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Processo n. 0000454-72.2014.4.02.5116 (IPL 152/2014)

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do Procurador da República

subscritor, com base em suas atribuições constitucionais e legais, vem se manifestar nos seguintes

termos.

I- RELATÓRIO

Trata-se  de  inquérito  policial  instaurado  para  apurar  a  possível  ocorrência  de

crimes no evento intitulado “Xereca Satânik – a festa”, realizado no dia 28/05/2014, dentro das

dependências  da  Universidade  Federal  Fluminense  –  UFF, Campus  PURO/Rio  das  Ostras,  em

confraternização  do  seminário  Corpo  e  Resistência,  organizado  por  participantes  do  Grupo  de

Pesquisa CNPq Cultura, Cidade e Arte Contemporânea, vinculado ao curso de Produção Cultural da

universidade.

O inquérito foi instaurado a partir  de informação fornecida por professores da

autarquia federal, que se dirigiram à sede da Delegacia de Polícia Federal em Macaé e afirmaram

que o diretor da unidade do Instituto de Humanidade e Saúde da UFF/Rio das Ostras,  Ramiro

Dulch,  estaria  permitindo  e  participando,  juntamente  com  outros  professores  do  campus,  da

execução de festas regadas a drogas e álcool,  havendo nas mesmas,  ainda,  cenas de nudismo e

mutilações (fls. 06).

Às  fls.  07/10,  consta  reportagem  sobre  o  evento  “Xereca  Satânik”,  com  a

manchete  “exclusivo: mulheres costuram vagina em festa em campus da UFF, denunciam alunos”,

na qual constam fotos da performance realizada no evento. 

Às fls. 11, consta reprodução da página de divulgação do evento na rede social

“facebook”. 
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Foi colhido o depoimento de Matheus Vinicius Silva Dreys às fls. 13/14, estudante

de  psicologia  da  UFF/Rio  das  Ostras  que  estava  presente  no  evento.  Dentre  outras  coisas,  o

estudante afirmou que:

“quando chegou, por volta das 21:30h, viu uma menina dançando pelada, conforme

fls. 07/08, mas não sabe dizer o nome dela; que depois de algum tempo, dentro do

espaço multiuso, viu a menina que antes dançava, deitada sobre uma mesa e havia

outra costurando a vagina dela; que no começo a menina gritava,  mas depois

ficou tranquila e evidentemente tal não estava sendo feito contra a vontade dela;

que após isso, ela saiu da mesa costurada e continuou dançando; que estavam

bebendo cerveja,  mas quanto a drogas,  em verdade não viu venda ou uso;  que

também presenciou que durante a festa houve outra mulher sendo cortada no

peito por outra pessoa do sexo feminino com o uso de um instrumento que não

sabe  dizer  se  era  bisturi  ou  outro;  que  o  espaço  utilizado  para  a  festa  da

universidade era conhecido como amendoeira e o acesso era livre, não havendo

convite; (…) que o que mais chocou foi ver a mulher identificada nas fotos sendo

costurada por outra de forma fria; (…) que ratifica que não presenciou o uso ou

venda  de  drogas  e  nem orgias  e/ou  sexo explícito;  que  o  que  houve  foi  uma

mulher sendo costurada totalmente nua e uma ou duas meninas de topless (…).

Às fls. 15/19, constam mais matérias jornalísticas sobre o evento.

Às fls. 31, consta carta de esclarecimento do corpo docente do Departamento de

Artes  e  Estudos  Culturais/RAE do  Instituto  de  Humanidade  e  Saúde  da  Universidade  Federal

Fluminense, em que professores do curso de Produção Cultural do campus afirmaram: 

“Nosso  curso  estuda  as  diversas  manifestações  de  Cultura  e  Arte.  Por  isso,

necessita ter plena liberdade para tratar de assuntos e performances relacionados

aos temas pesquisados,  sem constrangimentos.  Portanto,  o que está em jogo,  de

fato,  é  a  autonomia  docente  e  a  garantia  de  plena  liberdade  de  estudos  e

pensamento crítico na Universidade Pública.”

Foi colhido o depoimento do professor Daniel Pecego Vieira Caetano às fls. 32/33,

no qual afirmou, entre outras coisas:

 “que inicia dizendo que não esteve presente na Festa Xereca Satanik, mas tem o

conhecimento  de  que  foi  uma  festa  promovida  pelos  alunos  da  disciplina  do

seminário  “corpo  e  resistência”  com  a  finalidade  de  finalizar ou  encerrar  o

seminário  que  durou  o  semestre  inteiro  e  foi  promovido  pelo  professor  Jorge

Vasconcellos, o qual ministrou a disciplina; que sabia que antes da festa já havia
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um site aberto para adesões conforme folhas 11; que a Performance Rayssa Vitral,

do grupo carioca Coletivo Coiote, foi convidada pelo professor Jorge Vasconcellos e

pelo grupo que estava organizando o seminário, mas não sabe exatamente quem a

contratou; que pelo que se sabe ela veio gratuitamente e por livre e espontânea

vontade; que no momento do evento se encontrava na cidade do Rio de Janeiro

envolvido com lançamento de um filme de sua produção chamado Rio em Chamas, o

qual está em cartaz no Cine Odeon; que não teve nenhuma participação na cessão

do espaço multiuso e nem no convite coletivo ao grupo que fez a performance; que

esclarece  que  não houve  o  uso  de  verba pública  e  nem ajuda  de  custo  com o

transporte,  hospedagem,  alimentação  ou  qualquer  outra  para  a  realização  do

evento; que também não houve por parte dos bolsistas (Cnpq e Faperj) qualquer

distribuição para a realização do evento; que ao ver do declarante o que ocorreu

ali mesmo não estando presente, fazia parte do contexto acadêmico da disciplina

corpo e resistência; que o evento foi feito em local restrito, fechado e em horário

avançado, mesmo sendo no quintal da universidade; que apresenta duas cópias de

documentos comprovando que todos os professores apoiaram o evento, bem como

a direção da  associação dos  docentes  da  UFF;  que  entende  que  a  página  do

facebook que promoveu a festa era uma sátira dos alunos, chegando a afirmar

que  a  cantora  Madona  estaria  presente;  que  finalmente  conclui  que  foi  uma

atividade  acadêmica  que  apoia,  mesmo  chocando  eventualmente  a  algumas

pessoas. 

