
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO 

NÚCLEO DE DOURADOS/MS 

OFÍCIO N° 186/2019/DPU/MS/1°OF 
Dourados/MS, 5 de abril de 2019. 

¡URGENTE 

À REITORIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS 
ProP Dr' Liane Maria Calarge 
Rua João Rosa Góes, 1761 — Vila Progresso 
79825-070 — DOURADOS - MS 

Assunto: Exibição do filme "1964: Brasil entre armas e livros" e utilização de 
segurança privada no interior na Universidade 

Magnífica Reitora, 

A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU), por intermédio do 

Defensor Público Federal signatário, com prerrogativas e atribuições insculpidas pela 

Lei Complementar 80/94, máxime em seu artigo 44', inciso X, tendo recebido 

comunicação dos fatos a seguir expostos, vem solicitar o que segue. 

O Núcleo da Defensoria Pública da União em Dourados/MS, nesta data 

(05/04/2019), recebeu com preocupação a notícia de realização de evento na 

Universidade Federal da Grande Dourados para exibição do filme "1964: Brasil entre 

armas e livros", com informações — divulgadas pelos organizadores — da  

contratação de segurança privada para o evento (no interior da Universidade).  
r 
P. 

Com efeito, cabe à Defensoria Pública da União, nos termos do art. 134 da 

Constituição da República, "como expressão e instrumento do regime democrático", a 

essencial função de realizar "a promoção dos direitos humanos", não podendo 

permanecer inerte diante do evidente risco à incolumidade pública e do meio 

acadêmico evidenciada no presente caso. 

Com efeito, em simples acesso à página "UFGD Conservadora" na rede 

social Facebook (disponível em: https://www.facebook.com/UFGDConservadorai),  que 

1  Art. 44. São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública da União: 

X - requisitar de autoridade pública e de seus agentes exames, certidões, perícias, vistorias, diligências, 

processos, documentos, informações, esclarecimentos e providências necessárias ao exercício de suas 

atribuições; 
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se declara organizadora do evento, constata-se em postagem desta data, às 15h, o 

seguintes conteúdo: 

Visando a integridade física dos participantes do evento, acabamos de encaminhar 
o Oficio n. 003/2019 à Polícia Federal alocada em Dourados - MS, diante dos 
fortes indícios de movimentação de grupos de extrema-esquerda que objetivam 
interferir no regular andamento do evento. 

Paralelamente a isso, contratamos uma empresa de semuranca privada,  a fim de 
garantir a todos que nenhum incidente ocorra. Toda e qualquer tentativa de 
tumultuar a exibição do filme, acarretará em punições na forma da lei. 

Nesse contexto, sem adentrarmos neste momento em qualquer aspecto 

ideológico — considerado que a liberdade de expressão e a vedação à censura são 

também direitos fundamentais (máxime no ambiente acadêmico) — há claro risco à 

integridade física dos acadêmicos caso a Universidade não avoque para si a garantia da 

segurança, através das instituições pertinentes. 

Nesse contexto, solicitamos a essa Reitoria que informe ao Núcleo da 

Defensoria Pública da União em Dourados/MS: 

Se permitiu o ingresso de segurança privada no evento, 

indicando o nome da empresa e quantidade de seguranças; 

Quem foi o responsável pela locação do espaço a ser 

utilizado, com indicação do vínculo com a Universiçlade; e 

Se já informou aos órgãos públicos de segurança acerca do 

evento, garantindo a segurança de todos os participantes, 

Por fim, caso a segurança para o evento não sejaS adequada 'e não possa  

ser garantida pela Universidade, RECOMENDAMOS que o evento sela deàocalçlo 

para nova data, evitando-se risco à integridade física dos participantes e à oàlem  

pública e acadêmica. 

A resposta deste Ofício deverá ser encaminhada à sede da Defensoria 

Pública da União em Dourados/MS, instalada na Av. Presidente Vargas, 2.095, Vila 

Progresso, Dourados/MS, 79825-090, ou a avés do e-mail constante no rodapé, no 

prazo de 2 (dois) dias. 

Atenciosamente, 
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O SANTOS SILVA 
blico Federal 
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