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DESPACHO/DECISÃO

1. Relatório

Cuida-se de ação de reintegração de posse ajuizada pela Universidade Federal
da Fronteira Sul - UFFS em face das pessoas que atualmente estão ocupando o edifício e
demais dependências da Reitoria da UFFS, pugnando pela reintegração da posse do imóvel
descrito na inicial. Formula pedido liminar.

Conforme determinado no 6, foi realizada audiência mediação na data de 06 de
setembro de 2019, que restou infrutífera quanto ao objeto da lide, em que as partes
compuseram quanto às questões expressadas no termo juntado no evento 10.

Está também pautada audiência de conciliação, designada para a data de 10 de
setembro de 2019, para a qual as partes já foram intimadas.

Todavia, o feito necessita de algumas correções para  seu regular
processamento.

2. Regularização do polo passivo da lide na autuação eletrônica

Conforme consta na inicial, a presente ação é ajuizada em "desfavor das pessoas
não identificadas (grande maioria de estudantes) que se encontram mobilizados e realizando
manifestações nas dependências da Universidade Federal da Fronteira Sul".

Todavia, na autuação eletrônica não consta a especificação de qualquer réu.

Dos documentos juntados, assim como daquilo que se visualizou e ouviu na
audiência de mediação realizada no feito, verifica-se que o grupo de ocupantes
autodenomina-se "Ocupa UFFS".

Este portanto, apesar da inexistência de sua personalidade jurídica formal, deve
constar no polo passivo da lide.

Por conseguinte, determino a retificação do polo passivo da lide, para que
conste como réu "Ocupa UFFS".
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Promova a Secretaria desta Vara a retificação do polo passivo da lide, tomando
as providências administrativas necessárias junto ao núcleo de apoio competente, se
necessário.

3. Pedido de desentranhamento

No evento 11 a Universidade autora requer a desconsideração e o
desentranhamento da petição juntada no evento 2. Defiro tal pedido, visto que a mesma se
prestava apenas a indicar provas, que não foram juntadas. Saliento, quanto ao ponto, que a
comprovação das alegações da inicial é ônus que incumbe à parte autora, já que é fato
constitutivo de seu alegado direito, na forma do inciso I do artigo 373 do Código de Processo
Civil, bem como que a relação processual não se constituiu, visto que a parte ré não foi
devidamente citada.

Promova a Secretaria o desentranhamento de tal petição, com a devida
certificação nos autos.

4. Do pedido de intervenção como amicus curiae

No evento 4, três entidades solicitam suas habilitações no feito, para que atuem
na condição de amicus curiae. São elas: Associação Brasileira de Juristas para Democracia;
Instituto Justiça e Democracia e; Rede Nacional de Advogados Populares. Justificam seu
pedido ante "relevância da matéria", a "especificidade do tema objeto da demanda" e a
"repercussão social da controvérsia".

Prestaram informações, juntaram documentos e formularam requerimentos.
Requereram prazo para juntada de documentos constitutivos do mandado.

Defiro o pedido de habilitação das referidas entidades, na condição de amicus
curiae. Inclua-os a Secretaria na autuação eletrônica, nesta condição.

Nos termos do §2º do artigo 138 do CPC, a participação deverá ocorrer
unicamente para acompanhamento da regularidade processual, sem poderes de
peticionamento ou recurso quanto ao mérito da lide, inclusive em audiência, exceto para fins
de embargos de declaração.

Defiro o prazo de 15 (quinze) dias às mencionadas entidades regularizarem a
representação processual, sob as penas e circunstâncias previstas no § 2º do artigo 104 do
Código de Processo Civil.

5. Audiência designada - Apoio de forças policiais

A lide tem apresentado contornos e discursos acalorados, como é de praxe em
casos como a presente.

Chegou ao conhecimento do juízo a possível ocorrência de manifestações nas
proximidades do prédio da sede desta Justiça Federal de Chapecó, no momento da realização
da audiência de conciliação, já designada.
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A necessidade de manutenção da ordem e do direito de ir e vir de todos é
inconteste.