Em  seguida,  foi  colhido  o  depoimento  do  professor  Jorge  luiz  Rocha  de

Vasconcellos (fls. 34/35), que afirmou:

“que  foi  o  organizador  do  Seminário  Corpo  e  Resistência;  que  em  relação  à

página 11, sobre a divulgação da confraternização do seminário corpo e resistência,

diz que o contrato com a performance não foi feito pelo declarante, mas por alunos

e alunas do seminário; que sabia que haveria uma confraternização no espaço

multiuso  conhecido  como  amendoeira;  que  durante  o  seminário  não  houve

nenhuma  performance,  somente  falas  orais  feitas  por  estudantes  bolsistas;  que

estava presente na performance apresentada pelo grupo Coletivo Coiote, tendo ido

embora logo após a apresentação; que o professor Ramiro, Diretor do Instituto de

Ciências  de  Humanidade  e  Saúde  também  estava  presente;  que  não  houve  o

emprego de qualquer verba federal ou estadual, que nada foi custeado por dinheiro

público e não sabe quem teria custeado o deslocamento bem como hospedagem do

pessoal do Grupo Coiote; que na visão do declarante, a performance estava dentro

Av. Rui Barbosa, 2000, sala 104 a 108, Alto dos Cajueiros, Macaé - RJ, CEP 2791520020-100
Tel. (21) 3971-9300 - www.prrj.mpf.gov.br



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MACAÉ
2º OFÍCIO

do contexto apresentado no seminário onde seria uma crítica à violência contra

mulher; que não houve, ao seu ver, qualquer exagero; que não entra no mérito se

houve ou não uma boa performance; que não tinha conhecimento de que este

grupo é  o  mesmo que havia  quebrado uma imagem de  nossa  senhora e  com a

introdução de um crucifixo na vagina de uma moça durante a Jornada Mundial da

Juventude; que não conhecia Rayssa Vitral até então só tendo contato quando da

realização do evento; que a performance era uma atividade acadêmica e tinha o

objetivo de ilustrar o que a arte contemporânea tinha a dizer sobre a violência

contra a mulher; que não tinha absolutamente conhecimento do que seria feito,

qual seria o enredo da performance; que esclarece que performance é sempre

uma coisa que não se sabe o que vai  acontecer; que se as pessoas soubessem

previamente como seria a performance, então não seria uma performance; que

durante o tempo em que permaneceu no local não presenciou o cometimento de

qualquer tipo de crime, como por exemplo a utilização de qualquer droga ilícita;

que gostaria de esclarecer que há um estatuto geral da universidade e que cada

departamento tem seu regulamento próprio, que não se choca com o estatuto que

rege,  como  por  exemplo,  a  utilização  do  espaço  público;  que  no  âmbito

administrativo está sendo apurado as circunstâncias e qualquer possível desvio de

conduta e soube inclusive que será ouvido em tal procedimento interno; (…)  que

finalizou informando que a performance faz parte da tradição acadêmica na área

de Artes Contemporâneas.”

Após, passou-se ao interrogatório do professor Ramiro Marcos Dulcichi Piccolo

(fls. 36/37), que assim se manifestou: 

“Que especialmente quanto ao teor de folhas 06 dos autos, tem a dizer que não

havia sido pedida autorização para realização de uma festa,  mas os alunos do

curso de produção cultural solicitaram um espaço e recursos para fazer atividades

de  encerramento  da  disciplina; que  o  professor  Jorge  também  solicitou  via

memorando apoio para o uso de espaço visando a realização de seminários com

diversas atividades; que um dia antes houve um sarau literário e no dia seguinte um

arraial cultural; que tem a dizer que do ponto de vista puramente administrativo

estava tudo normal ou seja até aí nada anormal; que usaram equipamentos de som 

e o espaço externo da faculdade conhecido como “da amendoeira”; que o espaço

multiuso é aberto, visto que a universidade ainda não conseguiu fazer o fechamento

da área,  inclusive tendo feito solicitação de apoio a prefeitura local; que tinha

conhecimento de que haveria palestras pela tarde e ainda a realização de uma
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performance, que teria a ver com violência sexual contra as mulheres em Rio das

Ostras, haja vista a grande quantidade de estupros que tem acontecido em Rio das

Ostras, inclusive com alunos da Universidade, visto que já foram estupradas oito

alunas; Que não sabia como seria a performance, pois é típico de performance

que  não  se  sabe  previamente  como a  mesma será  e  assim  não  previa  o  que

ocorreria e muito menos ainda a repercussão que o fato teria posteriormente;  que

são aproximadamente 350 alunos matriculados no curso de produção cultural; que

há em todo país somente três cursos de produção cultural, sendo dois oferecidos

pela USP e um outro que funciona no Estado da Bahia; que sobre a festa ocorrida

no dia 28 tem a dizer que chegou ao final, não tendo presenciado a performance;

que ficou sabendo depois que o grupo conhecido como coiote foi o responsável pela

performance;  que não tomou conhecimento  da página do  Facebook usada para

divulgação pela internet; que não presenciou os fatos registrados nas fotos de folhas

