
AO JUÍZO DE ALGUMA DAS VARAS FEDERAIS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA          

DO ESTADO RIO GRANDE DO NORTE 

 

 

 

ANA FLÁVIA OLIVEIRA BARBOSA DE LIRA, brasileira, solteira, inscrita sob o           

CPF nº 081.333.974-05, RG nº 002788788, com endereço rua Prudente de Morais, 170,             

apartamento 303, bloco D, CEP 59611-100, Mossoró/RN, e NATÁLIA BASTOS          

BONAVIDES, brasileira, advogada, investida no cargo de deputada federal, inscrita          

sob o CPF/MF nº 053.528.974-00, RG nº 1910471, vem, com fundamento no art. 5º,              

LXXIII da Constituição Federal e na Lei nº 4.717/1965, ajuizar AÇÃO POPULAR            

COM PEDIDO LIMINAR em desfavor da UNIÃO FEDERAL, pessoa jurídica de           

direito público, a ser representada por quem estabelecida por lei; da UNIVERSIDADE            

FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO - UFERSA, pessoa jurídica de direito          

público, de caráter autárquico, vinculada ao Ministério da Educação e do Desporto,            

situada na Av. Francisco Mota, nº 572, Bairro Costa e Silva, CEP 59.625-900,             

Mossoró/RN; do Sr. JAIR MESSIAS BOLSONARO, Presidente da República, e da           

Sra. LUDIMILLA CARVALHO SERAFIM DE OLIVEIRA, hoje ocupante do cargo          

de Reitora da UFERSA, conforme com os fatos e fundamentos a seguir trazidos. 

  

I Da legitimidade para a propositura de Ação Popular 

As requerentes, propõem a presente ação em defesa de direito essencial da            

coletividade, nos termos do inc. LXXIII do art. 5º da Constituição República. 

A Ação Popular manifesta-se como um forte instrumento para o exercício da           

cidadania por meio do qual qualquer cidadão ou cidadã pode exigir dos gestores             

 



públicos, por ação ou omissão, a cessação de atos lesivos ao patrimônio público e              

contrários às normas jurídicas. 

Nessa esteira, a Lei 4.717/65, que regulamenta a Ação Popular, deve ser            

interpretada em consonância com os novos preceitos constitucionais, entre estes, os           

artigos 170 e 219, instrumentos normativos que dizem respeito ao objeto da presente             

ação. 

Como já observado, pelo art. 1º da referida lei qualquer cidadão ou cidadã será              

parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao               

patrimônio de qualquer ente integrante da Federação, de maneira que inexistem           

dúvidas acerca da legitimidade ativa das postulantes, que se encontram no pleno            

exercício de seus Direitos Políticos, conforme títulos de eleitora em anexo. 

II Da competência do juízo de primeiro grau 

De acordo com o artigo 5º da Lei 4.717/65, a competência para julgamento da              

Ação Popular é determinada pela origem do ato lesivo a ser anulado, sendo, via de               

regra, do juízo competente de primeiro grau, conforme as normas de organização            

judiciária. 

Ainda que se trate de ato praticado por Presidente da República, ministro(a) de             

Estado ou órgão da União, não haverá foro privilegiado, sendo competente a justiça             

de primeira instância. 

Neste sentido, o STF/AO 859 QO / AP - Julgamento em 11/10/2001: 

EMENTA: AÇAO ORIGINÁRIA. QUESTAO DE     
ORDEM. AÇAO POPULAR. COMPETÊNCIA    
ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:     
NAO-OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 

1. A competência para julgar ação popular contra ato de          
qualquer autoridade, até mesmo do Presidente da       
República, é, via de regra, do juízo competente de         
primeiro grau. Precedentes. 

2. Julgado o feito na primeira instância, se ficar         
configurado o impedimento de mais da metade dos        

 



desembargadores para apreciar o recurso voluntário ou a        
remessa obrigatória, ocorrerá a competência do Supremo       
Tribunal Federal, com base na letra n do inciso I, segunda           
parte, do artigo 102 da Constituição Federal. 

3. Resolvida a Questão de Ordem para estabelecer a         
competência de um dos juízes de primeiro grau da Justiça          
do Estado do Amapá. (Destacamos). 

Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido            

de reconhecer o juízo de primeiro grau como o foro competente para julgar Ação              

Popular ajuizada contra ato de qualquer órgão ou autoridade da República: 

O PROCESSO E O JULGAMENTO DE AÇÕES       
POPULARES CONSTITUCIONAIS (CF, ART. 5º,     
LXXIII) NÃO SE INCLUEM NA ESFERA DE       
COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO    
TRIBUNAL FEDERAL– O Supremo Tribunal Federal –       
por ausência de previsão constitucional – não dispõe de         
competência originária para processar e julgar ação       
popular promovida contra qualquer outro órgão ou       
autoridade da República, mesmo que o ato cuja        
invalidação pleiteie-se tenha emanado do Presidente da       
República, das Mesas da Câmara dos Deputados ou do         
Senado Federal ou, ainda, de qualquer dos Tribunais        
Superiores da União. Jurisprudência.    
Doutrina.”(Pet5.191-AgR/RO, Rel. Min. CELSO DE     
MELLO), 

           Dessa maneira, não há dúvidas também acerca de que a jurisdição competente             

para julgar e processar a presente ação é o presente juízo de primeiro grau, em qualquer                

unidade da Federação. 

III Do desvio de finalidade na nomeação da Sra. Ludimilla Carvalho para 

reitora da UFERSA 

Na sexta-feira, 21 de agosto de 2020, a sra. Ludimilla Carvalho foi nomeada             

reitora da Universidade Federal Rural do Semi-Árido - UFERSA.  1

Tem-se, entretanto, que tal nomeação ocorreu à revelia do desejo manifestado           

pela comunidade acadêmica, já que a sra. Ludmilla Carvalho ficou em terceiro lugar no              

1https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2020/08/21/professora-ludimilla-oliveira-e-nome
ada-reitora-da-ufersa.ghtml 

 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10688723/artigo-102-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988


processo eleitoral , tendo recebido apenas 1.053 votos, perfazendo somente 18,33% dos           2

votos válidos, enquanto o primeiro colocado no pleito, o Sr. Rodrigo Codes, teve mais              

que o dobro de votos da interventora, acabando a eleição com 2.115 votos, 37,55% dos               

votos válidos . 3

A nomeação da Sra. Ludimilla Carvalho, portanto, é flagrantemente         

inconstitucional, já que, dentre a série de pontos que serão trazidos nas linhas             

subsequentes, atenta contra a autonomia universitária, nos termos do art. 207 da            

Constituição Federal de 1988, conforme se desenvolverá mais à frente. 

