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Poder Judiciário

Seção Judiciária do Estado de Pernambuco

Subseção Judiciária de Petrolina

17.a Vara Federal

PROCESSO Nº: 0800695-46.2020.4.05.8308 - PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: VALDNER DAIZIO RAMOS CLEMENTINO 
ADVOGADO: Wank Remy De Sena Medrado e outro 
RÉU: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SAO FRANCISCO 
17ª VARA FEDERAL - PE (JUIZ FEDERAL TITULAR) 

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR.
FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
RETIFICAÇÃO DO TEOR DAS DECISÕES INDEVIDAMENTE TOMADAS PELO
CONUNI. CORREÇÃO DAS MÁCULAS DO TEXTO DAS DELIBERAÇÕES APÓS
DECISÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MÉRITO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS
MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ATUAÇÃO DO CONSELHO QUE EXPÔS O
AUTOR A UMA SITUAÇÃO VEXATÓRIA. CONSTRANGIMENTO IMPOSTO PELA
AMPLA PUBLICIDADE DADA AO INDEVIDO "IMPEACHMENT", COMO COSTUMAVA
SER TRATADO O PROCEDIMENTO ERRONEAMENTE ADOTADO PELO CONUNI.
REPARAÇÃO QUE DEVE SER IMPOSTA À RÉ, A QUEM COMPETE, SE FOR O CASO,
PROPOR AÇÃO REGRESSIVA CONTRA O AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO QUANTO AO PEDIDO DE ANULAÇÃO DAS
DECISÕES DO CONUNI. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS.

 

 

SENTENÇA: VALDNER DAÍZIO RAMOS CLEMENTINO, devidamente qualificado e
representado (Id. 4058308.15162072/4058308.15162077) propõe ação em desfavor da
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - UNIVASF
colimando, em sede de tutela de urgência, "imediata suspensão dos atos relacionados à destituição do
Autor no âmbito do Conselho Universitário, diante da incompetência daquele Órgão para destituir o vice-
reitor, além da ausência de justa causa e da violação à legalidade, ao devido processo legal, à ampla defesa e
ao contraditório, sob pena de multa diária sugerida de R$ 2.000,00 (dois mil reais)" (Id.
4058308.15162072).

2. Em apertada síntese, alega que "foi nomeado para o cargo em comissão de Vice-Reitor da UNIVASF
conforme Portaria nº 135, de 17/04/2020, publicada em 20/04/2020, Edição nº 75, Seção 2, p. 30, do Diário
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Oficial da União", e que "parte do Conselho Universitário passou promover ataques gratuitos ao Autor",
tendo sido elaborado "um documento, que foi denominado de 'denúncia' (Doc. 3), contra o Vice-Reitor,
ora Autor, buscando a sua destituição do referido cargo" (Id. 4058308.15162072). Afirma que
"demonstrando abuso de poder e repreensível desapreço aos princípios constitucionais do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa, os denunciantes anteciparam, em reunião aberta do CONUNI,
realizada em 19/06/2020, que teriam uma denúncia contra o Vice-Reitor, que presidia a sessão, fazendo-se
aprovar pelo Conselho a realização de uma reunião extraordinária" e que "o CONUNI agiu em absoluto
abuso de poder, pois se arvora na tentativa de destituição do Autor do cargo de Vice-Reitor sem os
indispensáveis requisitos de competência, objeto, motivo, finalidade e forma" (Id. 4058308.15162072).
Aponta diversas irregularidades no procedimento em questão e defende a existência de danos
morais. No mérito, requer "seja confirmada a tutela antecipada para anular a Decisão nº 48 e os atos
dela decorrentes, por tratar da destituição do Autor, ato o qual é incompetente o Conselho Universitário
para praticar, condenando-se a Ré ao pagamento dos danos morais decorrentes da violação ao direito à
honra, à imagem e à dignidade da pessoa humana do Autor, na quantia sugerida de R$ 20.000,00 (vinte
mil reais), ou em valor a ser fixado pelo Juízo, sem olvidar do caráter pedagógico da pena; além da
condenação nas custas processuais e nos honorários sucumbenciais" (Id. 4058308.15162072). Junta
documentos (Id. 4058308.15162078/4058308.15162101).