07/10 dos autos; que se tivesse conhecimento prévio do que ocorreria não teria

autorizado, até porque como o local não é fechado, facilitando o acesso de pessoas

alheias ao ambiente universitário, a coisa poderia acabar mal como de qualquer

forma acabou; que no dia seguinte, 29, fez uma reunião com o colegiado para saber

o que havia ocorrido e de que forma para poder dar uma resposta à sociedade e aos

órgãos públicos sobre o que havia ocorrido, inclusive foi divulgada uma nota de

esclarecimento  em  nome  da  Universidade;  que  ao  seu  ver  não  houve  o

descumprimento de qualquer parte do estatuto da Universidade; que não houve o

emprego de qualquer recurso público para a realização do seminário, ocorrendo

apenas a utilização do espaço e equipamentos; que não há verba ou recursos para

transporte ou cachê; que os técnicos administrativos da Universidade encontram-se

em estado de greve há mais de dois meses, o que dificultaria qualquer solicitação de

transporte, diárias e outras; que retifica o teor de folhas 06 dos autos, em razão de

que nada do que foi noticiado houve, mesmo porque conversou no dia seguinte

com os professores e perguntou sobre e os mesmos afirmaram que também não

sabiam como seria a performance; que o fato noticiado tenta desqualificá-lo por

ser o responsável pela unidade de Ciências e Saúde; que tal evento não poderia ser

chamado de festa, pois tratava-se de uma performance relacionada ao seminário e

vinculada  ao  professor  Jorge;  que  não  há  como  ceder  o  espaço  e  nem  os

instrumentos  necessários  para  algo  que  não  esteja  relacionado  a  atividade

acadêmica.”

Foi juntado aos autos, às fls. 55, o memorando n. 73/2014, emitido pela PROAES-
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UFF, no qual informa que (i) o responsável pelo espaço multiuso é o professor Ramiro Marcos

Ducich Piccolo, que autorizou o evento; (ii) o responsável pelo evento foi o professor Jorge Luiz

Rocha de Vasconcellos; (iii) a organização do evento coube às estudantes Isabelle Rocha e Ana

Luiza Schuchter, ambas do Curso de Produção Cultural  do PURO, tendo o convite à principal

performer, Raissa Vitral, sido feito por Isabelle Rocha, por meio do facebook; (iv) pelo relatado por

Ramiro Dulcich, nenhum pagamento foi feito ao Coletivo Coyote. 

O  relatório  final  do  procedimento  administrativo  de  sindicância  do  ocorrido,

anexado  aos  autos  às  fls.  64/71,  concluiu  pela  abertura  de  PAD para  apurar  as  condutas  dos

professores Ramiro Marcos Dulcich Piccolo e Jorge Luiz Rocha de Vasconcelos, assim como das

estudantes Isabelle Cristina da Rocha e Silva e Ana Luiza Schuchter. 

Às  fls.  74/79,  consta  o  Parecer  AGU/PF/UFF n.  664/2014-CJ,  elaborado  pela

Procuradoria Federal junto à Universidade Federal Fluminense, que decidiu pela homologação do

relatório final da supracitada sindicância. 

Prosseguindo, foi colhido o depoimento da estudante Ana Luiza Schuchter (fls.

92/93), organizadora do evento, tendo assim se manifestado: 

“Que sobre os fatos ocorridos no espaço multiuso pertencente à UFF em Rio das

Ostras, evento este denominado Xereca Satânica - A festa, em 28 de maio de 2014, à

noite, após o seminário do curso de produção cultural (Instituto da Humanidade da

Saúde),  tem  a  dizer  que  apresentou  um  seminário  durante  o  evento,  na  parte

vespertina;  que  apresentou  um artigo  dentro do  seminário  denominado corpo e

resistência; que não faz parte da contratação do grupo Cultural coletivo coiotes;

que participou da festa, porém não viu nada que pudesse ver ou entender como

atos  de  mutilação,  usos  de  entorpecentes  ou  rituais  satânicos; que  conhece  a

nacional  Isabelle  Rocha,  sendo  ela  aluna  do  curso  e  que  está  cursando  o  10º

período, sendo inclusive que é de sua sala; que Isabelle foi uma das organizadoras

do  seminário;  que  não  recebe  verba  referente  as  pesquisas  CNPq  CAPS;  que

perguntada acerca do grupo de pesquisas CNPq cultura e cidade contemporânea,

respondeu que não sabe esclarecer detalhes, mas que ele existe no curso; que a

declarante  foi  ouvida  na  sindicância  administrativa,  conforme as  folhas  81  dos

autos, porém não sabe dizer em que pé se encontra; que o professor Ramiro Marcos

Piccolo é o diretor responsável pelos cursos do Instituto de Humanidade e Saúde;

que o professor Jorge Luiz Rocha de Vasconcelos ministra aulas de ética e estética,

sendo responsável  pela parte docente do seminário;  que a confraternização iria

acontecer, porém a declarante  não sabe informar como seria a performance do
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grupo Cultural coletivo coiotes; que não sabe informar quem entrou em contato com

o grupo que fez a performance; que a sua única participação foi a de uma parte do

seminário,  apresentação  de  um  artigo  conforme  dito  acima  e  após  foi  a

confraternização; que esclarece que foram vários trabalhos e que o seminário teria

nota; que não sabe informar se havia verba pública federal ou estadual empregada

para  financiar  a  confraternização,  principalmente  na  performance  do  grupo

Cultural Coletivo Coiotes; que esclarece também que a divulgação do evento foi

feita pela rede social Facebook conforme as folhas 11; que internamente, ou seja,

dentro  do  campus  do  pólo  universitário  Rio  das  Ostras,  havia  cartazes  com

divulgação do seminário corpo e resistência no 28 de maio de 2014, ocorrido na

parte  da  tarde;  que  na  opinião  da  declarante  não  havia  necessidade  da

performance ser da forma que foi divulgada pela imprensa, com alguns exageros;

que em momento algum participou de forma direta ou indireta, conforme as folhas

07/10.”