Com efeito, os objetivos de sua nomeação, a bem da verdade, se deram a partir               

de motivações nada republicanas e francamente contrárias à lei, conforme se extrai do             

comportamento da Sra. Ludmilla Carvalho após o resultado eleitoral da eleição para            

Reitor(a), onde passou a ter comportamentos dessa natureza com a finalidade de mostrar             

alinhamento com o Governo Federal. 

Conforme se desenvolverá, sua nomeação se deu na esteira da política de            

desmonte e privatização do ensino superior, hoje tocada pelo Ministério da Educação.            

Já em 2021, por exemplo, o MEC deve cortar R$ 1,4 bilhão de universidades federais e                

institutos federais , Tais objetivos são inconstitucionais, pois deixam de levar em           4

conta o direito à educação como um direito fundamental, garantido pelo art. 6º da Carta               

de 1988, bem como um dever do Estado, nos termos do art. 205 da mesma Carta, que                 

deve ser resguardado por todos os entes federados, conforme seu art. 23, inciso V. 

Ademais, dentre as finalidades de sua nomeação está a de dar prosseguimento à             

política de perseguição institucional a quem considera opositor, recentemente         

escancarada com o dossiê montado para investigar antifascistas e oposicionistas ao           

Governo Federal, expediente proibido, inclusive, pelo STF . 5

2https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2020/06/16/ufersa-define-lista-triplice-para-esco
lha-de-reitor.ghtml 
3http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/bolsonaro-nomeia-terceira-colocada-na-eleia-a-o-para-reit
oria-da-ufersa/487941 
4https://educacao.uol.com.br/noticias/2020/08/07/mec-deve-cortar-18-do-orcamento-de-universidade
s-e-institutos-em-2021.htm 
5https://www.poder360.com.br/justica/stf-forma-maioria-para-derrubar-dossie-do-governo-sobre-antif
ascistas/ 

 



O viés autoritário da nomeação e posse da Sra. Ludmilla Carvalho, que reproduz             

as motivações que a levou à Reitoria da UFERSA, restou comprovado de forma             

inequívoca quando, em live realizada no dia 2 de julho de 2020, no perfil de rede social                 

da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica, afirmou que quem não            

estivesse satisfeito com sua nomeação deveria sair da instituição. “[...] quem não            

aceitar, saia. Quem não aceitar, deixe de estudar lá. Peça transferência [...]”, disse a              

sra. Ludmilla Carvalho em vídeo disponível na plataforma YouTube . 6

As ameaças proferidas pela Sra. Ludimilla, porém, não ficaram apenas nas           

palavras, tendo em vista a representação criminal apresentada contra a estudante Ana            

Flávia Lira, ora postulante, hoje investigada pela Polícia Federal em virtude de ter             

lhe direcionado críticas, conforme IPL nº 20200088008 em anexo, deixando ainda           

mais evidente que as finalidades que sedimentaram sua escolha para o cargo de Reitora              

nada têm de republicanas. 

 

Na esteira do desvio de finalidade, há elementos probatórios que, dado seu            

impacto e sua natureza inequívoca, merecem tópicos à parte para que melhor fiquem             

6 https://www.youtube.com/watch?v=x3F-MjhJHQk#action=share 

 



demonstradas as características que tornam nula a nomeação da Sra. Ludimilla Carvalho            

para o cargo de reitora da UFERSA. 

 

IV Da “intervenção” reconhecida pela própria reitora nomeada 

No dia 27 de agosto, o jornalista Bruno Barreto revelou em sua página na              

internet e no YouTube áudios e prints de mensagens da Sra. Ludimilla em conversas no               

WhatsApp . 7

Das informações levantadas pelo jornalista, fica evidente que a Sra. Ludimilla,           

antes do resultado do processo eleitoral para o cargo de Reitor da UFERSA, já mantinha               

diálogos em Brasília no sentido de defender que fosse respeitada a ordem dos mais              

votados, com a consequente nomeação do primeiro lugar. A hipótese de não ser o              

primeiro colocado o nomeado, segundo a própria Sra. Ludimilla, configuraria uma           

intervenção. 

7http://blogdobarreto.com.br/prints-e-audio-revelam-que-antes-da-eleicao-da-ufersa-ludimilla-mantinh
a-contatos-em-brasilia-em-defesa-da-nomeacao-do-primeiro-colocado/ 

 



 

Note-se que o diálogo em questão ocorreu em 12 de dezembro de 2019.             

Contudo, a definição da lista tríplice, após o processo eleitoral, ocorreu apenas em 16 de               

junho de 2020 , tendo a comunidade acadêmica escolhido a chapa encabeçada pelos            8

8https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2020/06/16/ufersa-define-lista-triplice-para-esco
lha-de-reitor.ghtml 

 



professores Rodrigo Codes, como candidato a reitor, e Edcarlos Alves, como candidato            

a vice-reitor. A chapa da Sra. Ludimilla ficaria apenas na 3º colocação, com menos de               

20% dos votos. 

As datas são importantes, pois mostram que, antes das eleições, a Sra. Ludimila             

sentia-se confiante de que seria a escolhida pela comunidade acadêmica - confiante ao             

ponto de, ela própria, qualificar de intervenção a nomeação de alguém que não fosse              

o escolhido pela comunidade acadêmica para o cargo de Reitor. 

Suas articulações junto a parlamentares como Fábio Faria, por exemplo, hoje           

Ministro das Comunicações, eram no sentido de fosse respeitada a vontade acadêmica            

no que diz respeito à nomeação do nome por ela sufragado: 

 

Nos áudios trazidos pelo jornalista Bruno Barreto , a Sra. Ludimilla afirma estar            9

em conversa com parlamentares, ocasião em que cita o General Girão, Benes Leocádio             

e Beto Rosado (que, segundo ela, seria seu ex-aluno). Afirma também que em Brasília              

“a situação está tranquila”, onde há “portas abertas”, asseverando que lá “conhece todo             

mundo”: 

“Mas eu ainda tô aqui na Câmara. Agora de 18 horas eu            
vou ter uma audiência com Fábio Faria, certo? Já         
conversamos aqui com dois deputados e ainda falta Benes         
Leocádio (...) tranquilo demais, muito tranquilo. É o que         

9 https://www.youtube.com/watch?v=_YqWcL8xTa8#action=share 

 



eu lhe disse. Aqui eu conheço todo mundo, sabe? Muito          
tranquilo mesmo. Tranquilo demais. Conversei por mais       
de uma hora com o general [general Girão, deputado         
federal) no gabinete dele, com Beto [Rosado, deputado        
federal] nem se fala, foi meu aluno. Com Fábio também,          
muita facilidade. Com Benes também, ficou a manhã toda         
esperando a gente. É por que não deu tempo. Então          
assim:a situação pra gente aqui em Brasília é muito muito          
tranquila mesmo, graças a Deus, graças a Deus, portas         
abertas (...) 

