, o STF analisou a constitucionalidade da Lei Municipal 

nº1.516/2015 do Município de Novo Gama/GO, que proibia a divulgação de material com referência 

à ideologia de gênero nas escolas municipais16. Além de declarar a inconstitucionalidade formal, o 

STF, unanimemente, declarou a inconstitucionalidade material de tal ato normativo, tendo em vista 

violações à liberdade de ensinar e de aprender, ao pluralismo de ideias, à vedação da censura e a 

proteção da liberdade de expressão17. 

O Relator sustentara, corretamente, como o projeto “escola sem partido” faz parte 

de um conjunto de medidas autoritárias contra o ensino patrocinadas por grupos que veem no ensino 

público um espaço inaceitável de pluralismo, merecendo ser combatido por colocarem em risco os 

“verdadeiros valores” da comunidade: 

Lembremo-nos que, nos Estados totalitários no século passado – comunismo, fascismo e 
nazismo –, as liberdades de expressão, comunicação e imprensa foram suprimidas e 
substituídas pela estatização e monopólio da difusão de ideias, informações, notícias e 
educação, seja pela existência do serviço de divulgação da verdade do partido comunista 
(pravda), seja pela criação do Comitê superior de vigilância italiano ou pelo programa de 
educação popular e propaganda dos nazistas, criado por Goebbels; com a extinção do 
multiplicidade de ideias e opiniões, e, consequentemente, da Democracia. (...) Por outro lado, 
considerando que a Lei municipal adere à imposição do silêncio, da censura e, de modo mais 
abrangente, do obscurantismo como estratégias discursivas dominantes, de modo a 
enfraquecer ainda mais a fronteira entre heteronormatividade e homofobia (TATIANA 
LIONÇO; DÉBORA DINIZ. Homofobia e educação: um desafio ao silêncio. Brasília: 
LetrasLivres, Unibersidade de Brasília, 2009), reconheço, também, ofensa a um dos objetivos 
fundamentais da República Federativa do Brasil, relacionado à promoção do ”bem de todos, 

 
15 STANLEY, Jason. Ob. cit. p. 36. 
16 Eis os termos de tal ato normativo: “Art. 1º. Fica proibida a divulgação de material com referência a ideologia de gênero 
nas escolas municipais de Novo Gama-GO Art. 2º. Todos os materiais didáticos deverão ser analisados antes de serem 
distribuídos nas escolas municipais de Novo Gama-GO. Art. 3º. Não poderão fazer parte do material didático nas escolas 
em Novo Gama-GO materiais que fazem menção ou influenciem ao aluno sobre a ideologia de gênero. Art. 4º. Materiais 
que foram recebidos mesmo que por doação com referência a ideologia de gênero deverão ser substituídos por materiais 
sem referência a mesma. Art. 5º. Esta Lei entre em vigor na data da sua publicação. Art. 6º. Revogam-se as disposições 
em contrário”. 
17 Arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 457. Relator Ministro Alexandre de Moraes. 27/04/2020. p. 
10. 
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sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação” 
(art. 3º, IV, da CF), e, por consequência, ao princípio da igualdade consagrado no caput do 
art. 5º da Constituiçao Federal, segundo o qual ”todos são iguais perante a lei, sem distinção 
de qualquer natureza. 18 

 

Também o Ministro Gilmar Mendes destacou a relação entre ataque ao ensino e o 

autoritarismo estatal, vinculando o não debate de temas com posturas equivalentes à queima de livros: 

 

Seguindo essa linha de raciocínio, é importante acentuar que as restrições às liberdades de 
expressão e de ensino são características típicas de Estados totalitários ou autoritários. A 
título elucidativo, ressaltei, no julgamento da medida cautelar na ADPF 548 – caso das buscas 
e apreensões em universidades públicas -, o caso da grande queima de livros realizada em 
diversas cidades da Alemanha em 10 de maio de 1933, em perseguição a autores que se 
opunham ou que não se alinhavam às diretrizes do regime nazista. Segundo o poeta nazista 
Hanns Johst, a medida decorria da “necessidade de purificação radical da literatura alemã de 
elementos estranhos que possam alienar a cultura alemã”. Hoje, diante do episódio, costuma-
se rememorar a célebre frase de Heinrich Heine, que ainda em 1820 escreveu: “onde se 
queimam livros, no final, acaba-se queimando também homens19 

 

Perceba-se, Excelência, que a fala discriminatória do réu vai precisamente ao 

encontro desses movimentos autoritários, pois busca negar a diversidade acadêmica, 

questionando, como já dito, o que seria cultura para negar tal caráter àquilo que não fosse do seu 

agrado, como, até mesmo, tem-se com a utilização de tatuagens pelos alunos. Sendo assim, ela 

merece exemplar repressão por parte do Poder Judiciário. 

IV. CONDUTA DOLOSA, NEXO DE CAUSALIDADE E DANO MORAL COLETIVOS 

COMPROVADOS - DA CONDUTA DISCRIMINATÓRIA DO RÉU – DISSEMINAÇÃO DE 

OPINIÃO PRECONCEITUOSA E FALSA – FAKE NEWS – OFENSA À HONRA DE 

PROFESSORES E ESTUDANTES – LIMITES DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO – 

PROTEÇÃO DAS INSTITUIÇÕES EM CONTEXTO DE ÓDIO AO ENSINO PÚBLICO – 

PRECEDENTES DO STF 

 Como se sabe, os danos morais coletivos compõem categoria prevista em lei 

(art. 6º, VI do Código de Defesa do Consumidor), apresentando-se também objeto da ação civil 

pública (art. 1º da Lei 7.347/85, já citado). A conduta, nexo de causalidade e dano estão presentes no 

caso a partir da declaração proferida pelo réu, dividida nos três tópicos adiante elencados. 

Excelência, a fala contém manifesto desprezo a uma das instituições mais 

 
18 Arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 457. Relator Ministro Alexandre de Moraes. p. 12 do voto do 
Relator. 
19 Arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 457. Relator Ministro Alexandre de Moraes. p. 16-17do voto. 
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importantes para a saúde de um regime democrático, qual seja, as Universidades, não sendo nenhuma 

surpresa a razão de governos autoritários buscarem enfraquecê-la, como é possível elencar a partir de 

diversos exemplos ocorridos no Brasil nos últimos anos, relacionados: a) a cortes de gastos não 

justificados20; b) ofensa aos alunos e professores por partes de Ministro da Educação21; c) ao interesse 

de o Governo Federal em intervir nas referidas instituições, a partir da nomeação de reitores sem o 

devido processo de escolha, em manifesta ofensa à autonomia universitária22. 

É nesse contexto de ataque às instituições, não estando imune nem mesmo o Poder 

Judiciário, como será adiante exposto, que o mencionado discurso de ódio contra estudantes 

universitários merece ser avaliado e sancionado. O discurso é preconceituoso porque não corresponde 

à realidade, expondo mera opinião moral que, exatamente por ser falsa, não contribui para nenhum 

tipo de aprimoramento das instituições ou do debate público, mas, por outro lado, ofende gravemente 

a imagem de alunos da UFERSA, os quais passam a ser vistos como dependentes químicos, 

contribuindo para a formação de uma imagem que não corresponde à realidade. 

Os termos utilizados na declaração apontam para o manifesto caráter 

generalizante contra as universidades, especialmente a UFERSA, chegando-se a sustentar que a 

ocorrência de doenças mentais, dependência química ou uso de tatuagem são decorrências diretas da 

atividade educacional desenvolvida em tais instituições, chegando-se a declarar que “se minha filha 

fosse aprovada numa universidade federal, eu não deixaria ela cursar". Assim, a vontade de difamar 

é manifesta, pois não pode alguém, a partir de eventual experiência médica com alguns 

pacientes, adotar caráter generalizante e que atribui, unicamente, às universidades o declínio 

da saúde mental. 

 

IV.I DA FALSA IMPUTAÇÃO DE ATOS IMPROBIDADE EM FACE DA SUPOSTA NÃO 

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIFAMAÇÃO 

 

Relembre-se o que afirmou o réu acerca da gestão efetivada pelos professores das 

Universidades Federais: 

"Esse corte de 30% foram causados pelos própria universidades federais 
porque elas não fizeram prestações de contas. O que é prestação de contas? 
Eu, por exemplo, faço parte da Associação de Psiquiatria e da Associação 
Norte Rio-Grandense e ano passado tentamos realizar um evento lá em Natal, 

 
20 ADI 6127, pendente de julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. 
21 Conforme processado pelo Ministério Público Federal na ação civil pública nº 0800928-89.2019.4.05.8401. 
22 Medida Provisória nº 979/2020. 
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a jornada de psiquiatria e eu fui pedir um evento à Universidade que eu estudei, 
a UFRN, fui pedir um evento aonde meus amigos são professores da UFRN 
e não tinha recurso. Mas no mesmo dia em Natal se realizou um evento para 
se discutir as vantagens da liberação da maconha para a minha grande 
surpresa e tristeza existia recurso para esse evento onde conversaram sobre a 
liberação da maconha. Então, o que está sendo feito com esse dinheiro? O 
governo, eu quero essa explicação. Porque o meu evento é um evento 
científico onde vinha a nata, as maiores autoridades da psiquiatria do Brasil 
para Natal e não teve recurso. Então, o que as Universidades estão fazendo 
com esse dinheiro?"23. 