3. Determinada a citação da ré, e sua intimação para se manifestar acerca do pedido de tutela de
urgência (Id. 4058308.15171255).

4. A ré não se manifesta, asseverando que "ao contrário do que alega a parte autora, os atos praticados
pelo CONUNI não têm o condão de decidir acerca da sua destituição do cargo de Vice- Reitor. Não resta
comprovado, portanto, o requisito da probabilidade do direito. Desse modo, não estão preenchidos os
requisitos para a concessão da tutela antecipada, motivo pelo qual deve o pedido ser indeferido por este
juízo" (Id. 4058308.15278522).

5.  Deferido o pedido de tutela de urgência (Id. 4058308.15293212).

6.  A ré informa o cumprimento da decisão (Id. 4058308.15391419/4058308.15391420) e comprova
a interposição de recurso (Id. 4058308.15505856/4058308.15505857).

7. Em sua contestação, a ré argui a preliminar de "falta de interesse processual do autor no tocante ao
pedido de anulação da Decisão nº 48 e dos atos dela decorrentes, pois o procedimento impugnado não
resultará na sua destituição do cargo de Vice-Reitor pelo CONUNI"(Id. 4058308.15679439). No
mérito, sustenta que "não há que se falar em violação ao devido processo legal, contraditório e ampla
defesa", e que "não há que se falar em abuso de poder, pois a competência para o CONUNI decidir sobre a
formalização ou não de proposta de destituição do Vice-Reitor está prevista no art. 16, X, do Estatuto da
UNIVASF" (Id. 4058308.15679439). Conclui que "resta evidente que não merece prosperar o
pedido de dano moral formulado em face da UNIVASF" e que "caso o Juízo entenda ser devida
indenização por danos morais, o valor a ser arbitrado deverá ser condizente com os danos efetivamente
sofridos pelo réu, os quais devem ser demonstrados, para que haja a justa reparação dos prejuízos e não o
enriquecimento ilícito" (Id. 4058308.15679439). Requer "seja acolhida a preliminar de falta de interesse
de agir e, consequentemente, seja extinto o processo sem julgamento do mérito. Caso seja ultrapassada a
preliminar, requer seja o pedido da parte autora julgado totalmente improcedente" (Id.
4058308.15679439). Junta documentos (Id. 4058308.15679440/4058308.15679509).

8. O autor reitera "o pedido de análise do tópico da exordial no qual se demonstra a absoluta ausência de
justa causa para o procedimento, ainda que no sentido de propor a destituição do Autor" (Id.
4058308.15834665). Junta documento (Id. 4058308.15834666).

9.  Réplica (Id. 4058308.15929224).
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10. A ré requer "seja reconsiderada a decisão a fim de que seja possibilitado o prosseguimento dos
procedimentos no âmbito do Conselho Universitário da UNIVASF" (Id. 4058308.15953604). Junta
documento (Id. 4058308.15953606).

11. Indeferido o pedido de reconsideração da decisão de tutela de urgência (Id.
4058308.16006537).

12. Termo de audiência (Id. 4058308.16643692).

13. Manifestação da ré (Id. 4058308.16785902).

14. É o relatório. Decido.

II. F U N D A M E N T A Ç Ã O

15. A ré argui a preliminar de "falta de interesse processual do autor no tocante ao pedido de anulação da
Decisão nº 48 e dos atos dela decorrentes, pois o procedimento impugnado não resultará na sua
destituição do cargo de Vice-Reitor pelo CONUNI"(Id. 4058308.15679439). Alega que "está
patente a falta de interesse processual do autor, pois, em nenhuma hipótese, o CONUNI poderia
decidir pela sua destituição, mas, tão somente, elaborar proposta (sugestão) de destituição, a ser
encaminhada ao Presidente da República para deliberação" (Id. 4058308.15679439).