Por que eles disseram que já tiveram uma conversa com o           
Presidente. Disse: “Presidente, o senhor não pode       
continuar fazendo isso não”. Aí disse que o Presidente         
tinha dito: “mas a gente não quer pessoas vinculadas a          
partido” (...) Todos os outros deputados são contra, sabe?         
E claro que tem ser contra né? Quem for a favor disso,            
meu amigo, não se elege mais nunca, que é como esse           
homem aí, esse general [Girão] é candidato de um         
mandato único, entendeu? Então, o que tem que fazer é          
isso. A gente tem que encontrar, a gente tem que          
encontrar, Jesus vai ajudar, nós vamos encontrar, porque        
se a gente encontra e desarticula esse nome, pronto: aí a           
eleição corre como tem que correr. Passando do crivo, a          
história de não ter vinculação nem filiação partidária,        
cabou-se: quem ganhar vai ser nomeado”. 

Dos dizeres de Ludimilla, destacam-se os seguintes pontos: 1º ela é contra a             

nomeação de candidato que não tenha sido o mais votado o processo eleitoral para o               

cargo de Reitor; 2º com exceção do deputado General Girão, todos os demais             

parlamentares com quem conversou também são contra; 3º A Sra. Ludimilla considera            

inaceitável a hipótese de desrespeito à ordem de mais votados pela comunidade            

acadêmica; 4º Confiante, acreditava que, não tendo vinculação partidária com qualquer           

agremiação, poderia ser nomeada, elencando tal requisito junto à primeira colocação no            

processo eleitoral. 

Importa atentar para o fato de que em nenhum momento a Sra. Ludimilla             

faz referência critérios de ordem religiosa para sua nomeação. Esta questão será            

retomada adiante como uma peça do mosaico de provas do desvio de finalidade e da               

ilegalidade de sua nomeação e posse para o cargo de Reitora da UFERSA. 

Das conversas, é possível notar que, por mais uma vez, a Sra. Ludimilla afirma               

que todos os deputados seriam contra uma intervenção dessa natureza - com exceção do              

 



Gen. Girão, razão pela qual seria um deputado de “um mandato só”. A Sra. Ludimilla,               

ainda mostrando-se confiante, destaca os critérios estabelecidos para chegar à Reitoria           

da UFERSA: não ter filiação partidária, de maneira que quem vencesse as eleições             

deveria ser nomeado pelo Presidente da República. 

O caminho, assim, para assumir a Reitoria da UFERSA seria demarcar oposição            

ao então Reitor, o Sr. Arimatéia Matos, que estaria situado em outro campo ideológico              

ao do Presidente da República. A Sra. Ludimilla mostra preocupação em cumprir com o              

requisito de não ter filiação partidária, procurando fazer ver publicamente que se alinha             

aos critérios estabelecidos pelo mandatário. “O capitão vai gostar de saber”, diz ela. 

  

 



Porém, depois das eleições, quando se viu em terceiro lugar na lista tríplice, com              

apenas 18,33% dos votos, a Sra. Ludimilla mudou de posicionamento, passando a se             

colocar como alguém próxima às ideias do Presidente da República de modo que o              

critério do respeito à vontade da comunidade acadêmica, com a nomeação do primeiro             

colocado, foi esquecido em nome de critérios de natureza ideológica, antes           

repudiados pela própria Sra. Ludimilla, 

E mais: passou a atribuir sua nomeação a uma intervenção divina. Em uma das              

lives que participou, afirmou que 

“A benção ela vem do alto. Então, ontem eu vivi essa           
experiência. A experiência de ir para o primeiro lugar.         
Porque eu estava no meio da multidão quando o Senhor          
mandou me chamar. Eu digo que foi o Senhor que          
mandou me chamar pelos olhos da fé. Mandou me chamar          
para um lugar de honra com as grandes autoridades desse          
País (...) eu posso dizer isso, pelos olhos da fé eu posso,            
eu posso dizer isso por que foi extraordinário o que Deus           
fez, foi uma grande surpresa quando o Senhor diz assim,          
que surpreende, que quebra protocolo e que Ele faz é por           
que Ele faz, por que ele é Deus” . 10

Ora, nas conversas com parlamentares, privadas, a Sra. Ludimilla jamais          

elencou motivações religiosas para sua nomeação. Tampouco durante a campanha          

eleitoral na eleição para Reitor da UFERSA. Assusta também o fato de considerar o              

desrespeito à vontade da comunidade acadêmica, que não a escolheu Reitora, como            

uma “quebra de protocolo” efetuada por Deus, que teria preferência por ela, e não              

pelo Sr. Rodrigo Codes, Reitor eleito da UFERSA. 

Se parássemos aqui, já teríamos elementos em abundância no sentido de           

comprovar o dramático desvio de finalidade do qual padece a nomeação e a posse da               

Sra. Ludimilla para Reitoria da UFERSA. As provas da ilegalidade, todavia,           

prosseguem se acumulando de modo estarrecedor. 

Já nomeada, a Sra. Ludimilla chegou a afirmar em uma live, já trazida nas linhas               

anteriores e cujo registro também se encontra no Blog do Barreto , que “quem achar              11

ruim que vá embora”. Como observou o jornalista Bruno Barreto, a Sra. Ludimilla             

10 https://www.youtube.com/watch?v=y7qRxIUXkOQ#action=share 
11http://blogdobarreto.com.br/prints-e-audio-revelam-que-antes-da-eleicao-da-ufersa-ludimilla-mantin
ha-contatos-em-brasilia-em-defesa-da-nomeacao-do-primeiro-colocado/ 

 



passou a apagar de suas redes registros que pudessem confrontar o campo            

ideológico em que se situa o Presidente da República. A conversão religiosa também             

ocorreu na perspectiva de mostrar ao mandatário que há confluência em suas posições             

de mundo. 

Tem-se, assim, que a mudança de suas intenções após o resultado eleitoral            

evidencia uma nítida tentativa de se mostrar ideologicamente alinhada com o           

Presidente da República, não deixando dúvidas que sua nomeação se deu com a             

finalidade não de cumprir o imperativo constitucional no que diz respeito à            

educação superior e à autonomia universitária, e sim para servir de correia de             

transmissão para os propósitos partidários, ideológicos e inconstitucionais de quem          

a nomeou. 