 

 Excelência, analisando o portal da transparência da UFERSA24, percebe-

se que esta, regularmente, recebe transferências voluntárias a partir, por exemplo, da 

celebração de convênios, os quais encontram-se com consideráveis percentuais de execução e 

com prestação de contas enviadas ou já em análise: 

 

  

 

 
23 Conforme entrevista em anexo. As declarações foram proferidas a partir dos 07 minutos e 48 segundos. 
24  Disponível em: http://www.portaltransparencia.gov.br/orgaos/26264-universidade-federal-rural-do-semi-arido. 
Acessado em: 10/07/2020. 
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A própria UFERSA admite a regularidade nas prestações de contas, como elencado 

em nota de esclarecimento à fala do réu: 

 

As afirmações de que as universidades não fizeram prestação de contas, cau-
sando assim o corte de recursos, demonstra desconhecimento do funciona-
mento das IFES, pois, assim como toda instituição pública, elas são obrigadas 
a prestar contas anualmente dos recursos recebidos, de acordo com artigo 70 
da Constituição Federal, além de serem frequentemente auditadas por órgãos 
de controle como a Controladoria Geral da União (CGU) e o Tribunal de Con-
tas da União (TCU). A Ufersa mantém aberta para a sociedade as suas pres-
tações de conta dando transparência ao contribuinte. No Portal Ufersa, na pá-
gina da Pró-Reitoria de Planejamento, é possível conferir os números bem 
como os relatórios de gestão dos últimos anos25. 

 

Como se sabe, um dos requisitos para a celebração de convênios, de acordo com o 

25, IV “a” da Lei de Responsabilidade Fiscal, é, precisamente, a entidade convenente cumprir o seu 

dever de prestar contas. Logo, a afirmação feita pelo réu é falsa. Ora, imputar ao gestor público a 

 
25 Disponível em: https://assecom.ufersa.edu.br/2019/05/14/nota-de-esclarecimento-sobre-declaracoes-de-psiquiatra-em-
entrevista/. Acessado em: 01/07/2020. 
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conduta de não efetivar prestações de contas é algo muito grave e desabonador da conduta, pois, além 

de ser um dever constitucionalmente previsto no art. 70 da Constituição, tal fato constitui até mesmo 

improbidade administrativa, nos termos do art. 11, VI, da Lei 8.429. 

Sendo uma afirmação falsa dessa magnitude, é evidente o caráter difamatório da 

mesma, ofendendo, assim, a honra de professores gestores da instituição. O animus de difamar é 

evidente pois: a) em momento algum, o réu se reporta a algum dado objetivo para embasar sua fala; 

b) o contexto por ele trazido, referindo-se a uma suposta negativa por parte da universidade em torno 

de realização de evento por ele proposto, não guarda relação alguma com a ausência de prestação 

de contas. 

Assim, não foi mera crítica, mas exercício abusivo da liberdade de expressão, com 

o claro intuito de atacar o ensino público no contexto do anti-intelectualismo autoritário. 

 

 

 

 

 

 

IV.II) DO PRECONCEITO CONTRA ALUNOS EM FACE DE UMA SUPOSTA 

DEPENDÊNCIA QUÍMICA GENERALIZADA – AO ADUZIR, GENERALIZADAMENTE, 

QUE ESTUDANTES ENTRAM COM “SONHOS” E SAEM COM “DEPENDÊNCIA EM 

MACONHA” E “TATUADOS”, O RÉU AFIRMA QUE A UNIVERSIDADE PRODUZ ISSO 

 

Em seguida, o réu proferiu a seguinte declaração: 

 

A questão da manifestação cultural, nós temos de definir o que é cultura. 
Não são peças de Shakepeare que nós vemos nas universidades. A gente vê o 
“bundaço”, o “vomitaço”, uma coisa tão esquisita aquilo não é cultura e eu 
fiquei muito preocupado porque hoje eu estou 
Eu estou como médico psiquiatra estou acompanhando os alunos que estão 
saindo das universidades federais, eu atendo pessoas do Ceará, da Paraíba, 
aqui do Rio Grande do Norte e eu estou acompanhando hoje jovens que 
entraram na universidade pensando no seu futuro sem nenhuma 
dependência química, sem nenhuma tatuagem, e estão saindo cheios de 
tatuagens com dependências químicas, principalmente em álcool e 
maconha, doenças mentais graves. Jovens que às vezes eu preciso internar. 
Isso é um alerta aos pais: se minha filha fosse aprovada numa universidade 
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federal, eu não deixaria ela cursar, porque eu me preocupo com isso, eu 
vejo o sofrimento, os pais entrando em depressão, os jovens pensando em 
suicídio, no ambiente universitário o índice de suicídio aumentou muito e a 
gente precisa observar isso com muito cuidado. Essas manifestações culturais, 
essa permissividade que hoje acontece nas universidades federais tem de te 
algum freio e eu acho que não é só a partir dessa limitação de recursos. Tem 
que haver uma proibição mais rígida como a polícia, que tem de ter 
acesso às universidades. A gente viu um arrastão aqui nas universidades de 
Mossoró aonde os alunos preferiram ter o celular roubado do que permitir que 
a polícia entrasse. Então isso está errado, a gente precisa criar um ambiente 
saudável para as nossas futuras gerações."26 

 

A falsidade do discurso é comprovada cientifica e academicamente, como deve ser 

o debate no espaço público, a partir de pesquisa efetivada pela própria UFERSA, a qual apontou que 

95,3% dos estudantes da UFERSA nunca fizeram uso de drogas ilícitas, seja dentro ou fora da 

Instituição, segundo dados da 5a Pesquisa Nacional de Perfil Socioeconômico e Cultural dos 

Graduandos das Instituições Federais de Ensino Superior de 201827. Sobre o ponto, a UFERSA lançou 

importante nota de esclarecimento: 

 

– NOTA DE ESCLARECIMENTO – 
 
A Universidade Federal Rural do Semi-Árido – Ufersa vem a público escla-
recer algumas declarações dadas pelo psiquiatra Daniel Sampaio em entre-
vista concedida à TV a Cabo Mossoró – TCM, em 07 de maio de 2019. 
Sendo o entrevistado médico atuante no município de Mossoró, a Ufersa en-
tende que parte das afirmações feitas por ele podem causar preocupação 
a comunidade, em especial às famílias dos discentes. 
Equivocadamente, as declarações dadas pelo médico podem levar à con-
clusão de que a Universidade, isoladamente, pode ser apontada como 
causadora de adoecimento mental e dependência química nos seus dis-
centes. Contudo, amparada nas discussões atuais sobre transtornos mentais, 
compiladas no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais 
(DSM-V), na última edição da Classificação Estatística Internacional das Do-
enças e Problemas Relacionados à Saúde (CID 11) e na literatura científica 
especializada, a Universidade entende que os transtornos mentais e do com-
portamento têm origem e desenvolvimento multicausais, dada a influência 
dos fatores sociais, culturais, genéticos, neurobiológicos e psicológicos. 
Especificamente quanto ao transtorno por uso de álcool e outras drogas, des-
taca-se que existem fatores genéticos e fisiológicos associados a uma maior 
propensão ao uso indiscriminado dessas substâncias. Além de que, trata-se de 
um dos transtornos mais prevalentes na sociedade brasileira, principalmente 

 
26 Conforme entrevista em anexo. As declarações foram proferidas a partir dos 09 minutos e 29 segundos. 
27 Em anexo. 
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entre homens, adolescentes e jovens adultos, em situação de vulnerabilidade 
socioeconômica, ou seja, a precariedade no acesso à saúde, à moradia, à ali-
mentação, ao emprego e à educação. 
Apesar de 87,5% dos discentes da Ufersa estarem classificados como eco-
nomicamente vulneráveis, 95,3% dos estudantes da Ufersa nunca fize-
ram uso de drogas ilícitas, seja dentro ou fora da Instituição, segundo 
dados da 5a Pesquisa Nacional de Perfil Socioeconômico e Cultural dos 
Graduandos das Instituições Federais de Ensino Superior de 2018. 
Adicionalmente, ao invés de promover um ambiente de estímulo ao uso 
de drogas, a Ufersa promove ações institucionais de prevenção e consci-
entização e combate, em especial ao comércio ilegal de substâncias. Ao 
contrário do afirmado pelo entrevistado de que a polícia é proibida de 
entrar no campus, as ações são integradas com as polícias Militar e Fe-
deral. A instituição oferece aos discentes assistência social, psicológica, nu-
tricional e pedagógica, além de práticas de esportes, ensino de música, mora-
dia e alimentação de qualidade e programas e projetos de ensino, pesquisa e 
extensão. 
Destaca-se que não é de conhecimento desta Universidade e dos seus pro-
fissionais, bem como da literatura científica, a associação entre tatuagens 
e transtornos mentais, ou capacidades moral e intelectual do indivíduo. 
Por fim, a Ufersa salienta que cumpre com sua função educativa e social e 
reafirma seu compromisso na promoção de um ensino público de qualidade e 
na formação de profissionais aptos a atuarem no mercado de trabalho e a par-
ticiparem como cidadãos ativos e conscientes na sociedade. 
Mossoró/RN, 14 de maio de 201928. (sem destaques no original) 

 

Ora, Excelência, percebe-se que o discurso do réu foi claramente falso. Como 

apontado pela UFERSA, 95,3% dos estudantes da Ufersa nunca fizeram uso de drogas ilícitas, 

dentro ou fora da instituição, a qual admite, obviamente, a atuação policial e adota, por outro 

lado, políticas para se coibir o uso de drogas29. No âmbito nacional, os números não são tão 

diferentes, como informa a mesma pesquisa: 

 

Por fim, questionando-se sobre consumo de drogas ilícitas, 89,2% 

responderam que nunca usaram, 6,3% consumiam menos de uma vez por 

semana, 1,8% consumiam nos finais de semana, 1,5% usavam várias vezes 

por semana e 1,2% disseram usar drogas ilícitas diariamente. Destarte, 4,5% 

dos estudantes faziam o uso regular, de pelo menos uma vez na semana30. 