Como consequência  das  investigações,  foram indiciados  os  investigados  Jorge

Luiz Rocha de Vasconcelos e Ramiro Marcos Dulcich Piccolo como incursos no tipo penal do art.

319 (fls. 124), assim como as investigadas Raissa Senra Vitral, Isabelle Cristina da Rocha e Ana

Luiza Schuchter no crime tipificado no artigo 234, paragráfo único, inciso II, na forma do art. 29,

todos do Código Penal (fls. 160). 

Ao final, veio o presente Inquérito Policial relatado (fls. 183/185), concluindo pela

presença de indícios de autoria e materialidade nas condutas acima citadas. 

É o relatório.

2- DA ANÁLISE DOS FATOS 

Ao final das investigações, os professores da universidade Jorge Luiz Rocha de

Vasconcelos  e  Ramiro  Marcos  Dulcich  Piccolo  foram  indiciados  como  incursos  no  crime  de

prevaricação (art. 319 do CP):

“Art. 319 - Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-

lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal:

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.”

As alunas  do curso de Produção Cultural  da Universidade e  organizadoras  do

evento, Ana Luiza Schuchter e Isabelle Rocha, assim como a principal performer, Raissa Vitral,
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foram indiciadas no tipo penal  de objeto obsceno,  estabelecido no artigo 234, parágrafo único,

inciso II, a seguir exposto:

“Art. 234 - Fazer, importar, exportar, adquirir ou ter sob sua guarda, para fim de

comércio,  de  distribuição  ou  de  exposição  pública,  escrito,  desenho,  pintura,

estampa ou qualquer objeto obsceno:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa.

Parágrafo único - Incorre na mesma pena quem:

II -  realiza, em lugar público ou acessível ao público, representação teatral, ou
exibição cinematográfica de caráter obsceno, ou qualquer outro espetáculo, que
tenha o mesmo caráter;”

Conforme se verifica nos autos do inquérito policial, durante o evento em questão

houve a realização de uma performance apresentada pelo Coletivo Coiote, em que, inicialmente, um

grupo integrado por uma mulher totalmente nua,  duas mulheres seminuas e um homem vestido

apenas com uma sunga e tendo seu corpo totalmente pintado, começaram a executar um “batuque” -

em alusão a algo ritualista, indígena (fls. 206, apenso). 

Após,  a  mulher  que  estava  totalmente  nua  deitou  sobre  uma  mesa  da

Universidade, introduziu uma réplica da bandeira nacional em sua vagina e, após, outra mulher, que

estava seminua, costurou a área íntima, enquanto aquela gritava a frase “não vai ter copa”.  Em

seguida, a mulher que fora costurada removeu os pontos de sua vagina, retirou a réplica da bandeira

nacional e a tacou em direção a uma pequena fogueira montada no espaço da performance. Na

ocasião, mulheres que participavam da apresentação efetuaram pequenos cortes entre si, na região

dos seios.

2.1.  DO TEOR ARTÍSTICO E DE PROTESTO DO ATO

A performance acima relatada foi alvo de diversas críticas moralistas da mídia e

sociedade  nacional,  que  a  descreveram como “comunista”,  “satânica”,  “feminista”1,  haja  vista,

segundo  as  reportagens,  a  forma  como  foi  realizada,  contando  com  a  mutilação  genital  da

performer, os pequenos cortes nos seios das participantes e a presença de crânio humano, que não

foi comprovado nos autos se original ou falso. 

1 https://www.portalpadom.com.br/universidade-brasil-realiza-festa-com-satanismo-feminismo-drogas-e-orgias/
      http://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/universidade-federal-em-tempos-petistas-vagina-e-costurada-num-evento-

chamado-xereca-satanik-na-uff-voces-estao-lendo-direito-chefao-do-departamento-diz-que-os-criticos-da-festa-sao-
conservadores-e-de/
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Segundo os organizadores do evento, o objetivo da performance criticada era de

denunciar e alarmar estudantes e a sociedade para o altíssimo número de casos de estupro relatados

no Município de Rio das Ostras. Com efeito, até a época do fato, 8 (oito) alunas do curso haviam

sido vítimas de estupro na cidade, violência esta que é real e constantemente denunciada na mídia2,

devendo, aí sim, estreme de dúvidas, provocar a persecução penal.

De  acordo  com  as  justificativas  apresentadas,  eventos  desse  tipo,  com

performances  em  que  se  utiliza  o  próprio  corpo,  são  realizados  no  país  desde  1960  em

manifestações artísticas.  Além disso, destacam que a realização de performances que chocam o

público no intuito de estimular o pensamento/reflexão do espectador, faz parte do contexto do curso

universitário de produção cultural. 

De fato, tal afirmação condiz com a própria descrição do curso apresentada no

portal eletrônico da Universidade Federal Fluminense, que assim destaca: 

“Sem  perder  de  vista  a  formação  técnica,  imprescindível  nesta  era  em  que

tecnologia e arte se mesclam,  este curso oferece um consistente aparato teórico-

reflexivo.  O  currículo  foi  construído  de  modo  a  oferecer  uma  perspectiva

interdisciplinar  da  Cultura  e  da  Arte, oferecendo  conhecimentos  básicos  dos

vários meios de expressão artísticos com os quais o produtor cultural irá lidar,

além de instrumentalizá-lo em planejamento e administração cultural.