Tais propósitos, por sua vez, consistem na promoção de um programa de            

desmonte da educação pública que envolve ações relacionadas a uma perspectiva           

fundamentalista religiosa e de perseguição ao pensamento divergente,        

instrumentalizando a universidade pública enquanto espaço de caça às bruxas contra           

quem manifestar posições contrárias às do grupo que hoje ocupa o Palácio do Planalto. 

Os áudios seguintes consolidam ainda mais o fato de que a Sra. Ludimilla             

promoveu uma mudança radical em seus posicionamentos com a finalidade de mostrar            

alinhamento com o Governo Federal, visto que, não tendo sido eleita pela vontade             

acadêmica, esta foi escanteada em nome da proximidade ideológica com o           

Presidente da República. 

Cacifando-se como representante de sua política de desmonte do ensino público,           

de desrespeito à laicidade do Estado e de perseguição ao pensamento divergente, a Sra.              

Ludimilla “vendeu seu peixe” ao Palácio do Planalto, colocando-se voluntariosamente          

como disposta a dar prosseguimento às suas diretrizes. 

Os áudios a seguir sedimentam ainda mais essa percepção. 

 

V “Totalmente contra essa coisa vinda de cima pra baixo, totalmente contra,            

contra mesmo” 

 



No primeiro áudio 1 (em anexo) dos que serão abordados a seguir, a Sra.              

Ludmilla afirma que o deputado Fábio Faria não teria força suficiente para garantir que              

fosse nomeada, uma vez que não fora eleita pela comunidade acadêmica, acabando em             

terceiro lugar com 18% dos votos. 

Afirma, assim, que para conseguir ser eleita, seria necessário alinhar com os            

generais, que têm mais força e influência junto ao Presidente da República. 

“O próprio Fábio disse que, independente de qualquer        
coisa, ele já tinha conversado com ele e tinha dito: ‘olhe,           
Bolsonaro, essa situação não pode continuar assim’ e        
tudo, ele já tinha discutido sobre isso. Aí disse que o           
Bolsonaro até tinha dito: ‘mas o que eu não quero é que a             
ideologização das universidades aconteça, que isso fique       
pra depois. Mas aí o Fábio sempre dizendo: ‘mas só,          
presidente, que a universidade ela tem que ser livre e          
tudo’. Resultado de toda essa situação: embora Fábio,        
muito antes de tudo, já fosse contra, né, qualquer coisa          
intervenção dessa natureza ele não tinha força suficiente        
porque o alinhamento é com o outro [Gen. Girão], o outro           
da base dos generais, que hoje tem um arremate muito          
grande politicamente”. 

No áudio 2 (em anexo), a Sra. Ludimilla afirma que o deputado Beto Rosado, a               

quem chama de Beto Filho, é contrário a essa “coisa vinda de cima para baixo”. Nessa                

esteira, reafirma que o deputado Fábio Faria, assim como Beto Filho, também é contra              

qualquer intervenção na Universidade, uma vez que é a Universidade que tem que             

decidir, sem interferência de parlamentares. A Sra. Ludimilla, assim, conclui que o            

então Ministro da Educação, Abraham Weintraub, “vem de uma ingerência muito           

grande”. 

“O Beto Filho (...) totalmente contra essa coisa vinda de          
cima pra baixo, totalmente contra, contra mesmo. Nesse        
ínterim, eu tava lá com ele, quando ele vai e liga para            
Fábio Faria. O Fábio, conversei com ele ontem,        
totalmente contra qualquer intervenção na universidade.      
Totalmente contra. Disse pra mim que a universidade é         
que tem que decidir, não tem que deputado tá interferindo          
nisso, não tem, não tem necessidade disso, e que esse          
ministro realmente tinha vindo como uma ingerência       
muito grande. Essa ingerência, inclusive, ele já tinha        
despachado com próprio Bolsonaro”. 

 



Convém realçar que por sucessivas vezes a Sra. Ludimilla não esconde sua            

opinião de que que o desrespeito à escolha da comunidade acadêmica da UFERSA             

no processo eleitoral para a Reitoria configuraria uma intervenção. 

No áudio 3 (em anexo), a Sra Ludimilla afirma que os deputados irão se              

organizar para confrontar o deputado Gen. Girão, entusiasta do que, novamente, chama            

de intervenção (consistente na nomeação de alguém que não tenha sido escolhido pela             

comunidade acadêmica para a reitoria). Questiona também “como é que uma pessoa que             

não é nem do nosso estado chega querendo mandar na principal universidade do             

estado?” (o deputado Girão é natural do Ceará). 

“Os deputados vão se juntar, se juntar pra comprar essa          
briga com Girão, certo? Mas eles querem uma coisa em          
mãos, porque, o que foi que aconteceu? Vamos dizer         
assim: é quatro, quatro contra um, mas esse um tá com o            
vice e com o ministro, entende? Então a gente não sabe           
que isso que eles estão vendo, e foi isso que deixou eles            
irritados: como é que uma pessoa que não é nem do nosso            
estado chega querendo mandar na principal universidade       
do estado? Tá entendendo? A grande questão tá sendo         
essa. Eles mesmos já tão atrás de tentar resolver essa          
situação. Então eles pediram ajuda pra, nesse sentido, se         
essa realmente é a pessoa, é bloquear isso. Por que que ele            
é o alvo? Ele é o alvo pra tentar descaracterizar totalmente           
esse general. A questão é essa”. 

No áudio 4 (em anexo), a Sra. Ludimilla relata uma conversa com o Senador              

Styvenson Valentim, que teria qualificado como “oportunista” misturar política com a           

nomeação para a reitoria da UFERSA. Aparentemente fazendo referência a um evento            

realizado em suas dependências, a Sra Ludimilla diz que o Senador Styvenson reclamou             

da presença de deputados na ocasião, a quem teria respondido que nada a tinha a ver                

com a situação, tendo sido informada que se tratava de uma palestra, de modo não seria                

de sua responsabilidade, enquanto diretora de um centro da universidade, fazer tais            

convites. 

A Sra. Ludimilla relata que o Senador Styvenson estaria aguardando uma           

reunião com o presidente do Tribunal de Contas da União, adiantando a ela que              

pretendia solicitar uma auditoria da CAERN e também da UFERSA, perguntando logo            

 



em seguida o que ela achava disso. A Sra. Ludimilla, então, responde que não vê               

problemas. Logo após, afirma que o deputado Fábio Faria está disposto a lutar para que               

o primeiro nome da lista tríplice, ou quem a comunidade acadêmica elegeu, que seja o               

nomeado para a Reitoria, mas não estaria, contudo, disposto a comprar uma briga com o               

deputado Gen. Girão se soubesse que não venceria. 