 
28 Disponível em: https://assecom.ufersa.edu.br/2019/05/14/nota-de-esclarecimento-sobre-declaracoes-de-psiquiatra-em-
entrevista/. Acessado em: 01/07/2020. 
29 Conforme dados fornecidos pela UFERSA através do ofício nº 104/2020. 
30 5a Pesquisa Nacional de Perfil Socioeconômico e Cultural dos Graduandos das Instituições Federais de Ensino Superior 
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Quando o réu afirma, em caráter geral, que alunos entram com “sonhos” e 

saem com “dependência química”, sustentando que, se a própria filha fosse aprovada numa 

universidade federal, não a deixaria cursar, o réu está afirmando que tais instituições 

produzem, repita-se, generalizadamente, pessoas viciadas em drogas. Ocorre que, pelos dados 

colhidos e demonstrados acima, isso não é verdade. O discurso falso, dito no contexto autoritário 

referenciado acima e, além disso, proferido num canal de televisão, é gravemente apto a violar a honra 

e a imagem de alunos e professores de tais instituições. 

Excelência, o que o público vai pensar de tais instituições, após ouvir falas como 

essa? Certamente que é possível gerar um estado mental, no mínimo, de dúvida acerca da 

respeitabilidade e profissionalidade das Universidades. Essa preocupação que o MPF externa não é 

meramente imaginada, como se constata a partir da leitura da nota exarada pela UFERSA, a qual, 

corretamente, aponta que “a Ufersa entende que parte das afirmações feitas por ele podem causar 

preocupação a comunidade, em especial às famílias dos discentes”. Em especial, certamente às 

famílias dos discentes, mas não somente, tendo em vista, repita-se, o amplo tom de generalização 

adotado na fala. 

Os efeitos de disseminação de opiniões falsas ou notícias fraudulentas, 

Excelência, é muito grave, ainda mais quando revestidas da vontade de difamar, como é o caso. 

O Supremo Tribunal Federal tem enfrentado tal prática no âmbito das ofensas à democracia, 

a partir de ataques ao Poder Judiciário, merecendo a democracia ser protegida, também, a 

partir dos ataques à Universidade, como será enfrentado adiante. 

Demonstrando como há consonância entre a conduta do réu e os valores 

antidemocráticos do então Ministro da Educação, veja-se a semelhança entre os presentes fatos 

e outra conduta do então Ministro, a qual foi devidamente rechaçada pela 26ª Vara Federal de 

São Paulo no julgamento da AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5025911-73.2019.4.03.6100, cuja 

sentença dispõe que: 

 

Com efeito, por diversas vezes, o então ministro fez afirmações, sem embasa-las 
em provas, que, por óbvio, visavam denegrir a imagem dos estudantes. Estudan-
tes estes que fazem “balbúrdia” e “plantam maconha” na universidade, entre ou-
tras atividades 
 

 
de 2018. P. 202. 
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Na entrevista mencionada na inicial, transcrita pelo digno representante do Mi-
nistério Público Federal no id 29515654, Weintraub disse, textualmente, que ha-
via plantações extensivas de maconha em algumas universidades, a ponto de ter 
borrifador de agrotóxico. Disse que laboratório de faculdade de química era 
usado para desenvolver droga sintética, de metanfetamina. Porque a polícia não 
podia entrar nos campi. Disse: “estamos começando a descobrir um monte de 
detalhes, cada enxada é uma minhoca.” 
 
Em sua manifestação, o Parquet Federal salienta que foram utilizados casos 
isolados para generalizar e atribuir, de modo geral, à universidade pública, 
conduta grave como a produção de entorpecentes. E que o Ministro não ex-
pressou simplesmente preocupação com o consumo e tráfico de drogas nas 
universidades, ele foi além e atingiu indiscriminadamente a dignidade e 
ética de toda a comunidade docente e discente das instituições. 
 
É fato notório, não necessitando, pois, de prova, o viés ideológico do ex-mi-
nistro. 
 
Aliás, tanto ele fez e falou que terminou por deixar o ministério. Sendo que 
ainda se apura se o uso do passaporte diplomático por ele, ao, imediatamente 
à saída do cargo, para adentrar os Estados Unidos, foi regular. 
 
A honra coletiva dos estudantes foi atacada, sem dó nem piedade, pelo 
ex-ministro. Para o mesmo, ofender as pessoas era coisa corriqueira. Não pou-
pou nem os ministros do Supremo Tribunal Federal, como se viu na, agora 
pública, reunião do dia 22 de abril. O que também é de conhecimento geral31. 

 

  Evidentemente que tal precedente não possui força vinculante formal, eis que não 

proferido por Tribunal, mas, em termos materiais, as razões nele elencadas são corretas e relevantes, 

demonstrando como parcela do Poder Judiciário começa a se preocupar com a disseminação de 

ataques a partir de notícias fraudulentas contra grupos universitários. Sendo assim, MPF sustenta que 

razões semelhantes devem ser utilizadas por Vossa Excelência para julgar procedente a presente ação.  

 

IV. III – DO PRECONCEITO CONTRA ESTUDANTES COM TATUAGEM – OFENSA À 

ISONOMIA, DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, LIBERDADE DE EXPRESSÃO E ÀS 

RATIONES DECIDENDI DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 898.450 

 

Como demonstrado anteriormente, o réu, ainda, proferiu discurso preconceituoso 

contra alunos que usem tatuagem. A conduta é preconceituosa por violar a isonomia, o respeito à 

 
31 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5025911-73.2019.4.03.6100. Sentença em anexo.  
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dignidade da pessoa humana e à liberdade de expressão, bem como às rationes decidendi firmada no 

RE 898.450. 

Excelência, o preconceito é manifestado a partir da crença de que, necessariamente, 

a tatuagem está vinculada a algum tipo de prática ilícita ou mesmo criminosa, com se ela fosse algo, 

por si só, negativo. A liberdade de expressão garante que alunos universitários possam expressar-se a 

partir de pigmentações de caráter permanente no seu corpo, como derivação da autonomia da vontade 

ínsita à dignidade da pessoa humana. Sendo uma escolha lícita, verdadeiro exercício de direito 

fundamental, não podem ser alvos de discriminação tipicamente violadora da isonomia, 

expondo-os à intolerância pública em face, repita-se, de mera opinião moral preconceituosa. 

Essa exposição foi efetivada, claramente, pelo réu, o qual, autoritariamente, buscara impor sua 

condição de vida como única possível numa democracia plural como a brasileira. 

O réu desconsiderou em sua declaração que a utilização de tatuagem alcança “os 

mais diversos e heterogêneos grupos, com as mais diversas idades, conjurando a pecha de ser 

identificada como marca de marginalidade, mas, antes, de obra artística”, como assentado pelo 

próprio STF: 

 

(...) 
5. A tatuagem, no curso da história da sociedade, se materializou de modo a alcançar os mais 
diversos e heterogêneos grupos, com as mais diversas idades, conjurando a pecha de ser 
identificada como marca de marginalidade, mas, antes, de obra artística. 
6. As pigmentações de caráter permanente inseridas voluntariamente em partes dos corpos 
dos cidadãos configuram instrumentos de exteriorização da liberdade de manifestação do 
pensamento e de expressão, valores amplamente tutelados pelo ordenamento jurídico 
brasileiro (CRFB/88, artigo 5°, IV e IX). 
7. É direito fundamental do cidadão preservar sua imagem como reflexo de sua 
identidade, ressoando indevido o desestímulo estatal à inclusão de tatuagens no corpo. 
(...) 
10. A democracia funda-se na presunção em favor da liberdade do cidadão, o que pode ser 
sintetizado pela expressão germânica “Freiheitsvermutung” (presunção de liberdade), teoria 
corroborada pela doutrina norte-americana do primado da liberdade (preferred freedom 
doctrine), razão pela qual ao Estado contemporâneo se impõe o estímulo ao livre intercâmbio 
de opiniões em um mercado de idéias (free marktplace of ideas a que se refere John Milton) 
indispensável para a formação da opinião pública32. (sem destaques no original) 

 

O Ministro Luiz Fux bem demonstra como a ideia preconceituosa do réu não 

pode mais subsistir no espaço público a partir da evolução em torno da utilização das tatuagens: 