16. Não lhe assiste razão.

17. O fato de o Conselho Universitário não possuir competência para destituir o vice-reitor não
retira deste o interesse processual de impedir o prosseguimento de atos administrativos com essa
errônea intenção.

18. A afirmação de que "caso o CONUNI decidisse pela destituição do autor do cargo de Vice-
Reitor, o que se admite apenas para argumentar, tal decisão não traria qualquer consequência
prática, pois estaria eivada de vício de competência, sendo, portanto, nula" (Id.
4058308.15679439) não justifica a alegada ausência de interesse de agir, pois ninguém precisa
aguardar, inerte, a prática de atos administrativos em seu desfavor - ainda que manifestamente
viciados -, apenas porque tem ciência da nulidade do seu posterior resultado. Além disso,
enquanto não reconhecida a nulidade, os atos são detentores de eficácia.

19. Sendo assim, rejeito a preliminar.

20. Verifica-se que, após a decisão que acolheu o pedido de tutela de urgência, a ré comprovou
que o Conselho Universitário corrigiu a mácula do seu procedimento, inicialmente voltado para
a destituição do vice-reitor, e retificou o texto de todas as suas deliberações, ajustando-o à
delimitada competência do Conselho.

21. Com efeito, vejamos a redação inicial da Decisão n.º 48/2020 do CONSELHO
UNIVERSITÁRIO da ré (Id. 4058308.15162087):

"[...]

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO
FRANCISCO - UNIVASF, EM REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA DEZENOVE DE
JUNHO DE DOIS MIL E VINTE, POR MAIORIA DA PLENÁRIA, DECIDE CONVOCAR
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO PARA O DIA 03 DE JULHO
DE 2020, A SER PRESIDIDA PELO REITOR OU PELO DECANO, POR SER O VICE-REITOR
PARTE INTERESSADA NO PROCESSO, PARA DISCUTIR OS PROCEDIMENTOS E
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CRONOGRAMA PARA REALIZAR A ANÁLISE DO PEDIDO DE DESTITUIÇÃO DO VICE-
REITOR, DE ACORDO COM O ART. 16, X DO ESTATUTO DA UNIVASF, E APOIADO NOS
ITENS 31, 32, 33, 34 E 35 DA NOTA 18/2020 DA PROCURADORIA FEDERAL JUNTO A
UNIVASF

[...]" (Destaquei).

22. Consoante observado, convocou-se reunião extraordinária para discutir OS
PROCEDIMENTOS E CRONOGRAMA PARA REALIZAR A ANÁLISE DO PEDIDO DE
DESTITUIÇÃO DO VICE-REITOR.

23. Na aludida Reunião Extraordinária, realizada no dia 03/07/2020, decidiu-se (Id.
4058308.15162096):

"[...]

1.Receber a presente denúncia e através da secretaria sortear até 10 de julho de 2020, sem a necessidade de
reunião do pleno do Conselho, o relator(a) com 04 (quatro) suplentes para o caso de eventuais
impedimentos legais, devendo o servidor acusado ser notificado previamente via e-mail institucional, para
querendo acompanhar o sorteio.

2. Convocar reunião extraordinária pública do Pleno do Conselho, para 24 de julho de 2020, para
sustentação oral em até 60 minutos para fins de esclarecimento aos membros do Conselho dos principais
pontos da pelos denunciantes e sustentação oral da defesa do acusado.

3. Concluída a sessão de debate, o relator do processo terá até 10 de agosto de 2020 para emitir o parecer
fundamentado que será encaminhado ao acusado e demais conselheiros pela Secretaria do Conuni por meio
eletrônico, favorável ou não pela destituição do de vice-reitor.

4. Após o recebimento do parecer do relator, o acusado terá o prazo de 05 dias para, caso seja do seu
interesse, apresentar perante a Secretaria do Conuni razões finais aos conselheiros.

