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Processo nº : 19217-69.2016.4.01.3600
Classe 5146 : Ação de reintegração de posse
Requerente : Fundação Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT
Requerido : Sindicato dos Trabalhadores Técnico-Administrativos em Educação da  

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT
 

D E C I S Ã O

Trata-se de pedido de medida de urgência formulado em ação possessória ajuizada pela 

procuradoria federal em nome da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT em 

desfavor do Sindicato dos Trabalhadores Técnico-Administrativos em Educação da Fundação 
Universidade Federal de Mato Grosso – SINTUF/MT e servidores em greve, pretendendo a 

imediata reintegração de posse na guarita 2 do campus principal da UFMT, a qual se encontra 

bloqueada por servidores em greve. Requer também a proibição de novos bloqueios da referida 

guarita.

Sustenta  a  autora  ser  legítima proprietária  do imóvel  ocupado,  que é  composto por 

diversos blocos de salas de aulas, núcleos administrativos, restaurante universitário, biblioteca e 

outros prédios públicos, e no qual há um fluxo diário de dezenas de milhares de pessoas, composto 

pelos  mais  de  15.000  (quinze  mil)  alunos,  1.000  (mil)  docentes  e  numerosos  servidores  e 

terceirizados, além dos integrantes da comunidade local residentes na região.

Afirma  que  desde  o  dia  24/10/2016  o  sindicato  requerido,  por  seus  servidores, 

aprovaram e deram início a uma greve,  fundada na contrariedade à PEC 55, em tramitação no 

Senado,  e,  no contexto dessa greve,  bloquearam integralmente o acesso da Guarita 2 (Via Av.  
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Edgar Vieira), bem como, ao menos uma vez, promoveram o bloqueio integral no acesso à UFMT.

Defende a Requerente que isso vem gerando severos prejuízos não só à comunidade 

acadêmica, mas também à população local, uma vez que o Campus Universitário conta com vários 

pontos  de  parada  de  ônibus  de  linha  municipal  de  transporte  coletivo.  Ademais,  afirma  que  o 

bloqueio impede a entrada e saída de veículos de emergência do Hospital Veterinário Universitário, 

que trata de casos de urgência e emergência.

À fl. 11 foi designada audiência de justificação, ato realizado no dia 23/11/2016, às 14h 

(fls. 16/18).

Nesta oportunidade, manifestou-se a Procuradoria Federal, na pessoa da Procuradora 

Núbia  Pereira  Nunes Nogueira,  que  reiterou os  termos  da  inicial,  defendendo que  a  Fundação 

Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT possui um Campus de grande dimensão, possuindo 

02 (dois) acessos principais, sendo um pela Avenida Fernando Correa da Costa e outro localizado na 

Avenida Edgar Vieira (Guarita 02), sendo que este último é o que se encontra bloqueado em razão 

da greve. Ocorre que, em razão dos problemas existentes no projeto de construção do viaduto da 

Avenida Fernando Correa da Costa, em dias de chuvas, muito freqüentes neste período do ano, a 

área de acesso à guarita 1 alaga completamente e impede o acesso por essa entrada, de modo que, 

então, o único acesso à UFMT passa a ser a guarita localizada na Avenida Edgar Vieira. Além disso, 

afirma a Procuradoria Federal,  outro problema residiria no fato de que o bloqueio da guarita 2 

obrigaria a mudança da via de linhas de ônibus que passam originariamente dentro do campus para 

fora deste, o que faria com que os seus usuários deixassem de usufruir da segurança que o Campus 

universitário oferece.

Afirma a procuradora, ainda, que os alunos da instituição, principalmente  no turno da 

noite, necessitam caminham cerca de dois quilômetros entre os blocos até chegar próximo a uma 

linha de ônibus.
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Outro problema residiria no fato de que o Hospital Veterinário Universitário, instituição 

que atende a animais de pequeno, médio e grande porte, se localiza no centro do Campus, sendo a 

Guarita  2  o  acesso  principal  e  mais  próximo  a  tal  instituição.  Assim,  afirma  que  o  bloqueio 

realizado na Guarita 2 tem impedido o atendimento dos animais de grande porte em situação de 

urgência.

Ainda, asseverou que já houve oportunidade em que o bloqueio em questão já ocorreu 

nas duas guaritas do Campus, impedindo o acesso ao Hospital Veterinário Universitário, além de 

gerar prejuízos aos pedestres, que, às vezes, necessitam caminhar quilômetros para chegar ao seu 

destino (blocos de aulas).