 

(...) 
Arte corporal milenar, a tatuagem, introduzida por viajantes e marinheiros no século XVIII, 

 
32 RE 898.450 SÃO PAULO RELATOR: MIN. LUIZ FUX. 17/08/2016. 
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foi associada, no século XIX, a setores “marginais” da sociedade, como prostitutas e 
prisioneiros, sendo conhecida, por estes últimos, como a “flor do presídio” (GROGNARD, 
Catherine. Tatouages. Tags à lâme. Paris: Syros Alternatives, 1992). 
Sua associação à prática de ilícitos e a setores marginais da sociedade não é, assim, fenômeno 
recente. Deveras no século XX, a tatuagem teve seu significado expandido, porém sem ser 
timbrada exclusivamente pelo estigma social de marginalidade. No final da década de 1960, 
era marca corporal comum entre roqueiros, hippies, punks e motociclistas (LE BRETON, 
David. Signes didentité. Tatouages, piercings et autres marques corporelles. Paris: Métailié, 
2002). 
Nesse contexto, e como é de conhecimento geral, o imaginário social a respeito do tema 
tatuagem foi, inevitavelmente, acompanhado, por mais de um século, da marca de 
marginalidade e da delinquência. Era, deveras, entrevista como o instrumento que 
determinados grupos sociais detinham para romper os padrões sociais e se declarar 
dissidentes das regras de convivência. 
No entanto, constata-se, com base em pesquisas como a do professor de Sociologia e 
Antropologia da Universidade de Strasbourg, na França, David Le Breton (Antropología del 
cuerpo y modernidad. Buenos Aires: Nueva Visión, 1995), que o sentido estigmatizador do 
uso da tatuagem 
No Brasil, apenas a partir dos anos 1990 é que começaram a surgir os estúdios de tatuagem, 
caracterizadores da profissionalização dessa arte, com qualidade artística, que, aos poucos, 
foi conquistando aceitação social. A expansão da tatuagem se materializou de modo a 
alcançar os mais diversos e heterogêneos grupos, com as mais diversas idades, e, nesse 
diapasão, deixou de ser identificada como marca de marginalidade, mas como obra artística 
(PÉREZ, Andrea Lissett. A identidade à flor da pele: etnografia da prática da tatuagem na 
contemporaneidade). 
(...) 
Essas comprovações empíricas trazem a certeza de que, hodiernamente, as tatuagens, 
ou outras formas de marcas permanentes realizadas intencionalmente no corpo do 
indivíduo por sua livre escolha, passaram por intensa transformação quanto ao seu 
aceitamento social, de forma que, características que estigmatizavam determinados 
setores da sociedade, tornaram-se sinais que retratam valores, ideias e sentimentos. 
Hodiernamente, consistem em autêntica forma de liberdade de expressão de um 
indivíduo que se expressa por meio de uma marca em seu corpo33. 
O atual viés, portanto, corrobora a completa ausência de qualquer ligação objetiva e 
direta entre o fato de um cidadão possuir tatuagens em seu corpo e uma suposta conduta 
atentatória à moral, aos bons costumes ou ao ordenamento jurídico. Como 
anteriormente dito, a opção pela tatuagem relaciona-se, diretamente, com as liberdades 
de manifestação do pensamento e de expressão (CRFB/88, artigo 5°, IV e IX). 
(sem destaques no original) 
 

Ora, Excelência, propagar essa ideia em torno da utilização de tatuagem por parte 

dos alunos incide, precisamente, na advertência elencada na parte final da transcrição acima, no 

sentido de que o réu acabou vinculando a prática de tatuagem com supostas condutas atentatórias à 

moral, bons costumes ou ordenamento jurídico. Trata-se, novamente, de preconceito que ofende a 

liberdade de expressão e a imagem dos estudantes universitários que as ostentem, pois estes passam 

a ser vistos como pessoas dadas a práticas ilícitas. 

Obviamente que há exceções e nem toda tatuagem pode ser admitida, como 

expressamente elencado pela Corte, como aqueles que fazem apologia à violência, ao nazismo ou 

 
33 RE 898.450 SÃO PAULO RELATOR: MIN. LUIZ FUX. 17/08/2016. P. 7-9. 
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sejam obscenas. O réu, no entanto, em momento algum, limitou sua fala a tais tipos de tatuagens, 

mostrando, novamente, como adotou tom generalizante e preconceituoso. 

 

V – DOS LIMITES DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO E O DISCURSO 

DISCRIMINATÓRIO CONTRA OS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS E PROFESSORES 

– RISCO DE ENVENENAMENTO DA DEMOCRACIA COM ATAQUES ÀS 

INSTITUIÇÕES UNIVERSITÁRIAS, RESPECTIVOS ALUNOS E PROFESSORES – DA 

PROIBIÇÃO DE QUALQUER FORMA DE DISCRIMINAÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL DE 1988 E TRATADOS INTERNACIONAIS RATIFICADOS PELO BRASIL - 

PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

 

A temática do discurso do ódio, quando enfrentada pela doutrina34, costuma ser 

caracterizada como manifestações de cunho discriminatório ou preconceituoso contra minorias, como 

homossexuais, mulheres, indígenas ou quilombolas, não olvidando igualmente as minorias religiosas. 

Numa perspectiva complementar, constituem manifestações de ódio a pregação à violência, como se 

tem com a incitação ao assassinato de membros de tais grupos. Além disso, estudam-se os limites da 

liberdade de expressão na crítica a instituições públicas, quando não há uma clara minoria em jogo, 

como as citadas anteriormente. Na presente ação, como já é possível perceber, a categoria 

ofendida em face do discurso são os estudantes universitários e professores. 

Jeremy Waldron aponta que ideias preconceituosas podem contribuir para o 

envenenamento da democracia, plantando preconceitos que, paulatinamente, vão corroer as 

instituições, tornando a sociedade cada vez mais suscetível aos males da discriminação35. No presente 

caso, é precisamente este o cenário que pode ocorrer com a degradação da honra e da imagem dos 

estudantes e, consequentemente, das instituições públicas universitárias. 

A Constituição de 1988, ao contrário de suas antecessoras, investe fortemente nas 

iniciativas e configurações coletivas. O seu preâmbulo faz menção a uma sociedade fraterna, 

pluralista e sem preconceitos. Já em seu artigo 3º, propõe a construção de uma sociedade “livre, justa 

e solidária”, disposta a “garantir o desenvolvimento nacional” e a “erradicar a pobreza e a 

marginalização”, bem como a reduzir todas as desigualdades. É uma sociedade voltada, no seu 

 
34 SARMENTO, Daniel. A liberdade de expressão e o problema do “Hate Speech”. In: Livres e Iguais. Estudos de Direito 
Constitucional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. P, 207-209; MEYER-PFLUG, Samantha Ribeiro. Liberdade de 
expressão e discurso do ódio. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. p, 97-113. 
35 WADRON, Jeremy. The harm in hate speech. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2012. p, 4. 
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conjunto, a “promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 

outras formas de discriminação”. 

O art. 5º, caput, da CF/88 inaugura o rol de direitos fundamentais, afirmando que 

“todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza”. Essa expressão revela um 

verdadeiro dever ético jurídico de respeito ao outro, como bem observa o doutrinador George 

Marmelstein: 

 

O respeito ao próximo – independentemente de quem seja o próximo – é clara 

obrigação constitucional, de modo que o Estado tem o dever de tratar todas as 

pessoas como dotadas com o mesmo status moral e político e com a mesma 

consideração. Não há mais cidadãos de segunda categoria, nem seres privilegiados 

que se consideram superiores, em dignidade, em relação aos demais seres 

humanos.36 

 

Diversos tratados internacionais também regulamentam os limites à liberdade de 

expressão: 

 

Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos 

ARTIGO 26 

Todas as pessoas são iguais perante a lei e têm direito, sem discriminação alguma, 

a igual proteção da Lei. A este respeito, a lei deverá proibir qualquer forma de 

discriminação e garantir a todas as pessoas proteção igual e eficaz contra qualquer 

discriminação por motivo de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou 

de outra natureza, origem nacional ou social, situação econômica, nascimento 

ou qualquer outra situação. 

 

Convenção Americana de Direito Humanos (Pacto San Jose da Costa Rica) 

 Artigo 1.  Obrigação de respeitar os direitos 

 
36MARMELSTEIN, George. Curso de Direitos Fundamentais. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2016. 
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1.         Os Estados Partes nesta Convenção comprometem-se a respeitar os direitos 

e liberdades nela reconhecidos e a garantir seu livre e pleno exercício a toda pessoa 

que esteja sujeita à sua jurisdição, sem discriminação alguma por motivo de raça, 

cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou de qualquer outra natureza, 

origem nacional ou social, posição econômica, nascimento ou qualquer outra 

condição social. 

Artigo 13.  Liberdade de pensamento e de expressão 

1.      Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e de expressão.  Esse 

direito compreende a liberdade de buscar, receber e difundir informações e idéias 

de toda natureza, sem consideração de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou 

em forma impressa ou artística, ou por qualquer outro processo de sua escolha. 