“A gente conseguiu esse bloqueio. O Fábio ficou de         
conversar com presidente Bolsonaro pra não se precipitar        
nessa perspectiva dessa nomeação, né, em função apesar        
de que ele disse que pra ele, assim, a universidade é           
independente, não tinha pra que tá discutindo isso ou         
levar isso em pauta, mas que também ele não tava          
disposto a levantar uma briga com General Girão para         
perder. Certo, então assim: ele vai lutar pelo primeiro         
nome da lista, pelo primeiro nome da lista, mas que o           
primeiro nome da lista tem justamente que ser um nome          
limpo”. 

A Sra. Ludimilla enfatiza estar de pleno acordo com a nomeação do            

primeiro lugar no processo eleitoral - ao menos até perceber que este primeiro             

lugar não foi ela, momento em que abriu mão da antes entusiástica defesa da              

democracia e da autonomia universitária para tornar possível exatamente que, ao           

invés primeiro lugar, ela, que ficou na 3ª colocação nas eleições, fosse nomeada             

Reitora. 

Convém atentar para o fato que os áudios ocorreram antes do resultado eleitoral,             

a partir do qual a Sra. Ludimilla, ignorando completamente a autonomia e soberania da              

comunidade acadêmica em escolher quem vai administrá-la, abriu mão desses          

princípios democráticos para mostrar proximidade ideológica com o Palácio de          

Planalto, uma vez que não conseguiu ser eleita pelas urnas. 

. Na medida em que mudou de posicionamento, abraçando a agenda ideológica            

do Governo Federal, temos aí a prova definitiva de que sua nomeação ocorreu             

exatamente para dar concretude a essa agenda, não para servir à comunidade            

acadêmica e aos imperativos e necessidades da Universidade Federal Rural do           

Semi-Árido. 

Ora, tal mudança explicita que o critério para sua nomeação não foi a escolha              

por parte da comunidade acadêmica, e sim o alinhamento ideológico com o            

 



Governo Federal e a consequente disposição de reproduzir suas políticas - quais            

sejam, aquelas que dizem respeito ao desmonte do ensino superior e à perseguição             

de opositores, como a própria Sra. Ludimilla deixa claro em seus áudios ao             

destacar que o Presidente da República não quer ninguém que tenha qualquer            

ligação com orientação ideológica diversa da dele na Reitoria, ainda que seja esta a              

vontade da comunidade acadêmica. 

Se a mudança de suas posições ocorreu para mostrar tal alinhamento e a             

consequente disposição de aplicar tais políticas, isto aconteceu em razão desse           

comportamento, após a derrota eleitoral, ter se tornado a receita para chegar à Reitoria.              

Se durante a campanha debate se deu acerca de propostas para fins de convencimento à               

comunidade acadêmica, após a eleição, passou a ser outro completamente diverso. 

Dessa forma, sua nomeação não ocorre para cumprir com os princípios           

inscritos no artigo 3º do Estatuto da UFERSA , abordados e discutidos durante a             12

campanha eleitoral, mas sim para servir a um programa ideológico que vai            

diretamente de encontro a tais princípios, dentre os quais se encontram os seguintes:             

ética, gestão democrática, transparência, participação, legalidade, legitimidade,       

economicidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e sustentabilidade       

(inciso I); natureza pública e gratuita do ensino (inciso III); liberdade de ensino,             

pesquisa e extensão e difusão e socialização do saber (inciso IV) e democratização da              

educação no que concerne à gestão, à igualdade e oportunidade de acesso e à              

socialização de seus benefícios (inciso VI). 

Sua nomeação tampouco se deu para concretizar os objetivos institucionais da           

UFERSA inscritos no artigo 4º de seu Estatuto, em particular o constante no inciso III: 

I -Ministrar ensino superior visando ao desenvolvimento       
político, científico, social, ambiental e econômico do       
indivíduo e da sociedade; 

II -Promover a pesquisa e a investigação científica, com         
vistas à produção e difusão do conhecimento; 

III - Estabelecer diálogo permanente com a sociedade de         
forma a contribuir para a solução dos problemas sociais,         

12https://documentos.ufersa.edu.br/wp-content/uploads/sites/79/2020/08/ESTATUTO_VERS%C3%83O
_AGOSTO_2020.pdf 

 



ambientais, econômicos e políticos, dando ênfase à região        
Semiárida brasileira. 

Para a comunidade acadêmica, a Sra. Ludimilla não se apresentou como a            

candidata mais apta a observar tais princípios. Não havendo mais a necessidade de             

defendê-los perante esta comunidade, escolheu a via anti-republicana para ser nomeada,           

o que enseja, obviamente, ilegalidade de sua nomeação e seu desvio de finalidade,             

uma vez que seu comprometimento não é com tais diretrizes, mas sim com os              

objetivos particulares do grupo político do qual faz parte o Presidente da            

República. 

Tem-se, portanto, configurada ua clara ilegalidade e um ainda mais          

categórico desvio de finalidade, uma vez que a Sra. Ludimilla não foi nomeada             

para cumprir nem com as disposições acima e tampouco com os princípios            

previstos no artigo 3º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº               

9.394/96, dentre os quais estão a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e            

divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber (inciso II) e o pluralismo de                

idéias e de concepções pedagógicas (inciso III). 

Sua nomeação não foi isolado, sendo parte de todo um programa de intervenção             

nas IFES que vem sendo aplicado em todo o Brasil. No Rio Grande do Norte, o Sr.                 

Josué Moreita, reitor nomeado para o IFRN sequer participou da eleição , tendo o             13

deputado Gen. Girão, a quem a Sra. Ludimilla, com notória desaprovação, reputa            

a origem da pressão pela intervenção, reconhecido publicamente que foi ele que            

indicou o Sr. Josué para a Reitoria do IFRN . 14

Assim como na UFERSA, foi nomeado para Reitor da Universidade Federal do            

Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) o terceiro colocado na lista tríplice , que terminou a               15

eleição com apenas 6,9% dos votos, enquanto o primeiro obteve 84,4%. Na            

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), o terceiro colocado foi da             

13https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2020/04/20/mec-nomeia-reitor-do-ifrn-professo
r-que-nao-concorreu-a-eleicao.ghtml 
14https://98fmnatal.com.br/deputado-reconhece-que-indicou-o-professor-josue-de-oliveira-moreira-par
a-reitoria-do-ifrn/ 
15https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2020/09/15/governo-federal-nomeia-3o-colocado-da-lista-tripli
ce-para-cargo-de-reitor-da-unifesspa.ghtml 

 



mesma forma o nomeado , escancarando de vez que está em curso uma política de              16

intervenção nas Instituições Federais de Ensino Superior com o objetivo de aplicar            

um programa flagrantemente contrário a nossa ordem constitucional. 