Objetivos  do  curso:  Dar  respaldo  acadêmico  a  uma  profissão  já  há  muito

consolidada no mercado; Unir áreas do saber filosófico-cientifico com multimeios e

planejamento cultural; Formar profissionais que não apenas reproduzam modelos,

atendendo às exigências mercadológicas, aos interesses hegemônicos da indústria

cultural,  mas capazes de ter iniciativas e  desenvolver  projetos que valorizem a

diversidade sociocultural; Formar produtores conscientes de sua importância e

dotados  de  uma  nova  visão  da  cultura,  valorizando-a  em  seu  potencial

transformador,  associando-a  à  educação,  visando  construir  uma  sociedade

melhor; Estabelecer intercâmbios com entidades e centros culturais, no sentido de

construir parcerias em projetos e de propiciar aos alunos,  estágios em todas as

etapas da produção cultural.”3

2 http://rc24h.com.br/noticias/ver/12151/uma-mulher-e-estuprada-a-cada-dois-dias-em-rio-das-ostras
https://www.cidade24h.com/portal/rio-das-ostras/estupro-se-tornou-rotina-em-rio-das-ostras-violencia-contra-a-
mulher-e-tema-de-debate-na-regiao/
http://g1.globo.com/rj/regiao-dos-lagos/noticia/2016/06/protesto-pede-fim-da-violencia-contra-mulher-em-rio-das-
ostras-no-rj.html
http://g1.globo.com/rj/regiao-dos-lagos/noticia/2014/04/mulher-e-estuprada-dentro-de-casa-em-rio-das-ostras-no-
interior-do-rj.html

3 http://www.uff.br/procult/o_curso.htm (acesso em 22/11/2017) 
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Nesse sentido, convém concordar que a performance questionada foi repleta de

elementos inquestionavelmente artísticos, tais como a alusão ao ritual indígena (fls. 206, apenso),

músicas  cantadas  com  letras  de  protesto,  pessoas  cobertas  com  argila  (fls.  201/203,  apenso),

exposição do corpo feminino em protesto, temática de denúncia, performance por artistas etc. 

Assim, conclui-se que a  performance analisada,  que busca protestar  contra os

altíssimos  números  de  violência  sexual  contra  a  mulher  no  município,  configura-se  como

manifestação  artística  que  vai  ao  encontro  da  linha  de  ensino  do  curso  de  Produção  Cultural

ministrado  pela  Universidade  Federal  Fluminense,  que,  por  meio  da  arte,  busca  estimular  a

formação de profissionais que não apenas reproduzam o que é facilmente vendido no mercado

cultural,  mas  capazes  de  ter  iniciativas  e  desenvolver  projetos  que  valorizem  a  diversidade

sociocultural, conscientes de sua importância e dotados de uma nova visão da cultura, valorizando-a

em  seu  potencial  transformador,  associando-a  à  educação,  visando  a  construir  uma  sociedade

melhor. 

2.2.  DAS LIBERDADES CONSTITUCIONAIS DE MANIFESTAÇÃO DE

PENSAMENTO, ATIVIDADE ARTÍSTICA E CULTURAL

A Constituição da República de 1988 estabelece em seu artigo 5º, incisos  IX,

que  “é  livre  a  expressão  da  atividade  intelectual,  artística, científica  e  de  comunicação,

independentemente de censura ou licença”.  Do mesmo modo, a Norma Fundamental positiva que

“é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato” (art. 5º, IV), além de que “a

manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo

ou veículo  não sofrerão qualquer  restrição,  observando o  disposto  na  Constituição”  (art.  220,

caput). Veda-se, portanto, a censura de natureza política, ideológica e artística (art. 220, §2º).

Do mesmo modo, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, adotado

em resolução pela  XXI Sessão da Assembléia  Geral  da ONU, em 16 de dezembro de  1966 e

ratificado pelo Brasil  em 24 de janeiro de 1992, ao final  internalizado pelo Decreto 592/1992,

estabelece em seu artigo 19, inciso 2, que:
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“Toda pessoa terá direito à liberdade de expressão; esse direito incluirá a liberdade

de  procurar,  receber  e  difundir  informações  e  ideias  de  qualquer  natureza,

independentemente de considerações de fronteiras, verbalmente ou por escrito,  em

forma impressa ou artística, ou por qualquer outro meio de sua escolha”.

Na mesma linha do disposto, a Convenção Internacional de Direitos Humanos,

também chamada de Pacto São José da Costa Rica, em vigência no âmbito da Organização dos

Estados Americanos – OEA desde 22 de novembro de 1969 e com adesão do Brasil em 1992, ao

final internalizado pelo Decreto 678/1992, no seu artigo 13 estabelece que:

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

inclui a liberdade de procurar, receber e difundir informações e ideias de qualquer

natureza, sem considerações de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma

impressa ou artística, ou por qualquer meio de sua escolha. 

O exercício  do  direito  previsto  no  inciso  precedente  não  pode  estar  sujeito  à

censura prévia.”

A partir da leitura dos dispositivos, verifica-se que o tema aqui enfrentado é o da

liberdade de expressão e de manifestação artística, com status indubitável de garantia fundamental,

devendo sob esse prisma ser analisado qualquer tipo de restrição.

Menciona-se  a  suposta  presença  de  drogas  ilícitas  no  evento  –  o  que  será

abordado mais adiante -. mas a questão principal parece ser a da suposta obscenidade, representada

pela nudez das artistas.