2.       O exercício do direito previsto no inciso precedente não pode estar sujeito a 

censura prévia, mas a responsabilidades ulteriores, que devem ser expressamente 

fixadas pela lei e ser necessárias para assegurar: 

 a.        o respeito aos direitos ou à reputação das demais pessoas; ou 

b.        a proteção da segurança nacional, da ordem pública, ou da saúde ou da 

moral   públicas. 

3.        Não se pode restringir o direito de expressão por vias ou meios indiretos, 

tais como o abuso de controles oficiais ou particulares de papel de imprensa, de 

freqüências radioelétricas ou de equipamentos e aparelhos usados na difusão de 

informação, nem por quaisquer outros meios destinados a obstar a comunicação e 

a circulação de idéias e opiniões. 

 

Ademais, recentemente, a República Federativa do Brasil também assinou a 

Convenção Interamericana contra Toda Forma de Discriminação e Intolerância, elaborada na 

Assembleia ordinária das Organizações dos Estados Americanos (OEA), em junho de 2013, visando 

a promoção de direitos pautada na dignidade, ausência de qualquer discriminação odiosa e respeito à 

alteridade, combatendo simultaneamente a intolerância e a busca da exclusão ilegítima do outro. 

Nessa convenção, o conceito de discriminação e intolerância estão postos da seguinte forma: 
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Artigo 1 

Para os efeitos desta Convenção: 

1. Discriminação é qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência, em 

qualquer área da vida pública ou privada, cujo propósito ou efeito seja anular ou 

restringir o reconhecimento, gozo ou exercício, em condições de igualdade, de um 

ou mais direitos humanos e liberdades fundamentais consagrados nos instrumentos 

internacionais aplicáveis aos Estados Partes. 

A discriminação pode basear-se em nacionalidade, idade, sexo, orientação sexual, 

identidade e expressão de gênero, idioma, religião, identidade cultural, opinião 

política ou de outra natureza, origem social, posição socioeconômica, nível 

educacional, condição de migrante, refugiado, repatriado, apátrida ou deslocado 

interno, deficiência, característica genética, estado de saúde física ou mental, 

inclusive infectocontagioso, e condição psíquica incapacitante, ou qualquer outra 

condição. 

5. Intolerância é um ato ou conjunto de atos ou manifestações que denotam 

desrespeito, rejeição ou desprezo à dignidade, características, convicções ou 

opiniões de pessoas por serem diferentes ou contrárias. Pode manifestar-se como 

a marginalização e a exclusão de grupos em condições de vulnerabilidade da 

participação em qualquer esfera da vida pública ou privada, ou como violência 

contra esses grupos.37 

 

Entre os principais dispositivos da Convenção Interamericana contra toda forma de 

discriminação e intolerância, está o art. 4º, que estabelece o dever do Estado de prevenir, eliminar, 

proibir e sancionar os atos e manifestações de intolerância e discriminação em todas as áreas, o que 

inclui uso da internet ou qualquer meio de comunicação para tais propósitos; e o art. 9º, através do 

qual, os Estados Partes se comprometem a garantir que seus sistemas políticos e jurídicos reflitam 

adequadamente a diversidade de suas sociedades, a fim de atender às necessidades especiais e 

legítimas de todos os setores da população, de acordo com o alcance desta Convenção. 

 
37 https://www.oas.org/en/sla/dil/docs/inter_american_treaties_A-
69_Convencao_Interamericana_disciminacao_intolerancia_POR.pdf 
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Excelência, a hipercomplexidade das sociedades modernas demanda forte 

comprometimento com ideais democráticos como a tolerância, pois, com o abalo às ideias tradicionais 

em torno de uma moral única ou religiosa, tem-se a impossibilidade prática de consensos sobre 

questões fundamentais entre as diversas pessoas que compõem a sociedade. Juliana Diniz explicita, 

com muita clareza, as características da modernidade em que vivemos, objeto de profundo 

desapreço pelo réu: 

 

A unidade própria da sociedade tradicional é materializada em uma eticidade 

comum, ou “modo de vida compartilhado”: há não apenas um conjunto de 

valores compartilhados, mas também atitudes na vida prática correspondentes 

a esses valores que devem ser observadas por todos os membros da 

comunidade. (...) 

A sociedade moderna, por sua vez, é o produto de uma série de 

transformações sociais, políticas, econômica e filosóficas que permearam os 

acontecimentos políticos desde o século XVIII, nos países marcados pela 

cultura ocidental. A construção da subjetividade, o reconhecimento dos 

direitos individuais e da necessária configuração do poder político a partir da 

tripartição de suas funções (o poder político autolimitado), a consolidação do 

modelo econômico capitalista, representam, cada uma em seu âmbito, 

transformações responsáveis pelo incremento da complexidade social. A 

consequência primordial é a desagregação dos vínculos de crença e de 

legitimidade que mantinham a coesão e a ordem na sociedade tradicional. 

Esse processo de “desintegração” é simbolizado pelo dissenso e pelo 

incremento da complexidade social. Tal dissenso se expressa de diversas 

maneiras, em diversos domínios da vida social e exige uma reorganização 

radical por parte dos atores. 

(...) 

Reconhece-se, assim, a impossibilidade de que um consenso quanto ao 

conteúdo das normas morais seja alcançado em tempos de difusão de valores 

e códigos morais. A sociedade precisa absolver essa complexidade, criando 

vínculos de solidariedade que independam de uma moral única. Dentro dessa 

perspectiva, a saída capaz de mediar os conflitos e as tensões provocadas 
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pela hipercomplexidade é justamente a organização do arcabouço 

institucional do estado a partir do modelo democrático38. (sem destaques 

no original) 

 

Ora, nesse ambiente tão conturbado em que já se vive, com essa pluralidade de 

perspectivas sobre valores, é de se esperar que os homens públicos atuem para evitar e não 

potencializar os já diversos conflitos existentes. Sem dúvidas, o caminho para se viver em sociedades 

assim é a tolerância, ideal incompatível com a discriminação. 

 

V.I - DA AUSÊNCIA DE CARÁTER ABSOLUTO DO DIREITO Á LIBERDADE DE 

EXPRESSÃO 

  

A República Federativa do Brasil tem como fundamento norteador do seu 

ordenamento jurídico o princípio da dignidade da pessoa humana (art. l º, III, CF/88). 

Muito se fala em livre manifestação do pensamento. Contudo, tal direito não é 

absoluto. Ao contrário, encontra limites em outros direitos, também essenciais para a concretização 

da dignidade da pessoa humana: a honra, a intimidade, a privacidade e o direito à imagem. 

De fato, o art. 5º, incs. IV e IX da Constituição Federal assegura a liberdade de 

expressão: 

 

“(...) 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;(...)” 

 

Assim, nenhum direito fundamental é absoluto, seja porque pode entrar em conflito 

uns com os outros, seja porque não pode ser utilizado como escudo para a prática de atos ilícitos. É 

nesse sentido o entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RMS 

23.452/RJ, de relatoria do Ministro Celso de Mello: 

 

 
38 CAMPOS, Juliana C. Diniz. O povo é inconstitucional. Poder constituinte e democracia deliberativa. Rio de Janeiro: 
Lumen Iuris, 2016. P, 123-125. 
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“Os DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS NÃO TÊM CARÁTER ABSOLUTO. 

Não há, no sistema constitucional brasileiro, direitos ou garantias que se revistam 

de caráter absoluto, mesmo porque razões de relevante interesse público ou 

exigências derivadas do princípio de convivência das liberdades legitimam, ainda 

que excepcionalmente, a adoção, por parte dos órgãos estatais, de medidas 

restritivas das prerrogativas individuais ou coletivas, desde que respeitados os 

termos estabelecidos pela própria Constituição. O estatuto constitucional das 

liberdades públicas, ao delinear o regime jurídico a que estas estão sujeitas – e 

considerando o substrato ético que as informa – permite que sobre elas incidam 

limitações de ordem jurídica, destinadas, de um lado, a proteger a coexistência 

harmoniosa das liberdades, pois nenhum direito ou garantia pode ser exercido em 

detrimento da ordem pública ou com desrespeito aos direitos e garantias de 

terceiros”. 

 

No tocante à liberdade de expressão, a própria Constituição identifica seus limites 

(art. 5°, incs. V e X): 

 

“(...) V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da 

indenização por dano material, moral ou à imagem; 

(…) 

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 

assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de 

sua violação;(...)” 

 

A linha adotada pela Constituição de 1988 sinaliza que a liberdade de manifestação 

gera também responsabilização daqueles que dela abusam. Essa regra é reproduzida pelo Código 

Civil, em seu art. 187, assinalando que o exercício de todo e qualquer direito deve observar a limitação 

imposta pela ordem jurídica. 

O STF, em mais de uma oportunidade, manifestou o entendimento de que a 

liberdade de expressão encontra limitações, especialmente em face do princípio da dignidade da 
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pessoa humana. No paradigmático 'Caso Ellwanger”, a vedação do discurso do ódio (hate speech) 

foi expressamente tratada como limitadora do direito à liberdade de expressão: 

 

HABEAS-CORPUS. PUBLICAÇÃO DE LIVROS: ANTI-SEMITISMO. 