A Procuradoria ainda informou ter protocolado o documento de fls. 73/77, consistente 

em dois abaixo-assinados subscritos por professores de medicina e de saúde coletiva, solicitando 

que a AGU adotasse as providências necessárias para liberação do bloqueio, o que demonstra que a 

própria comunidade acadêmica manifesta a sua insatisfação quanto à impossibilidade de acesso ao 

Campus promovido pelos sindicalizados. Assim defende o dever funcional da AGU de zelar pelo 

correto funcionamento do Campus, mormente para garantir a viabilidade de acesso à instituição, a 

segurança das pessoas que nela transitam e da própria comunidade.

A defesa do requerido, ao se manifestar, afirmou estranhar o ajuizamento da presente 

lide, pois o comando de greve vinha mantendo diálogo com a reitoria do órgão para a solução de 

problemas pontuais causados pelo movimento. Ademais, levantou questão de ordem no sentido de 

que faltaria anuência da reitora da UFMT com a propositura da presente ação, o que seria exigido 

pela Portaria PGF nº 530/2007, § 4º, do art. 2º, o que evidencia a ausência de legitimidade ativa ad 

causam da Procuradoria Federal. 

Asseverou, ainda, que a instituição pode ser acessada a partir de outras duas entradas 

(Bloco de Ciências Sociais – Rua 1 e Ciências Humanas – Fernando Correa), portões não utilizados 
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em dias regulares, mas que podem ser utilizados em casos excepcionais, visto que as suas chaves 

ficam em poder dos vigilantes, que podem abrir e fechar as entradas. Assim, neste período de greve, 

nada  obsta  que  a  UFMT se  utilize  destas  duas  outras  opções  de  acesso,  conforme  teria  sido 

realizado naquele dia 23/11 pela manhã.

É o breve relato. DECIDO. 

 

Questão de ordem:

 

Assim dispõe o art. 2º e § 4º da Portaria PGF 530/2007, na redação dada pela Portaria nº 

999:

 

Art. 2º A representação judicial das autarquias e fundações públicas federais que  
já tenha sido ou venha a ser atribuída às Procuradorias-Regionais Federais,  
Procuradorias Federais nos Estados, Procuradorias-Seccionais Federais e  
Escritórios de Representação será exercida sob a coordenação e a orientação  
técnica das Procuradorias Federais, especializadas ou não, junto a essas  
entidades, e da Adjuntoria de Contencioso da Procuradoria-Geral Federal.
§ 1º A coordenação e a orientação técnica a serem exercidas pelas Procuradorias  
Federais, especializadas ou não, junto às autarquias e fundações públicas  
federais, compreendem:
[...]
III - a decisão acerca do ajuizamento de ações referentes à atividade fim da  
entidade, de ações civis públicas e de ações de improbidade administrativa, ou de  
intervenção da entidade nas mesmas, ou em ações populares;
[...]

§ 4º. A decisão do Chefe da Procuradoria Federal junto à autarquia ou fundação  
pública federal a que se refere o § 1º, III, deste artigo, deverá ser precedida de  
autorização do dirigente máximo da entidade, quando essa possuir ato normativo  
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próprio, que contenha tal exigência." (redação conferida pela Portaria nº 999, de  
28/11/2014)

 

A exigência prevista no § 4º é razoável, pois, afinal, é o dirigente da entidade que está 

em  contato  imediato  com  as  questões  a  ela  relacionadas  e  que,  por  isso,  está  em  condição 

privilegiada  para  decidir  as  medidas  mais  adequadas  a  serem  adotadas  para  salvaguardar  os 

interesses da instituição – inclusive a conveniência e oportunidade de se ingressar com ação judicial 

ou buscar a via da conciliação direta.

Trata-se, pois, de irregularidade na representação processual da UFMT, nos termos do 

art. 76 do Código de Processo Civil, que demanda a solução aí prevista, de modo que será dada a 

oportunidade à demandante de corrigir a apontada irregularidade.

 Liminar

 

Nada obstante o defeito na representação, sendo ele sanável conheço desde já do pedido 

de liminar, o qual, pelas razões que passo a expor, merece ser indeferida.

Deve-se anotar, primeiramente, que, ao contrário do sustentado na inicial, aqui não se 

trata de questão possessória. Está claro que não há intenção do sindicato ou de seus servidores de 

agir como se proprietários fossem da guarita 2 da UFMT ou de qualquer outro espaço físico desta 

instituição de ensino superior. O objetivo dos requeridos, em verdade, não é tomar para si parte do 

imóvel  onde está  localizada a UFMT ou de qualquer  modo exercer  sobre ele  atos de natureza 

dominial;  o  seu  objetivo  é,  como em toda  manifestação  popular  e  paredista,  manifestar  o  seu 

posicionamento acerca de determinado tema e buscar  persuadir  o  seu destinatário –  in  casu,  o 

Executivo e Legislativo federais – a atender a pauta de reivindicações por eles propostas. Em razão 

disso, é dentro das balizas institucionais do direito de greve e, em sentido mais amplo, do direito de 
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manifestação pacífica – eis  que um e outro se enlaçam para sustentar a forma de manifestação 

adotada pelos requeridos na presente situação –, ambos assegurados constitucionalmente, é que o 

presente conflito será conhecido e decidido.