A  questão  parece  nova,  com  a  recente  onda  de  ataques  moralistas  às

manifestações artísticas4,  mas, em verdade, é antiga.  EDWARD J. EBERLEN menciona os casos

nos Estados Unidos:  na década de 70, no Close v. Lederle, a administração de uma universidade

encerrou uma exibição de arte anteriormente autorizada, em razão da exposição de genitália;  já na

década de 80, no Piarowski v. Ill. Cmty. Coll. Dist. 515, em um colégio estadual houve a mudança

de lugar de exposição de uma galeria em um espaço muito acessado, em razão da controvérsia

envolvendo desenhos de nudez.  O mesmo autor conclui todavia que:

“O discurso livre alcançou status constitucional especial no século XX através da

sua  remodelação  em controvérsias  religiosas.  Processos  principais  da  Suprema

Corte (como Cantwell v. Connecticut e New York Times v. Sullivan) cimentaram uma

núcleo  essencial  da  Primeira  Emenda  que  consiste,  pelo  menos,  em  questões
4 Que curiosamente coincide com a interrupção dos protestos de alguns movimentos contra a corrupção na política,

apesar do momento das grandes operações em curso no país estarem no seu momento mais crítico.
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políticas e religiosas.  O discurso político fala especialmente para o intelecto, assim

como  o  religioso  fala  centralmente  para  a  alma.  Já  é  tempo  de  reconhecer  a

indispensabilidade  da  imaginação  e  do  espírito  do  homem,  bem  como  do  seu

intelecto. O discurso de arte fala dessa importante dimensão interior de um ser

humano que aborda imaginação, criatividade e espírito.

(...)

Por estas razões, pelo menos, devemos levar a arte das sombras ao reino prometido

do núcleo essencial da liberdade de expressão.  Devemos tratar a arte como arte e,

ao fazê-lo, reconhecer que a arte é valiosa porque é o uso de nossa imaginação e

criatividade  para  retratar  e  capturar  a  vida  interior  do  espírito  humano.  A

imaginação e a criatividade são tão valiosas  quanto as razões  e o intelecto ao

tentar entender o nosso mundo complicado.”5

Mas a questão in casu é ainda mais séria.  Em sede de inquérito policial, o que se

discute é se manifestações artísticas, adequadas ou inadequadas, que passam ou não dos limites,

devem ser alvo do direito penal.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já enfrentou o tema, colocando os

limites para o avanço da persecução penal sobre a questão:

“PENAL. PROCESSUAL. NUDEZ EM CAMPANHA PUBLICITÁRIA. ATENTADO
AO PUDOR. INQUÉRITO. TRANCAMENTO. "HABEAS CORPUS". RECURSO.

1. Se a peça publicitária de roupa íntima não incursiona pelo chulo, pelo grosseiro,
tampouco pelo imoral, até porque exibe a nudez humana em forma de obra de arte,
não há inequivocadamente, atentado ao Código Penal, art. 234.

2.  O  Código  penal,  art.  234,  se  dirige  a  outras  circunstâncias,  visando,
efetivamente, resguardar o pudor público de situações que possam evidentemente
constituir constrangimento às pessoas nos lugares públicos.

3. A moral vigente não se dissocia do costume vigente. assim quando os costumes
mudam, avançando contra os preconceitos, os conceitos morais também mudam. O
conceito de obsceno hoje não é mais o mesmo da inspiração do legislador do
Código Penal em 1940.

4.  É  desperdício  de  dinheiro  público  manter  um processo  sobre  o  qual  se  tem
certeza, antemão, que vai dar em nada. Do ponto de vista do acusado em face dos
seus  direito  constitucionais  individuais,  é  constrangimento  ilegal  reparável  por
‘habeas corpus’.

5. A liberdade de criação artística é tutelada pela Constituição Federal. que não
admite qualquer censura. (CF, art. 220, § 2º).

5 EBERLEN,  Edward  J.   Art  as  speech.   Disponível  em:
<https://www.law.upenn.edu/journals/jlasc/articles/volume11/issue1/Eberle11U.Pa.J.L.
%26Soc.Change1(2007).pdf>  Acesso em:  13 dez 2017.
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6. Habeas corpus conhecido como substitutivo de Recurso Ordinário e provido para
trancar o Inquérito Policial por falta de justa causa.”

(HC  7.809/SP, Rel.  Ministro  JOSÉ  ARNALDO  DA FONSECA,  Rel.  p/  Acórdão
Ministro  EDSON  VIDIGAL,  QUINTA  TURMA,  julgado  em  24/11/1998,  DJ
29/03/1999, p. 194)

O Supremo Tribunal Federal também se manifestou em julgamento semelhante

ao presente caso, no qual um artista simulou movimentos de masturbação e mostrou as nádegas em

peça teatral, conforme pode-se analisar:

“HABEAS  CORPUS.  ATO  OBSCENO  (ART.  233  DO  CÓDIGO  PENAL).  2.

SIMULAÇÃO  DE  MASTURBAÇÃO  E  EXIBIÇÃO  DAS  NÁDEGAS,  APÓS  O

TÉRMINO  DE  PEÇA  TEATRAL,  EM  REAÇÃO  A  VAIAS  DO  PÚBLICO.  3.

DISCUSSÃO SOBRE A CARACTERIZAÇÃO DA OFENSA AO PUDOR PÚBLICO.

Não se pode olvidar o contexto em se verificou o ato incriminado.  O exame objetivo

do  caso  concreto  demonstra  que  a  discussão  está  integralmente  inserida  no

contexto da liberdade de expressão,  ainda que inadequada e  deseducada.  4.  A

sociedade moderna dispõe de mecanismos próprios e adequados, como a própria

crítica,  para  esse  tipo  de  situação,  dispensando-se  o  enquadramento  penal.  5.