RACISMO. CRIME IMPRESCRITÍVEL. CONCEITUAÇÃO. ABRANGÊNCIA 

CONSTITUCIONAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LIMITES. ORDEM 

DENEGADA. 

1. Escrever, editar, divulgar e comerciar livros "fazendo apologia de ideias 

preconceituosas e discriminatórias" contra a comunidade judaica (Lei 7716/89, 

artigo 20, na redação dada pela Lei 8081/90) constitui crime de racismo sujeito às 

cláusulas de inafiançabilidade e imprescritibilidade (CF, artigo 5º, XLII). 2. 

Aplicação do princípio da prescritibilidade geral dos crimes: se os judeus não são 

uma raça, segue-se que contra eles não pode haver discriminação capaz de ensejar 

a exceção constitucional de imprescritibilidade. Inconsistência da premissa. 3. Raça 

humana. Subdivisão. Inexistência. Com a definição e o mapeamento do genoma 

humano, cientificamente não existem distinções entre os homens, seja pela 

segmentação da pele, formato dos olhos, altura, pêlos ou por quaisquer outras 

características físicas, visto que todos se qualificam como espécie humana. Não há 

diferenças biológicas entre os seres humanos. Na essência são todos iguais. (...) 13. 

Liberdade de expressão. Garantia constitucional que não se tem como absoluta. 

Limites morais e jurídicos. O direito à livre expressão não pode abrigar, em sua 

abrangência, manifestações de conteúdo imoral que implicam ilicitude penal. 

14. As liberdades públicas não são incondicionais, por isso devem ser exercidas 

de maneira harmônica, observados os limites definidos na própria 

Constituição Federal (CF, artigo 5º, § 2º, primeira parte). O preceito 

fundamental de liberdade de expressão não consagra o "direito à incitação ao 

racismo", dado que um direito individual não pode constituir-se em salvaguarda de 

condutas ilícitas, como sucede com os delitos contra a honra. Prevalência dos 

princípios da dignidade da pessoa humana e da igualdade jurídica. 15. "Existe um 

nexo estreito entre a imprescritibilidade, este tempo jurídico que se escoa sem 

encontrar termo, e a memória, apelo do passado à disposição dos vivos, triunfo da 

lembrança sobre o esquecimento". No estado de direito democrático devem ser 



 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN 
intransigentemente respeitados os princípios que garantem a prevalência dos 

direitos humanos. Jamais podem se apagar da memória dos povos que se pretendam 

justos os atos repulsivos do passado que permitiram e incentivaram o ódio entre 

iguais por motivos raciais de torpeza inominável. 16. A ausência de prescrição nos 

crimes de racismo justifica-se como alerta grave para as gerações de hoje e de 

amanhã, para que se impeça a reinstauração de velhos e ultrapassados conceitos que 

a consciência jurídica e histórica não mais admitem. Ordem denegada. (HC 82424, 

MOREIRA ALVES, STF.) 

 

Atualmente, inclusive, tem-se se debatido sobre os limites da liberdade de 

expressão artística do gênero humor e responsabilização dos humoristas por danos morais por abuso 

do referido direito. O Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de decidir pela manutenção 

da condenação de humorista que, em programa de televisão de rede nacional, fez comentário 

considerado chulo e grosseiro. Senão vejamos: 

 

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

COMENTÁRIO REALIZADO POR APRESENTADOR DE PROGRAMA 

TELEVISIVO, EM RAZÃO DE ENTREVISTA CONCEDIDA POR CANTORA 

EM MOMENTO ANTECEDENTE - INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE 

AFIRMARAM A OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO ANTE A AGRESSIVIDADE 

DAS PALAVRAS UTILIZADAS E, COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA 

DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DETERMINARAM A 

RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL DO RÉU PELOS DANOS MORAIS 

SUPORTADOS PELOS AUTORES, APLICANDO VERBA INDENIZATÓRIA 

NO MONTANTE DE R$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS). 

IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. 

Hipótese: A controvérsia cinge-se a aferir a existência ou não de dano moral 

indenizável em razão do conteúdo de frase pronunciada em programa humorístico 

veiculado na televisão aberta. 

1. Revela-se inviável o pleito de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, 

ante a inadequação da via eleita, pois, nos termos da jurisprudência desta Corte, tal 

pedido deve ser formulado de forma apartada, ou seja, mediante ação cautelar 



 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN 
(artigo 288 do RISTJ), não se admitindo sua inserção nas razões do apelo extremo. 

Precedentes. 

2. Quanto à apontada violação do art. 535, inciso II, do CPC, aplicável à hipótese 

o óbice da súmula 284/STF, porquanto das razões recursais não é possível extrair 

qual o objeto de irresignação do recorrente, uma vez que apenas alegou, 

genericamente, a ocorrência de omissão no julgado quanto aos dispositivos 

apontados, sem especificação das teses que supostamente deveriam ter sido 

analisadas pelo acórdão recorrido. 

3. Inaplicável, ao caso, o óbice sumular nº 7/STJ, porquanto incontroverso o teor 

do comentário tecido pelo recorrente e, estando a controvérsia afeta exclusivamente 

à ponderação/valoração jurídica acerca da potencialidade ofensiva dos fatos tidos 

como certos e inquestionáveis, expressamente delineados pelas instâncias 

ordinárias, descabida a incidência do referido enunciado sumular. 

Precedentes. 

4. Quanto à tese de responsabilização civil do réu pelo comentário tecido, aplicável 

o óbice da súmula 320 desta Corte Superior, pois o fato de o voto vencido ter 

apreciado a questão à luz dos dispositivos legais apontados como violados não é 

suficiente para satisfazer o requisito do prequestionamento. Precedentes do STJ. 

5. Apesar de em dados e específicos momentos ter o Tribunal a quo, implicitamente 

se referido a questões existentes no ordenamento legal infraconstitucional, é certa 

a índole eminentemente constitucional dos fundamentos adotados pelo acórdão 

recorrido, não tendo o recorrente interposto o regular recurso extraordinário, a atrair 

o óbice da súmula 126 desta Corte Superior. Precedentes. 

6. No que tange ao pedido subsidiário de redução do quantum indenizatório fixado 

pela Corte local em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos autores, 

totalizando a quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), ponto sobre 

o qual, implicitamente, houve o prequestionamento de dispositivo de lei federal, 

haja vista que nos termos do artigo 944 do Código Civil "a indenização mede-se 

pela extensão do dano" - não merece acolhida a irresignação ante a aplicação do 

óbice da súmula 7/STJ. 

O Tribunal local analisou detidamente a conduta do ofensor, as consequências 

do seu comentário, a carga ofensiva do discurso, o abalo moral sofrido pelos 
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autores e, de forma proporcional e razoável, o valor da indenização a ser 

custeada pelo réu para aplacar o sofrimento, a angústia e a comoção imposta 

aos ofendidos. 

Para modificar as conclusões consignadas no acórdão impugnado e concluir estar 

exagerado o quantum indenizatório como quer a parte recorrente, seria necessária 

a incursão no conjunto fático-probatório das provas e nos elementos de convicção 

dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial (Súmula nº 7 do STJ). 

7. Recurso especial conhecido em parte e, na extensão, desprovido. 

(REsp 1487089/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 23/06/2015, DJe 28/10/2015) 

 

Sobre esse tema, destaca-se, ainda, o escólio de André de Carvalho Ramos: 

 

Ridendo castigat mores (o riso corrige os costumes) e, em geral, não gera dever de 

indenização. Entendo que o cerne da diferenciação do humor de outras formas de 

conduta (como a ofensa pura e simples) está no ânimo do agente: havendo a vontade 

clara de divertir e gracejar (animus jocandi), fica caracterizada a liberdade de 

expressão humorística, mesmo se a piada for rude, cáustica ou mesmo sem nenhuma 

graça no contexto social de uma época. Por outro lado, caso haja a caracterização 

do ânimo de ofender ou inferiorizar determinada pessoa ou grupo social, pode-

se chegar à limitação da liberdade de expressão humorística, aqui usada 

somente como disfarce, para se assegurar a prevalência de outro direito 

envolvido (por exemplo, o direito à igualdade)39. (sem destaques no original) 

 

Portanto, as ofensas aos estudantes e professores brasileiros perpetradas não estão 

abrigadas pelo direito fundamental à liberdade de expressão, por evidente violação à honra e à 

dignidade das pessoas pertencentes a este grupo social. O Réu incorreu em evidente abuso de direito, 

razão pela qual deve ser condenado a pagar indenização pelos danos morais coletivos por ele causados. 