O direito de manifestação ou de reunião pacífica está contido no inciso XVI do art. 5º 

da Constituição da República,  verbis:  XVI - todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em  

locais  abertos  ao  público,  independentemente  de  autorização,  desde  que  não  frustrem  outra  

reunião  anteriormente  convocada  para  o  mesmo  local,  sendo  apenas  exigido  prévio  aviso  à  

autoridade competente, e também no art. 15 da Convenção Americana de Direitos Humanos. O 

direito à greve, ao seu turno, consta do art.  9º,  verbis:  Art. 9º É assegurado o direito de greve,  

competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que  

devam por meio dele defender, o qual se aplica aos servidores públicos em razão do disposto no 

inciso VII do art.  37.[1] É no exercício desses direitos, e também no de liberdade de expressão 

estabelecido no inciso IV da  Constituição da República  e  art.  13 da Convenção Americana de 

Direitos Humanos, que atuam os requeridos ao bloquear o acesso ao campus da UFMT pela guarita 

2. O que cumpre, entretanto, é sobre se tais direitos vêm sendo exercido legitimamente e dentro de 

padrões de razoabilidade e proporcionalidade em relação aos ônus causados a terceiros.

Neste  ponto,  é  importante  que  se  diga  que,  em  regra,  o  objetivo  perseguido  por 

trabalhadores em greve não pode ser objeto de apreciação judicial, tendo em vista que, conforme o 

art. 9º da Constituição, em dispositivo reproduzido pelo art. 1º da Lei n. 7.783/89, compete aos 

trabalhadores decidir sobre os interesses que devam ser defendidos pela greve. Óbvio que se pode 

cogitar da possibilidade de o juiz ingressar nesse mérito caso a greve ou manifestação se realize em 

defesa de interesses que afrontam direitos e garantias resguardados pela Constituição, como seria o 

caso, v.g., de interesses inspirados por ódio racial. A situação presente, contudo, passa longe disso. 

O objeto da manifestação ora em debate é a PEC 55 (PEC do teto), em trâmite no Senado, a qual 
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estabelece um teto de gastos global no orçamento federal por vinte anos. O questionamento de 

políticas públicas, em sentido amplo, é perfeitamente admitido pela Constituição. Portanto, aqui não 

se  tem presente  qualquer  das  razões  excepcionais  que  justificariam questionar  o  objeto  de  um 

movimento grevista ou manifestação popular.

Resta, pois, como se havia adiantado, questionar acerca da proporcionalidade da medida 

adotada pelos manifestantes.  A medida adotadas por este,  como já se disse,  é o fechamento da 

guarita 2 do campus da UFMT. A requerente aponta diversos prejuízos que estariam sendo causados 

à sociedade, à comunidade acadêmica e mesmo a animais de grande porte em razão dessa medida. 

Fato é, contudo, que a existência, per se, de ônus a terceiros decorrentes do exercício do direito de 

greve ou do direito de manifestação popular não é critério válido para se questionar a legalidade ou 

a legitimidade do exercício desses direitos. Isso porque é óbvio que toda greve ou manifestação gera 

ônus a terceiros. Aliás, a efetividade do exercício desses direitos pressupõe o ônus a alguém, pois é 

isso mesmo que irá persuadir a pessoa ou entidade a quem elas são dirigidas a, ou cederem às 

reivindicações dos manifestantes, ou buscar negociar com eles uma solução consensual.

Assim,  quando bancários ou motoristas de ônibus  paralisam as  suas  atividades,  não 

apenas a empresa para a qual trabalham, mas também a população, será prejudicada; o mesmo 

ocorre quando servidores públicos entram em greve ou quando manifestantes decidem ocupar ruas 

ou praças para protestar e reivindicar. Nem por isso, contudo, se pode dizer que o exercício de tais 

direitos é ilegal ou ilegítimo. O direito de greve e de manifestação pacífica, meios legítimos de 

pressão de trabalhadores e cidadãos contra pessoas e entidades em posição de mando e poder, são 

conquistas do Estado Democrático de Direito, e conduzir o debate sobre o seu exercício pelo ponto 

de vista de seus ônus a terceiros é apenas uma forma de manifestar contrariedade ao próprio direito 

em si, o que não merece consideração. Dito de outra forma, exigir que uma greve ou manifestação 

popular não causem ônus equivale a exigir a morte desses direitos ou o total esvaziamento de seu 

conteúdo. Sendo o direito de greve e de manifestação previstos na Constituição – e, não apenas por 
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isso, mas também por serem essenciais a um Estado Democrático de Direito –, cumpre-nos transitar 

pelo caminho diametralmente oposto a esse.