Configurado o flagrante desvio de finalidade, não há dúvidas que sua posse e             

nomeação são inválidas, a começar pela inconstitucionalidade incidental da         

nomeação de nome diverso daquele escolhido pela comunidade acadêmica,         

conforme se desenvolverá a seguir.  

 

VI. Da inconstitucionalidade da lista tríplice para a escolha do cargo de 

reitor(a). Da inconstitucionalidade incidental 

 

Tem-se, em primeiro plano, que o processo eleitoral para reitor(a) da           

UFERSA não se deu apenas para simples formação de lista tríplice, uma vez que,              

como o próprio nome explica, tratou-se de verdadeiro processo eleitoral¸ por meio            

do qual a comunidade acadêmica elege aquele(a) que julga mais credenciado a assumir             

o cargo de reitor(a). 

Nessa esteira, a consulta direcionada à comunidade acadêmica não seu deu para            

a simples “formação de lista tríplice”, correspondendo, sim, a verdadeiro processo           

eleitoral. 

É este o entendimento do Tribunal Federal da 5ª Região no processo de nº              

0001577-44.2010.4.05.8000 (acórdão em anexo), a seguir reproduzido: 

Como se vê, o processo de escolha dos diretores, segundo          
o Regimento da UFAL, não se trata exatamente de mera          
consulta submetida a homologação ou não do       
CONSUNI, mas de verdadeiro processo eleitoral, do       
qual participam as três categorias da comunidade       
universitária, seguido de provimento homologatório do      
Reitor(a), que, nesses termos, tem natureza de ato        
administrativo plenamente vinculado.  

16 
https://gauchazh.clicrbs.com.br/educacao-e-emprego/noticia/2020/09/bolsonaro-nomeia-carlos-bulho
es-terceiro-colocado-em-consulta-interna-como-reitor-da-ufrgs-ckf5451on0001014y8dehkcxd.html 

 



Ao contrário do afirmado pelos impetrantes, não se extrai         
das normas do Estatuto e Regimento da UFAL que a          
eleição dos diretores e vice-diretores das unidades       
acadêmicas serão submetidos ao CONSUNI, mas apenas       
ao Reitor(a), para ato meramente homologatório, o que        
justifica sua inclusão como autoridade impetrada, já que        
havia ameaça de não homologação do primeiro resultado        
da eleição para diretor do ICAT, obtido pelo sistema de          
votação paritária.  

Tal decisão foi sufragada tanto pelo STF como pelo STJ, conforme, também,            

parecer da PGR, conforme decisões e parecer em anexo. 

Com efeito, o artigo 16 da Lei n. 5.540/68, com a redação conferida pela Lei n.                

9.192/95, nos termos do artigo 92 da Lei n. 9.394/96, é inconstitucional por ferir a               

autonomia universitária (art. 207, da CF) e o princípio Democrático (art. 1º, 23, I, 206,               

VI, da CF). 

O artigo 16 Lei nº 5.540/68 institui que o Presidente da República nomeará             

reitores e vice-reitores de universidades federais, é inconstitucional, assim como todo           

o restante do referido diploma, revogado em sua íntegra pela Lei nº 9.394/1996 com              

exceção exatamente de seu artigo 16, alterado pela Lei nº 9.192/1995. 

Nessa esteira, a Lei nº 5.540/68 não foi recepcionada pela Constituição de            

1988, tanto que quase que completamente revogada pela Lei de Diretrizes e Bases da              

Educação Nacional, ao passo que a Lei nº 9.192/1995, que alterou a redação do artigo               

16 do mencionado diploma (único não revogado), padece de clara          

inconstitucionalidade ao instituir ao Presidente da República a nomeação de          

reitores e vice-reitores por intermédio de lista tríplice. 

Tal inconstitucionalidade ganha contornos claros no caso em análise ou, mais           

precisamente, no ato administrativo ao qual se busca invalidar: a nomeação e posse             

de terceira colocada em processo eleitoral, ignorando a vontade que a comunidade            

acadêmica da UFERSA expressou nas urnas ao eleger majoritariamente chapa diversa           

da que foi recentemente nomeada e empossada na reitoria. 

Dessa maneira, a inconstitucionalidade das normas acima se manifestou         

concretamente nas circunstâncias narradas, pois, por meio delas, foi possível que fosse            

 



nomeada para o cargo de reitor pessoa que não angariou 1/5 dos votos na eleição para o                 

cargo, ficando em terceiro lugar. 

A seguir alguns elementos que expressam a inequívoca inconstitucionalidade         

em concreto das normas em questão. 

 

VII Do desrespeito à autonomia universitária 

Ao consagrar às IES (Instituições de Ensino Superior) autonomia administrativa,          

a Constituição garantiu, entre outras questões, que a expressão de comando e a             

condução dirigente de tais instituições devem emanar de atos de autodeterminação           

submetidos aos demais princípios constitucionais e a exigências legais que vinculam a            

Administração Pública de forma geral, mas jamais esvaziados da participação da IES            

em sua composição. 

O preceito da autonomia exige a autocondução do ente autônomo, numa partilha            

de prerrogativas que descentraliza o Poder Estatal. Nesse sentido: 

“O Estado, ao conceder autonomia a um ente, o faz por           
autolimitação. Por consequência, reconhece e adota, em       
seu sistema jurídico, o direito próprio produzido pelo ente         
autônomo, declarando-o tão obrigatório quanto suas      
próprias leis.”5“A autonomia implica a criação ad intrade        
regulamentos próprios e possibilidades de     
autodireção.”6“A autonomia universitária, tal como     
dispõe o art. 207 da Constituição de 1988, é um modo de            
ser institucional e exige liberdade para a universidade se         
autodeterminar” . 17

É indissociável dessa esfera de autonomia administrativa a participação no          

processo de escolha do próprio dirigente da instituição.Esse raciocínio é reforçado,           

ainda, pela tese jurídica segundo a qual o artigo 207, CF, possui eficácia plena,              

conforme defende José Afonso da Silva em diversas passagens de sua mais famosa             

obra, Aplicabilidade das Normas Constitucionais . Assim, a autonomia universitária         18

17 FÁVERO, Maria de Lourdes de Albuquerque. Autonomia e poder na universidade: impasses e desafios. 
PERSPECTIVA, Florianópolis, v. 22, n. 01, p. 197-226, jan./jun. 2004. 
18 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. São Paulo: RT, 1969 

 



deve ser exercida nos termos da Constituição Federal, e não nos termos autorizados em              

lei. 