Nestas circunstâncias, solicito ao Delegado Chefe de Polícia Federal em
Chapecó e ao Comando da Polícia Militar de Santa Catarina em Chapecó para que, se
necessário e mediante prévio contato, destaquem efetivo suficiente de seus quadros para
garantir a plena e normal manutenção da ordem e do direito de ir e vir de toda população, nas
imediações da sede desta Subseção Judiciária na data da realização da audiência de
conciliação designada neste autos, seja o dia 10 de setembro de 2019, às 14h30min.

Para efetivação desta solicitação, expeça-se, com urgência, mandado-ofício, a
ser cumprido em regime de plantão, encaminhando-se cópia desta decisão.

6. Audiência designada - disponibilização de link para transmissão da
audiência de conciliação já designada aos ocupantes do prédio objeto do pedido de
reintegração

Durante a audiência de mediação realizada no feito, após noticiada a designação
de audiência de conciliação e esclarecido como será realizada, foi solicitado pelo grupo de
ocupantes a participação de todos os integrantes deste na mencionada audiência. Após
esclarecimento da impossibilidade do comparecimento de todos os integrantes do movimento
na sede da Justiça Federal, em razão de limitação do espaço e também para manutenção da
ordem, mas tão somente dos representantes, foi aventada a possibilidade de disponibilização
de um link de internet para transmissão audiovisual da audiência, em tempo real, aos
integrantes do movimento.

Consultado previamente o operador de informática desta Subseção, que afirmou
existir possibilidade técnica da transmissão da audiência, via internet, ao grupo de ocupantes,
a providência deverá ser efetivada.

Promovam-se os atos necessários para que seja transmitida, em tempo real e via
internet, a audiência de conciliação a ser realizada na data amanhã.  Oportunamente, informe-
se o link ou endereço para acesso das imagens.

Saliento que tal deferência é mera liberalidade desde juízo e que eventual
impossibilidade técnica para formalização, ou mesmo qualquer outro fato que impossibilite a
transmissão ora deferida não importará adiamento, cancelamento ou nulidade da audiência de
conciliação já designada.

7. Da entrada de docentes e servidores públicos nas dependências do prédio
ocupado

Da petição e documentos do evento 13, extrai-se a aparente limitação, ainda que
parcial, do livre acesso de docentes e servidores às dependência do prédio ocupado. Vejamos:
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Há que se esclarecer que o acesso deve ser franqueado a todos os docentes e
servidores da UFFS, indistintamente, não cabendo aos ocupantes fazer qualquer juízo acerca
da essencialidade das atividades que os docentes e servidores pretendem desempenhar nas
dependências da Universidade.

Qualquer ato em contrário ferirá o direito de ir e vir, direito este garantido
constituicionalmente.

Dê-se ciência ao movimento ocupante acerca deste tópico, competindo então
aos procuradores que os representam esclarecê-los das consequências jurídicas de seus atos.

Por outro lado, entendo também que o acesso de pessoas ao interior do prédio
ocupado deve acontecer com identificação, já que os manifestantes estão responsáveis pela
integridade do prédio até eventual desocupação e devem ter ciência de quem efetivamente
entrou.

Caberá à reitoria da UFFS a entrega de listas completas com o nome dos
servidores e técnicos lotados na unidade, e caberá a estes, diariamente, a própria identificação
com documento com foto no momento do ingresso.

8. Providências finais

Intimem-se as partes acerca desta decisão, para ciência e eventuais
providências.

Tudo cumprido, aguarde-se a realização da audiência de conciliação já
designada.

Cumpram-se.

Documento eletrônico assinado por HELOISA MENEGOTTO POZENATO, Juíza Federal Substituta, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador 720005196184v22 e
do código CRC 357621af.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): HELOISA MENEGOTTO POZENATO
Data e Hora: 9/9/2019, às 17:53:23
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