Desse modo, o que deve ser objeto de debate é não a existência de prejuízos, pois eles  

sempre ocorrerão; mas, sim, até que ponto esses prejuízos são suportáveis. Esse sim é um critério 

válido para se questionar sobre a limitação do direito de greve ou de manifestação. Isso, aliás, é que 

inspirou o legislador a estabelecer certos parâmetros para o exercício do direito de greve nos artigos 

9º, 10 e 11 da Lei n. 7.783/89.

Atento a esse juízo de proporcionalidade é que observo que a medida adotada pelos 

requeridos não desborda do legítimo exercício dos seus direitos de greve e de manifestação, como 

se demonstra. Dentre as duas guaritas de acesso à UFMT, a guarita bloqueada, chamada guarita 2, é 

a que está localizada em rua de menor fluxo de veículos, localizada no bairro Boa Esperança. A 

impossibilidade de os ônibus municipais circularem dentro do campus não gera grande prejuízo aos 

seus usuários, pois a via alternativa adotada contorna o campus, de modo que os pontos de ônibus  

nesta via alternativa não estarão a mais que alguns minutos de caminhada de qualquer local dentro 

do campus da UFMT. A alegação de falta de segurança nos pontos de ônibus localizados na via 

alternativa  não  deve  ser  considerada,  pois,  além  de  não  ser  tal  fato  evidente  nem  tampouco 

mensurável, somente se houvesse nos pontos de ônibus da via alternativa a presença de um risco 

real e concreto à integridade física dos usuários do transporte coletivo que não houvesse dentro do 

campus permitira levar a análise do caso por essa senda. Não havendo nada que se leve a crer nisso 

tal argumento não merece acolhida. Por fim, quanto ao prejuízo no atendimento aos animais de 

grande porte no hospital universitário, não restou demonstrado. Com efeito, o hospital é acessível 

por ambas as guaritas do campus da UFMT.

Registre-se também que, por anos, em diversas outras oportunidades,  a guarita 2 da 

UFMT vem sendo bloqueada no bojo de medidas de pressão adotada por movimentos paredistas de 
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servidores  dessa  IES,  e,  bem  assim,  durante  os  finais  de  semana,  e  não  consta  que  graves 

transtornos ou prejuízos tenham ocorrido à população em razão disso. Ademais disso, alguns ofícios 

juntados pelos requeridos  em audiência  demonstram que o comando de greve tem tratado com 

razoabilidade  os  pedidos  da  reitoria  para  a  liberação  da  guarita  2  sempre  que  demonstrada  a 

necessidade  inafastável  disso.  Assim é  que,  segundo  consta  num desses  ofícios,  a  portaria  foi 

liberada por ocasião do ENEM, do concurso do IFMT, da colação de grau do curso de arquitetura e 

do congresso brasileiro de sistemas agroflorestais.

Acrescente-se,  por  fim,  que  pelo  seu  próprio  objeto,  e  conforme  corroborado  pela 

preposta do sindicato requerido, o movimento promovido pelos requeridos tem um termo certo, 

qual seja, a votação da PEC 55 no Senado, o que, segundo noticia a imprensa, deve ocorrer em 

segundo turno já no dia 13/12/2016.

Diante de todo o exposto, indefiro a liminar.

Não obstante,  como consequência de toda a fundamentação aqui  exposta,  considero 

proporcional  e  razoável  determinar  que,  não  havendo  notícia  de  que  as  atividades  mesmas  da 

universidade estejam suspensas em razão da greve dos servidores, os requeridos liberem o acesso 
pela guarita 2 sempre que os frequentes alagamentos por chuvas na Av. Fernando Correa da 
Costa impedirem o acesso ao campus pela guarita 1.

Intime-se a requerente para regularizar a representação processual no prazo de quinze 

dias, sob pena de extinção do feito.

Cumprida tal determinação, cite-se o requerido.

 

Cuiabá, 25 de novembro de 2016.
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[1] Não obstante a Constituição remeta à lei a regulamentação do direito de greve dos servidores 
públicos, o STF já decidiu que, enquanto não promulgada a lei, aos servidores públicos se aplica, no 
que couber, aquela que regulamenta o direito de greve para os servidores da iniciativa privada, a Lei 
n. 7.783/89.
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