Empate na decisão. Deferimento da ordem para trancar a ação penal. Ressalva dos

votos dos Ministros Carlos Velloso e Ellen Gracie, que defendiam que a questão não

pode ser resolvida na via estreita do habeas corpus.

(HC 83996, CARLOS VELLOSO)

Do mesmo modo, recente julgamento do Tribunal Federal Regional da 3ª região

reconhece  que  não  cabe  ao  Judiciário  exercer  o  controle  do  conteúdo  ou  qualidade  das

manifestações artísticas:

“AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  LIBERDADE  DE  IMPRENSA.  ARTIGO  220  DA
CF/88. VEICULAÇÃO  DE  IMAGENS  EM  PROGRAMA  TELEVISIVO  DE
REPERCUSSÃO  NACIONAL.  SUPOSTO  ABUSO  SEXUAL  E  INCITAÇÃO  À
VIOLÊNCIA DE GÊNERO. CONFISSÃO NA ESFERA CRIMINAL.  INQUÉRITO
POLICIAL ARQUIVADO. DANO DIFUSO E RESPONSABILIDADE CIVIL POR
OMISSÃO NÃO CONFIGURADOS. APELO IMPROVIDO.
1. Primeiramente, cabe destacar que não se está aqui a discutir o dano individual
da participante exposta nas cenas que foram ‘ao ar’,  mas sim o alcance difuso
causado pela reprodução das cenas com suposta conotação sexual ao telespectador
em âmbito nacional e sua repercussão sobre a violência de gênero.
2. Não cabe ao Estado decidir o que é e o que não é cultura ou o que pode ou não
ser veiculado pelos meios de comunicação, sob pena de censura.
3. Para o Col. STF, o artigo 220 da CF/88 deve ser interpretado como mecanismo
constitucional de calibração de princípios, na medida em que "os direitos que dão
conteúdo à liberdade de imprensa são bens de personalidade que se  qualificam
como sobredireitos. Daí que, no limite, as relações de imprensa e as relações de
intimidade, vida privada, imagem e honra são de mútua excludência, no sentido de
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que as primeiras se antecipam, no tempo, às segundas (ADPF 130/DF).
(...).
6. Destarte, não cabe ao Judiciário exercer controle de conteúdo ou qualidade das
manifestações  artísticas  reproduzidas  pelo  programa "Big  Brother  Brasil"  em
nosso meio cultural,  mas,  sim,  aferir  se  houve ou não abuso no exercício da
liberdade de expressão, o que não ocorreu, in casu.
7.  Por fim, não há provas concretas de que houve omissão por parte da União,
enquanto  Poder  Concedente,  quanto  ao  dever  de  fiscalização  "adequada",  até
porque,  proibir  a  veiculação das  cenas,  não  reputadas  como  abusivas,  seria  o
mesmo que praticar censura.
8. Apelo improvido.”
(APELAÇÃO CÍVEL Nº  0007265-47.2012.4.03.6100/SP, Desembargador  Federal
NERY JUNIOR, 06.09.2017)

Convém destacar, também,  que o evento  foi  realizado no âmbito  de uma

confraternização  entre  os  alunos  e  professores  do  curso  de  Produção  Cultura  da  Universidade

Federal Fluminense, valendo refletir sobre uma das dimensões da liberdade de expressão ressaltadas

por José Afonso da Silva, na sua notória obra Curso de Direito Constitucional Positivo:

“Trata-se de liberdade de conteúdo intelectual e supõe o contato do indivíduo com

seus  semelhantes,  pela  qual  o  tenda,  por  exemplo,  a  participar  a  outros  suas

crenças, seus conhecimentos, sua concepção do mundo, suas opiniões políticas ou

religiosas, seus trabalhos científicos.” 

Desse modo, por mais que a questão ainda comporte controvérsias, parece claro

que já se consagrou o avanço da questão não dever ser tratada no âmbito da ultima ratio do direito

penal.  Não se aborda aqui os reflexos nas esferas cíveis ou administrativas, mas o descabimento de

aplicação a artistas ou protestos supostamente transgressores de penas ou outras sanções criminais. 

3- DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 234 DO CÓDIGO PENAL

No presente inquérito, as alunas organizadoras do evento, Ana Luiza Schuchter e

Isabelle Rocha, e a performer principal, Rayssa Vitral, foram indiciadas como incursas no tipo penal

de objeto obsceno, haja vista  terem realizado ou contribuído, na forma do artigo 29 do Código

Penal, para a realização de representação teatral com caráter obsceno em local acessível ao público. 

Todavia,  como já bem difundido,  a doutrina majoritária entende ser o artigo 234

do  Código  Penal  inconstitucional,  fundamentando  que  o  mesmo  não  foi  recepcionado  pela

Constituição  da  República  de  1988,  com  fulcro  nas  garantias  de  liberdade  de  expressão  e

manifestação artística,  na falta de clara definição na legislação pátria sobre o que vem a ser algo
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obsceno, assim como no princípio da adequação social.