O próprio Presidente da República já se queixou publicamente da autonomia           

universitária, dizendo que “coisas absurdas têm acontecido dada a autonomia das           

universidades” . 19

A conclusão, portanto, não é outra que não a de que ato normativo             

infraconstitucional não está autorizado a criar limites ao princípio da autonomia,           

além dos que são expressos pela Constituição. É o entendimento do Tribunal Federal             

da 5ª Região no processo de nº 0001577-44.2010.4.05.8000, já trazido, quando institui            

que eleição para a Reitoria em IES “não se trata exatamente de mera consulta              

submetida a homologação ou não do CONSUNI, mas de verdadeiro processo           

eleitoral. 

Ao nomear a Sra. Ludimilla, desrespeitando o resultado eleitoral, o mandatário           

dá vazão às suas manifestas intenções em interferir na autonomia universitária, impondo            

um programa que não se coaduna com o texto constitucional. 

 

VIII Do desvio de finalidade em razão do objetivo de sucatear o ensino público             

superior 

Como exaustivamente mostrado, a escolha da Sra. Ludimilla para o cargo de            

Reitora por parte do Presidente da República tem por objetivo cumprir a agenda de              

desmonte e sucateamento do ensino público, visando a política de privatização,           

violando os artigos 205, 206, IV e IX, 208, V e §1º e 211, §1º e §4º da Constituição. 

Na toada do corte de R$ 1,4 bilhão dos recursos destinados às universidades e              

institutos federais, já demonstrado nas linhas anteriores, reitores de todo o Brasil vêm             

afirmando que, diante de tamanha diminuição, os IES terão seu funcionamento           

inviabilizado em 2021 . 20

19https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2019/07/coisas-absurdas-tem-acontecido-dado-a-autonomi
a-das-universidades-diz-bolsonaro.shtml 
20 
https://g1.globo.com/educacao/noticia/2020/08/12/reitores-dizem-que-corte-previsto-para-educacao-
brasileira-em-2021-pode-inviabilizar-atividades-em-universidades-federais.ghtml 

 



No último dia 10 de setembro, o MEC anunciou mais o corte de aproximado R$               

1 bilhão para o orçamento dos IES . No orçamento aprovado em 2019, UFRN,             21

UFERSA e IFRN tiveram um corte de mais de R$ 100 milhões de reais . Em setembro                22

do ano passado, o MEC cortou mais 5.600 bolsas de mestrado e doutorado, informando              

que não mais financiaria pesquisadores . 23

Tamanha diminuição de recursos inviabilizam o programa constitucional para o          

direito à educação trazido nos dispositivos já mencionados. 

Com efeito, uma vez que a desestruturação do ensino superior corresponde a             

uma política de governo, a comunidade acadêmica votou na opção que, nos debates e na               

campanha eleitoral, se mostrou a mais adequada para, nessas circunstâncias, defender os            

direitos e interesses da UFERSA, seus professores e professoras, estudantes,          

servidores(as) e funcionários(as) do modo geral. 

A nomeação da Sra. Ludimilla vai exatamente em sentido contrário. O           

prosseguimento desse processo de desmonte não seria possível se o resultado           

eleitoral e a autonomia universitária fosse respeitada. Assim, à revelia do que a             

comunidade acadêmica escolheu, foi nomeado alguém que tivesse disposição e          

alinhamento ideológico para dar sequência à desestruturação do ensino superior hoje           

promovida pelo Governo Federal. 

Tem-se, nessa perspectiva, que tais objetivos confrontam o texto constitucional,          

que sinaliza para a ampliação e melhoria da educação, e não o contrário, deixando mais               

claro que o contundente desvio de finalidade presente na nomeação da Sra. Ludimilla             

para Reitora da UFERSA. 

 

IX Do desvio de finalidade para fins de perseguição a opositores 

21 
https://g1.globo.com/educacao/noticia/2020/09/10/corte-de-quase-r-1-bi-para-universidades-federais-
e-mantido-mesmo-com-alteracao-no-orcamento-do-mec-para-2021-dizem-reitores.ghtml 
22 
https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2019/05/03/ufrn-ifrn-e-ufersa-tem-cortes-de-r-10
1-milhoes-no-orcamento.ghtml 
23https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2019/09/mec-faz-novos-cortes-e-nao-ira-financiar-nenhum-
novo-pesquisador-neste-ano.shtml 

 



 

Recentemente, a Sra. Ludimilla protocolou representação junto à Polícia Federal          

em desfavor da estudante Ana Flávia Lira . A estudante é coordenadora-geral do            24

Diretório Central dos Estudantes (DCE) da UFERSA. Em nome da comunidade           

estudantil que representa, fez críticas públicas à Sra. Ludimilla e às circunstâncias em             

que foi nomeada, o que acarretou na tentativa de colocar a Polícia Federal no seu               

encalço. A estudante Ana Flávia, a propósito, chegou a prestar depoimento ao delegado             

titular pelo inquérito policial deflagrado pela Sra. Ludimilla . 25

Dos áudios trazidos nesta ação, a Sra. Ludimilla expõe a preocupação do            

Presidente da Repúlica em “desideologizar” a universidade pública, sendo a falta de            

vínculos com agremiações partidárias um dos critérios que estabelece para a nomeação,            

critério a qual a Sra. Ludimilla observa como favorável a si. 

Sua nomeação, portanto, comprova que tal critério foi considerado, ou que, no            

mínimo, o Presidente da República a considera próxima ideologicamente, ou pelo           

menos disposta a enfrentar o pensamento divergente e a pluralidade de ideias no âmbito              

da UFERSA. 

Tanto que a Sra. Ludimilla, ao lidar com o primeiro sinal de crítica e              

divergência, reagiu acionando a Polícia Federal contra uma estudante, mostrando ao           

Presidente da República a disposição que pediu para, além de concretizar as orientações             

expostas acima, promover a perseguição a quem pensa de forma diferente. 

Assim, a escolha é intervencionista, pois objetiva perseguir pessoas que se           

opõem ao Governo Federal e se situam em espectro ideológico diverso. Dentre outras             

coisas, o Presidente da República já afirmou que as universidades são “massacradas por             

24 
https://www.mossorohoje.com.br/noticias/33161-ana-flavia-do-dce-da-ufersa-e-denunciada-na-pf-pela
-reitora-ludimila 
25http://blog.tribunadonorte.com.br/territoriolivre/estudante-da-ufersa-vai-depor-na-pf-sobre-criticas-q
ue-fez-a-reitora-nomeada/ 

 



ideologia de esquerda” e que seus alunos fazem “tudo, menos estudar” , chegando a             26 27

autorizar que o MEC, durante a pandemia, nomeasse reitores sem eleições , falando            28

ainda que “coisas absurdas têm acontecido dada a autonomia das universidades” ,           29

não escondendo seu desapreço pela auto-administração das IES. 