 

V.II – A APLICAÇÃO DO PRECEDENTE FIRMADO NO CASO DAS FAKE NEWS NA 

 
39RAMOS, André de Carvalho. Curso de direitos humanos. 5ª. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. 
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ADPF 572 JULGADA PELO STF PARA PROTEÇÃO DAS UNIVERSIDADES NO 

CONTEXTO DO ÓDIO AO ENSINO PÚBLICO 

 

Em tal ADPF, pedia-se a declaração de inconstitucionalidade da Portaria GP nº 

69/2019, a qual, com base no art. 43 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (STF), 

instaurou inquérito para investigar a disseminação de fake news com potencial veiculação de crimes 

contra a honra e ameaças aos Ministros do Supremo Tribunal Federal. No precedente, com notável 

força hermenêutica formal, eis que tomado quase unanimemente, o STF apontou como a liberdade de 

expressão não pode ser utilizada para fins de discurso de ódio discriminatório contra as autoridades 

que compõem as instituições. Obviamente, o presente caso não retrata disseminação de fakenews 

contra o Poder Judiciário, mas sim contra as universidades, mas, obviamente, isso não é empecilho 

algum para aplicação da razão de decidir do precedente pois as semelhanças, no que concerne ao 

enfrentamento de disseminação de manifestações que não encontram base factual são muito 

fortes, como já demonstrado. Além disso, as universidades públicas, especialmente no âmbito de um 

Estado Social como o brasileiro, são instituições igualmente importantes para a saúde da 

democracia, pois proporcionam inclusão social, merecendo, assim, a mesma respeitabilidade que o 

Poder Judiciário, em termos de proteção institucional. 

O Ministro Edson Fachin, Relator da ação, expressamente, utiliza a democracia 

militante como referencial imprescindível para o deslinde da questão em termos de proteção do 

Estado de Direito democrático e dos Poderes instituídos. No ponto, realizara-se leitura da democracia 

militante para além da prática em torno do banimento de partidos políticos tidos como atentatórios ao 

regime democrático para albergar o enfrentamento de quaisquer “atos que, abusando dos direitos 

e garantias protegidos pela Constituição, invocando-os a pretexto de ideologia política, visam 

abolir ou restringir direitos de determinadas pessoas ou grupos”40. É precisamente disso que se 

trata nesta ação, Excelência: a utilização de discurso, por parte do réu, com claro interesse 

discriminatório em face de grupo, no caso, alunos e professores universitários, tidos como 

dependentes químicos, pessoas nocivas por utilizarem tatuagem ou mal gestores. 

Também o Ministro Dias Toffoli ressaltou que “a liberdade de expressão não 

respalda a alimentação do ódio, da intolerância e da desinformação”41. Ora, ao afirmar, em tom 

 
40  MEDIDA CAUTELAR NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 572 
DISTRITO FEDERAL. Relator Ministro Edson Fachin. Julgamento em 18/06/2020. p. 28-29. 
41  MEDIDA CAUTELAR NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 572 
DISTRITO FEDERAL. Relator Ministro Edson Fachin. Julgamento em 18/06/2020. P. 5 
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generalizante, que as universidades produzem dependentes químicos, enquanto pesquisa 

empírica realizada, na verdade, prova o contrário, tem-se a clara configuração de 

desinformação rechaçada pelo STF. Assim, os seguintes trechos do voto do Ministro Dias Toffoli42 

demonstram a necessidade de se protegerem as instituições numa democracia: 

 
 

Vivemos os tempos das redes sociais e, colateralmente, das fake news, objeto de grande 
preocupação no Brasil e no mundo, em especial em razão dos riscos que colocam à 
democracia. 
Trata-se de um cenário sujeito à difusão massiva e maliciosa de informações inverídicas e 
danosas para a sociedade como um todo, seja pela ação humana, seja pela ação de robôs. 
(...) 
É nesse contexto que se inserem as fake news ou notícias fraudulentas, expressão que 
considero mais adequada, por melhor exprimir a ideia de utilização de um artifício ou 
ardil para se galgar vantagem específica e indevida. Trata-se de notícias integral ou 
parcialmente inverídicas aptas a ludibriar o receptor, influenciando seu comportamento 
e sua visão de mundo. 
(...) 
Quando falamos em notícias fraudulentas ou desinformação no contexto do inquérito 
instaurado no STF, não estamos falando de críticas ou meras discordâncias de decisões desta 
Corte realizadas no legítimo exercício da liberdade de expressão. Estamos falando de 
notícias fraudulentas usadas com o propósito de auferir vantagem indevida, seja ela de 
natureza política ou econômica ou cultural. 
Não podemos perder de vista que a liberdade de expressão e a liberdade de informação 
fidedigna são complementares, e não opostas. Combater a desinformação é garantir o direito 
à informação, ao conhecimento, ao pensamento livre, dos quais depende o exercício pleno da 
liberdade de expressão. No entanto, a liberdade de expressão não respalda a alimentação do 
ódio, da intolerância e da desinformação. Essas situações representam o exercício abusivo 
desse direito. 
(...) 
O que temos hoje, infelizmente, é o afastamento da verdade da fé e da verdade da razão (da 
ciência), para triunfar a tirania do relativismo, que impõe a ideologia da desinformação, a 
ideologia da força bruta, a ideologia do caos. E por que o caos? Porque o relativismo leva à 
quebra de hierarquia, o desrespeito às instituições, o desrespeito às verdades concretizadas 
no racionalismo. 
(...) 
O objetivo dessas campanhas de desinformação é a criação do caos, com a agitação contínua 
da opinião pública, o estímulo à divisão e ao conflito institucional e social. 
(...) 
Jason Stanley, na obra “Como funciona o fascismo”, de 2018, alerta para a reincidência no 
mundo atual de discursos e práticas políticas que estimulam a divisão social a partir da 
dicotomia “nós” e “eles”, como forma de se enfraquecer e se questionar a existência das 
instituições democráticas. Por isso, cabe a todos nós exercer máxima vigilância e defesa 
dos valores constitucionais e democráticos. 
Não por acaso, temos presenciado: táticas de enfrentamento, ameaças e ataques às 
instituições; flertes com ruptura da ordem democrática; discursos de incitação ao ódio e à 
violência; antagonismo exasperado; pedidos de fechamento de instituições democráticas, 
como o STF e o Congresso Nacional; chamamentos à retomada de atos autoritários 
fracassados de nossa história. 
Ou seja, trata-se de lenta e gradual desestabilização das instituições promovida por 
métodos corrosivos da democracia. 

 
42  MEDIDA CAUTELAR NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 572 
DISTRITO FEDERAL. Relator Ministro Edson Fachin. Julgamento em 18/06/2020. 
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É tudo que o autoritarismo e seu caminho para o totalitarismo querem...E o autoritarismo ou 
totalitarismo deve pertencer ao passado! 
Normalizar, condescender e aceitar as fake news como um fenômeno inevitável é permitir 
que a política do ódio, da violência e da intolerância e que atitudes extremistas possam ser 
aceitas sem a necessária responsabilização; é aceitar que nada pode ser mudado, que nada 
pode ser feito. 
A tolerância a tais comportamentos apenas estimula novas manifestações de ódio e de 
intolerância, as quais passam ao largo da expressão legítima da liberdade de expressão. 
 
(destaques não necessariamente idênticos ao original) 

 

Celso de Mello destaca os limites da liberdade de expressão e os riscos para a 

democracia: 

 

Presente esse contexto, não se pode pretender que tal comportamento, torpe e indigno, 
concernente à disseminação criminosa de mensagens, notícias e declarações de conteúdo 
ofensivo, ameaçador e/ou subversivo – além de traduzir inconfessáveis objetivos que 
frontalmente conflitam com os princípios democráticos – estaria amparado pelo direito à livre 
manifestação do pensamento assegurado pela Carta Política de 1988, pois a incitação ao 
ódio público, a quebra da institucionalidade e a propagação de ofensas e ameaças ao regular 
funcionamento das instituições democráticas não estão protegidas pela cláusula 
constitucional que assegura a liberdade de expressão. 
Na realidade, a liberdade constitucional de expressão do pensamento não legitima o discurso 
de ódio, não protege ofensas ao patrimônio moral de quem quer que seja e não tutela 
manifestações que objetivam transgredir as salvaguardas estabelecidas pela Lei Fundamental 
em sua própria defesa, pois tais atos de natureza criminosa – e de caráter evidentemente 
subversivo – não são dignos nem merecedores do amparo constitucional, sob pena de 
consagrar-se verdadeiro paradoxo, na medida em que a Carta Política, ao assegurar as 
franquias democráticas à generalidade dos cidadãos, culmina por viabilizar aos infratores da 
ordem jurídica a destruição do próprio sistema constitucional. (BRASIL, 2020, p. 31-32) 
(...) 
Cabe reconhecer, em suma, desse modo, que o postulado da dignidade pessoal e a defesa da 
institucionalidade constituem limitações externas à liberdade de expressão, que não pode, e 
não deve, ser exercida com o propósito subalterno de veicular práticas criminosas 
tendentes a fomentar e a estimular situações de intolerância, de ódio público ou de 
manifestações acintosas e degradantes contra as instituições da República, notadamente 
quando cidadãos, traídos em sua justa confiança por mentes autocráticas e intolerantes, 
aderem a mensagens inconstitucionais, reivindicando, em irracional gesto suicida (porque 
lesivo aos seus próprios direitos), o fechamento de órgãos vitais à subsistência da democracia 
e à vigência plena das liberdades fundamentais, como o Supremo Tribunal Federal e o 
Congresso Nacional. (BRASIL, 2020, p. 38) 
(destaques não necessariamente idênticos ao original) 

 

 
Também o Ministro Ricardo Lewandowski assentou a importância do 

enfrentamento das fakenews no contexto das declarações que não correspondem à realidade 

factual, produzindo, assim, mentiras, como, precisamente, tem-se no presente caso: 

 
Não fosse isso, impende considerar que, atualmente, as redes sociais e os novos meios de 
comunicação - cujo meio de propagação, por excelência é a internet – não veiculam apenas 
manifestações, reflexões ou críticas condizentes com a realidade factual, mas dão curso, 
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de forma crescente, a mentiras, ameaças, ofensas e outras aleivosias, sobretudo a ataques 
criminosos aos membros e servidores desta Suprema Corte e a autoridades de outros poderes. 
(BRASIL, 2020, p. 26) 

 

Não pode haver dúvidas acerca da essencialidade das Universidades para a 

democracia brasileira, Excelência, sendo tal tema objeto de atenção pela doutrina, tendo em vista, 

precisamente, o cenário autoritário já narrado anteriormente, o qual desafia a reafirmação da 

autonomia universitária43. Num Estado Social como o brasileiro, o ensino público é ainda mais 

essencial como ferramenta de inclusão social, devendo as respectivas instituições serem protegidas, 

para que se evite que uma massa de pessoas pobres não tenha o direito de estudar. Logo, a 

essencialidade das Universidades para uma democracia que garanta direitos sociais é bastante forte, 

merecendo ser conferido a elas a mesma proteção garantida ao STF a partir do caso das 

fakenews. 