Para NUCCI,  “a  Constituição  Federal  em  nenhum  ponto  proíbe  ou  mesmo

menciona a obscenidade, sobretudo a que estiver voltada a aspectos de manifestação artística”6.  Já

GRECO afirma que “esse é  mais  um dos artigos  constantes  em nosso diploma repressivo que

precisa,  com  urgência,  ser  retirado  do  nosso  ordenamento  jurídico-penal,  uma  vez  que  a  sua

existência desprestigia a Justiça Penal, principalmente os órgãos encarregados da repressão direta

(polícia), bem como o Ministério Público, que tem a missão de levar a efeito a persecutio criminis

in judicio”.  O doutrinador afirma ainda que “chega a ser ridícula a proibição de recitais com caráter

obsceno,  enquanto  os  canais  de  televisão,  mesmo  os  abertos,  nos  expõem  a  todo  tipo  de

comportamentos de natureza obscena, somente se importando com o nível de audiência, uma vez

que o obsceno desperta  a  curiosidade e,  consequentemente,  atrai  muitas pessoas para frente da

televisão”.  Conclui  o  autor  que  “pode-se  raciocinar  que,  nos  dias  de  hoje,  a  sociedade  já  se

acostumou com esses produtos de conotação obscena, não mais exigindo, portanto, a sua repressão,

raciocínio com o qual concordamos, devendo ser aplicado, in casu, o princípio da adequação social,

que deverá servir de alerta, de orientação ao legislador a fim de levar a efeito a revogação do tipo

penal em exame”7.

Cabe relembrar, aqui, que a cidade de São Paulo – como várias outras cidades

mundo afora – foi palco, em 27 de abril de 2002, no seu principal parque, o Ibirapuera, de um

ensaio fotográfico, quando inúmeras pessoas ficaram nuas em meio ao público que ali passava,

entre adultos e crianças, e posaram para fotos artísticas do fotógrafo americano Spencer Tunick8.

Em tal  evento,  nenhum processo foi  movido e  ninguém foi  preso.   A ausência de alarme pela

população ao incidente dos pelados no Ibirapuera se justifica por meio do princípio da adequação

social, que tem por fundamento a inviabilidade de punição de quem pratica um fato socialmente

aceito, para qual existe a legislação penal. Nesse caso, os visitantes do parque visualizaram o feito

como manifestação  artística,  excluindo,  portanto,  a  punibilidade  da  conduta  e  a  sua  tipicidade

material.

Aqui  se  coloca  bem  claramente  o  equívoco  de  muitas  das  manifestações

moralistas que ressuscitaram recentemente:  a ignorância sobre o bem jurídico protegido pelos tipos

penais sexuais.  Não se pune no direito penal a simples nudez,  nem no Código Penal, nem no

6 NUCCI, Guilherme de Souza.  Código Penal Comentado.  Rio de Janeiro:  Forense, 2016, p. 1206.
7 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal, parte especial, volume III. 14ª edução, Niterói/RJ: Impetus, 2017. p. 186 

e 187.
8 http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2002/020427_peladoesisabelcg.shtml (acesso em 23/11/2017). 
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Estatuto da Criança e do Adolescente e nem em qualquer legislação penal extravagante9.  O bem

jurídico é o pudor ou a vergonha (sentimento de humilhação gerado pela conduta indecorosa), tendo

sentido sexual, exigindo que se ofenda o sentimento de recato, resguardo ou honestidade sexual de

outrem, tudo isso com o elemento subjetivo da vontade particular de ofender esse pudor alheio, não

havendo forma culposa10.

Em termos simples, mesmo ultrapassando-se a questão da constitucionalidade do

tipo penal, ainda assim não se verificaria a tipicidade da conduta, seja pela ausência de ofensa ao

bem jurídico,  seja  pela  ausência  do  dolo  de  ofender  o  pudor  dos  presentes,  pois  ninguém foi

obrigado a assistir  à performance e o objetivo era de protesto contra os estupros na região e a

omissão dessa mesma persecução penal do Estado.

4- DO USO DE DROGAS E REALIZAÇÃO DE ORGIAS

Outra questão sobre o evento se refere à realização de orgias e uso disseminado

de drogas no interior da universidade, durante sua realização.  Contudo, embora diversos alunos e

professores tenham sido ouvidos no curso do Inquérito Policial e no procedimento administrativo de

sindicância, ninguém confirmou que presenciou o uso de drogas ou orgias, não havendo, portanto,

provas quanto aos delitos.

A alusão da mídia a esses fatos11 parece o exemplo clássico do que RICHARD

HOFSTADTER chamou de “estilo paranoico na política americana”, no seu clássico de 1964.  Ou

ainda o que DAN GARDNER mais recentemente chamou de “a ciência e a política do medo”. 

5- DA RESPONSABILIZAÇÃO DOS PROFESSORES 

Por  todos  os  argumentos  listados  e  discutidos  na  presente  promoção  de

arquivamento,  não  houve crime na execução da  performance de  confraternização do seminário

Corpo  e  Resistência,  não  havendo  que  se  falar,  por  conseguinte,  em  responsabilização  dos

professores que organizaram o seminário e permitiram a representação artística. 

9 Daí a perplexidade em se lembrar de tanta arte mundo afora contendo nudez, o que foi ressaltado em um número 
muito grande de artigos e editorais nos veículos de imprensa.

10 NUCCI, Guilherme de Souza.  Código Penal Comentado.  Rio de Janeiro:  Forense, 2016, p. 1203.
11 http://g1.globo.com/rj/regiao-dos-lagos/noticia/2014/05/uff-vai-apurar-denuncia-de-festa-com-ritual-satanico-

drogas-e-orgias.html
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Todavia,  ainda  que  os  mesmos  tivessem  praticado  o  crime  no  qual  foram

indiciados (art. 319 do CP), a pretensão punitiva do Estado estaria prescrita desde 28 de maio de

2017, haja vista ser a pena máxima de 1 (um) ano, prescrevendo-se em 3 (três) anos a partir da data

do fato (28 de maio de 2014). 

6- CONCLUSÃO:

Ex  positis,  o  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL  requer  o

ARQUIVAMENTO do presente Inquérito Policial, tendo em vista a atipicidade das condutas. 

Macaé/RJ, 13 de dezembro de 2017.

LEANDRO MITIDIERI FIGUEIREDO

Procurador da República
JCCP
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