Não restam dúvidas, assim, acerca da violação aos artigos 1º, V, 3º, I, 5º, I, II,                

IV, VI, VIII, IX, e 206, II e III da Constituição Federal. 

 

X. Da liminar  

Como visto nas linhas anteriores, a nomeação e posse da Sra. Ludimilla para a              

Reitoria desrespeita uma sequência de preceitos constitucionais, que convergem em um           

notório desvio de finalidade, visto que, em razão do alinhamento político e ideológico             

com o Governo Federal e da disposição em tocar sua política inconstitucional de             

desconstrução das universidades públicas e perseguir o pensamento divergente, fora          

nomeada ao completo arrepio da vontade da comunidade acadêmica da UFERSA           

exposta nas urnas, uma vez que ficou em 3º lugar no processo eleitoral para a Reitoria,                

terminando com 18% dos votos. 

O desvio de finalidade (artigo 2º, “e” da Lei nº 4.717/65, Lei da Ação Popular)               

e a ilegalidade do objeto (art. 2º, “c”) estão presentes no ato de posse e nomeação,                

somados, ainda, ao vício de forma (art. 2º, “b”), dado o desrespeito ao resultado              

eleitoral na escolha para Reitor da UFERSA. 

26 
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2019/03/11/interna_politica,742130/ambi
ente-academico-tem-sido-massacrado-por-ideologia-de-esquerda.shtml 
27 
https://g1.globo.com/to/tocantins/noticia/2019/12/12/em-evento-no-tocantins-jair-bolsonaro-diz-que-
aluno-de-universidades-brasileiras-faz-tudo-menos-estudar.ghtml 
28 
https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2020/06/na-pandemia-bolsonaro-vai-nomear-reitores-sem-el
eicao-nas-universidades.shtml 
29 
https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2019/07/coisas-absurdas-tem-acontecido-dado-a-autonomia
-das-universidades-diz-bolsonaro.shtml 

 



A "fumaça do bom direito", portanto, se faz presente nas simultâneas           

inconstitucionalidade e ilegalidade nos atos de nomeação e posse da Sra. Ludimilla,            

levada à frente para concretizar, no âmbito da UFERSA, o desmonte da educação             

pública, escolhendo para tal o caminho do desvio das finalidades estabelecidas tanto            

pela lei como pela Constituição de 1988, assim como do Estatuto da UFERSA. 

Ademais, o "perigo da demora" se identifica nos prejuízos inerentes à medida            

em si, além dos prejuízos que não só podem advir, como já estão acontecendo no               

que diz respeito às ações concretas perpetradas pela Sra. Ludimilla enquanto           

ocupante do cargo de Reitora no sentido de aplicar as orientações ideológicas -             

desmonte do ensino público superior, perseguição contra críticos e contra o           

pensamento divergente, desrespeito à autonomia universitária e suas instâncias de          

deliberação e decisão, afronta ao Estado laico - de quem a nomeou. 

Como exemplo concreto disso, basta atentar para a tentativa de colocar a Polícia             

Federal no encalço de uma liderança estudantil. 

 Nesse sentido, o artigo 300 do CPC enuncia que a tutela de urgência será              

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o            

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, estando, como observado,              

presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano,              

justos e necessários para a concessão da tutela de urgência. 

No caso em exame, se encontram presentes as provas que de modo inequívoco             

fornecem suporte à pretensão da parte autora. Em conformidade com o enunciado do             

artigo 5º, § 4º, da Lei 4.717/65 - "Na defesa do patrimônio público caberá a               

suspensão liminar do ato lesivo impugnado" -, há condições para que seja            

reconhecido provimento sumário no sentido de fulminar/suspender o ato de          

nomeação e posse da Sra. Ludimilla, garantindo, consequentemente, a posse e a            

nomeação do Reitor eleito pela comunidade acadêmica da UFERSA. 

XI Dos pedidos  

 



             

          Ante o exposto, requer 

1) A isenção do pagamento das custas judiciais, nos termos do art. 5º, LXXIII da              

Constituição Federal; 

2) O reconhecimento de plausibilidade jurídica em sede de medida liminar, no           

sentido de reconhecer a probabilidade de ser incidentalmente declarada a          

inconstitucionalidade do artigo 16 da Lei nº 5.540/68, com a redação conferida pela Lei              

nº 9.1.192/1995, suspendendo os efeitos dos atos de nomeação e posse da Sra.             

Ludimilla Serafim, ora demandada, no cargo de Reitora da UFERSA,          

suspendendo, por via de consequência, seu corrente exercício, havendo a também           

consequente nomeação e posse do candidato eleito para Reitor pela comunidade           

acadêmica. 

3) Alternativamente, caso não acolhido o pedido anterior, e ainda em sede de             

provimento de urgência, que seja suspenso liminarmente o ato de nomeação e            

posse, determinando-se que o(a) Professor(a) decano(a) assuma o cargo enquanto          

durar a ação, na forma do estatuto da UFERSA, que, em seu artigo 42, §4º, prevê que,                 

no caso de vacância do Reitor e Vice-Reitor, assumirá o(a) professor(a) doutor(a) mais             

antigo(a) do quadro da instituição até novas eleições 

4) Seja, em sede de cognição exauriente, confirmado o provimento sumário, sendo,           

ainda, reconhecida em sede incidental a inconstitucionalidade do artigo 16 Lei nº            

5.540/68, com a redação da Lei nº 9.192/1995, no que diz respeito às previsões              

referentes à escolha para o cargo de Reitor e Vice-Reitor pelo Presidente da República.              

Ao mesmo tempo, seja declarado e reconhecido que houve desvio de finalidade no ato              

de nomeação e posse da 3ª colocada, nos termos da argumentação desenvolvida nesta             

peça. Por conseguinte, seja determinada a nomeação e posse do Reitor e Vice-Reitor             

eleitos. 

5) Quanto ao pedido anterior, se o prazo do mandato tiver se encerrado ou já contar                

com mais da metade do decurso do tempo, seja determinada a realização de novas              

 



eleições, mantendo-se o(a) Professor(a) decano(a) no cargo até o fim do processo            

eleitoral, nomeação e posse das pessoas eleitas pela comunidade universitária; 

6). Sejam, ao fim do processo, as partes demandadas condenadas ao pagamento de             

custas processuais e honorários sucumbenciais. 

Protesta provar o alegado por meio de todos os meios de prova pertinentes. 

 

Dá-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), para fins fiscais. 

São os termos em que pede e aguarda deferimento. 

 

 

Natal, RN, 21 de setembro de 2020 

 

Gustavo Freire Barbosa 

OAB/RN nº 9.710 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