Nessa linha, de acordo com a 5a Pesquisa Nacional de Perfil Socioeconômico e 

Cultural dos Graduandos das Instituições Federais de Ensino Superior de 2018, tem-se que 53% dos 

graduandos das referidas instituições estão na faixa de renda mensal familiar per capita de “até um 

salário mínimo” e 70,2% na faixa de renda mensal per capita de “até um salário mínimo e meio”44. 

É certo que, como destacado na própria pesquisa, não se trata da camada mais pobre 

da população, já que “os setores mais pobres e miseráveis nem mesmo chegam a concluir o Ensino 

Médio45”, mas os percentuais acima apontam com segurança para o papel de inclusão da 

universidade em relação a estratos sociais que, certamente, teriam dificuldades em cursar uma 

universidade particular. 

Deve-se, destacar, ainda, que, a partir da análise cuidadosa dos votos lançados na 

ADPF, como efetivado acima, não se constata qualquer restrição expressa, por parte dos Ministros, 

acerca da aplicação futura do precedente no contexto restrito de ataques em relação ao Poder 

Judiciário ou, mais especificamente, ao STF. Sem dúvidas, a Corte poderia ter adotado tal expediente, 

mas não o fez. Logo, interpretando as diversas razões de decidir nele contidas, é possível concluir 

com segurança que elas podem ser utilizadas contra quaisquer disseminações de notícias falsas 

contra instituições democráticas, sendo uma questão de grau analisar a força da aplicação dessas 

razões. 

Cabe ao Poder Judiciário, como se sabe, aplicar os precedentes de maneira coerente, 

 
43 MEYER, Emilio; BUSTAMANTE, Thomas; BATISTA JÚNIOR, Onofre Alves. Ob. cit. p. 279. 
44 P. 31. 
45 Idem. 
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além de íntegra. Interpretando o precedente a partir das tarefas em torno da democracia 

militante, como expressamente consignada pelos Ministros Edson Fachin e Gilmar Mendes, além de 

implicitamente constante nos demais votos, tem-se que, repita-se, a razão central da decisão 

vocaciona-se à proteção da democracia. Ora, seria altamente incoerente admitir a necessidade de 

salvaguardar o STF contra tais práticas e negar tratamento semelhante a outra instituição igualmente 

importante para o regime democrático como são as universidades.    

  

VI. DA QUANTIFICAÇÃO DO DANO MORAL – DA VISIBILIDADE DO DANO – 

ENTREVISTA EM TELEVISÃO – DA INFLUÊNCIA DO RÉU – EX-CANDIDATO A 

DEPUTADO ESTADUAL – AMPLA DISSEMINAÇÃO DE IDEIAS PRECONCEITUOSAS 

 

Em relação à dosimetria da indenização em face do dano moral coletivo, deve-se se 

ater ao fato de que sua função precípua é punir e inibir exemplarmente o ofensor, como demonstra, 

novamente, o mencionado precedente do STJ: 

 

Em consequência desse fato, a doutrina especializada pontua que, como não 

visa reconstituir um específico bem material passível de avaliação econômica, 

o dano moral coletivo tem por objetivo “estabelecer, preponderantemente, 

sancionamento exemplar ao ofensor, e também render ensejo, por lógico, 

para se conferir destinação de proveito coletivo ao dinheiro recolhido, o 

que equivale a uma reparação traduzida em compensação indireta para 

a coletividade” (Idem, ibidem, pág. 137, sem destaque no original). De fato, 

o dano moral coletivo cumpre três funções: a) proporcionar uma reparação 

indireta à injusta e intolerável lesão de um direito extrapatrimonial superior 

da coletividade; b) sancionar o ofensor; e c) inibir condutas ofensivas a tais 

direitos transindividuais. O entendimento desta Corte a respeito do tema é, 

realmente, o de que “a condenação em reparar o dano moral coletivo visa 

punir e inibir a injusta lesão da esfera moral de uma coletividade, 

preservando, em ultima ratio, seus valores primordiais” (REsp 1303014/RS, 

Quarta Turma, DJe 26/05/2015, sem destaque no original) e de que “o dano 

moral coletivo é aferível in re ipsa, ou seja, sua configuração decorre da mera 
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constatação da prática de conduta ilícita” (REsp 1517973/PE, Quarta Turma, 

DJe 01/02/2018)46. (sem destaques no original) 

 

Como se sabe, não há parâmetros legais claros para a fixação do dano moral. Sendo 

assim, é importante consultar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, já tendo 

tal Corte firmado a seguinte tese: 

 

A fixação do valor devido à título de indenização por danos morais deve 

considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das 

circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual 

arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além 

de afastar eventual tarifação do dano47. 

 

Através do modelo bifásico, assim, tem-se: a) o critério da valorização das 

circunstâncias do caso; b) o interesse jurídico lesado. 

  De acordo com o primeiro requisito, o MPF remete para a circunstância de 

autoritarismo em torno dos ataques ao ensino público, como já apresentado, levando em conta que a 

fala do réu atingiu alunos e professores. Em relação ao segundo requisito, tem-se que a honra e a 

imagem dos alunos e estudantes das universidades públicas tem sido reiteradamente atacadas, 

também no contexto já apresentado. Além disso, saliente-se que o réu foi candidato ao cargo de 

Deputado Estadual em 2018, tendo, assim, maior difusão nas suas ideias perante, pelo menos, os 

mais de 8 mil eleitores que ele conseguiu obter apoio48. Ademais, a fala foi proferida em contexto 

televisivo com certa disseminação, merecendo, portanto, exemplar reprovação para que tais ideias 

não mais sejam veiculadas.    

  Excelência, sendo assim, o MPF entende como correta a condenação do réu por danos 

morais coletivos no patamar de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), recurso a ser revertido ao 

fundo previsto no art. 13 da Lei da Ação Civil Pública. Sugere-se esse valor levando em conta: a) a 

extensão do dano, atingindo a honra e a imagem de milhares de alunos e professores49; b) o fato de a 

 
46 RESP RECURSO ESPECIAL Nº 1.502.967 - RS (2014/0303402-4) RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI. 
47 Jurisprudência em teses. Disponível em: http://www.stj.jus.br/SCON/jt/toc.jsp. Acessado em: 27/05/2019. 
48 Dados do TSE disponíveis em: http://divulga.tse.jus.br/oficial/index.html. Acessado em: 10/07/2020. 
49 Veja, por exemplo, o total de alunos, aproximadamente, da UFERSA: 9.703 alunos, conforme a 5a Pesquisa Nacional de 
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declaração ter sido proferida em televisão; c) a posição pública do réu, o qual conta com público que 

pode admitir como verdadeira sua fala. 

  Sendo assim, entende como correta a fixação de indenização no patamar de 

R$ 500.000,00. 

 

VII – DO PEDIDO 

Ante todo o exposto, o Ministério Público Federal vem requerer a Vossa Excelência: 

1 – A citação do demandado para, caso queira, apresentar defesa, sob pena de 

incidência dos efeitos da revelia; 

2 – A condenação a pagar indenização a título de danos morais coletivos no 

montante de 500.000,00 (quinhentos mil) reais, a serem revertidos para o fundo 

previsto no art. 13 da Lei da Ação Civil pública; 

3 – a dispensa do pagamento das custas, emolumentos e outros encargos, em vista 

do disposto no artigo 18 da Lei nº 7.347/85. 

 

 

Embora já tenha apresentado prova pré-constituída do alegado, o Ministério Público 

Federal requer, outrossim, a produção de demais provas no curso da ação. O MPF, dada a natureza 

indisponível do direito envolvido, aponta que não é possível realizar audiência de conciliação.

   

Dá-se à causa o valor de 500.000,00 (quinhentos mil reais). 

    

Mossoró/RN, data da assinatura eletrônica 

 

EMANUEL DE MELO FERREIRA 
Procurador da República 

 
FERNANDO ROCHA DE ANDRADE 

Procurador da República 
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