5. Decorrido este prazo, o Presidente do Conselho obrigatoriamente convocará reunião
extraordinária pública para 21 de agosto de 2020 para votar a destituição do vice-reitor. A
votação será aberta, conforme art. 94 do Regimento Geral da Univasf, onde cada conselheiro se
manifesta pelo SIM, que significa acompanhar o parecer do relator, ou pelo NÃO, que significa
discordar do parecer do relator sobre destituição do vice-reitor.

[...]" (Destaquei).

24. Note-se que no item 5 das supracitadas deliberações constava expressamente que "Decorrido
este prazo, o Presidente do Conselho obrigatoriamente convocará reunião extraordinária
pública para 21 de agosto de 2020 para votar a destituição do vice-reitor".

25. Ocorre que, conforme manifestação da própria ré "a competência do Conselho restringe-se à
elaboração de proposta (sugestão) a ser encaminhada ao Presidente da República, única autoridade
competente para apreciar e decidir acerca da destituição ou não do vice-reitor" (Id. 4058308.15278522).

26. De fato, dispõe o art. 16, X, do Estatuto da ré:

"Art. 16. Compete ao Conselho Universitário:

X. propor, de acordo com a legislação, a destituição do reitor e vice-reitor, com aprovação de 2/3 (dois
terços) de seus membros em sessão convocada especialmente para este fim;
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[...]".

27. Sendo assim, as deliberações que estavam sendo realizadas pelo Conselho Universitário
manifestavam intenção deliberada e equivocada de decidir acerca da destituição do vice-reitor,
decisão que não compete ao referido Conselho, mas tão somente ao Presidente da República,
conforme art. 29 do Estatuto da ré, que dispõe:

"Art. 29. Antes de findo o mandato, o reitor poderá ser destituído, por ato do presidente da República,
mediante proposta fundamentada do Conselho Universitário e aprovada por votação mínima de 2/3 (dois
terços) de seus membros.

Parágrafo único. Aplicam-se as disposições deste artigo ao vice-reitor. "

28. Ante a comprovada retificação do teor de todas as deliberações indevidamente voltadas a
destituição do vice-reitor, constata-se a parcial perda superveniente do objeto da presente
demanda, ante a falta de interesse processual de prosseguir quanto ao pedido de anulação da
"Decisão nº 48 e os atos dela decorrentes" (Id. 4058308.15162072).

29. Portanto, quanto a esse pedido, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito.

30. Sem mais preliminares.

31. Sem prejudiciais.

32. Adentro ao mérito.

33. Consoante consignado supra, o Conselho Universitário da ré, de fato, promoveu deliberações
manifestamente voltadas a destituição do vice-reitor da instituição. As decisões tomadas pelo
Conselho não deixam dúvidas quanto ao equívoco da sua atuação, que até a decisão de tutela de
urgência proferida no presente feito, prosseguia em dissonância com o arts. 16, X, e 29, do
Estatuto da UNIVASF.

34. Embora a ré sustente que "tanto na Decisão nº 48/2020, quanto na Ata da reunião realizada em
03/07/2020, o CONUNI fez expressa menção ao art. 16, X, do Estatuto da Univasf e aos itens 31 a 35 da
NOTA n. 00018/2020 /GAB/PFUNIVASF/PGF/AGU, nos quais está expressamente consignado que a
competência do Conselho restringe-se à elaboração de proposta (sugestão) a ser encaminhada ao Presidente
da República" (Id. 4058308.15278522), ressalto que o fato de o Conselho Universitário ter feito
expressa menção à norma que disciplina a matéria, assim como à Nota n.º 18/2020 da
Procuradoria Federal, que orientou a observância da normas de regência, demonstra, apenas,
conhecimento inequívoco do procedimento a ser adotado, mas não afasta a sua verificada
inobservância.

35. Na verdade, o fato de o Conselho Universitário ter feito menção expressa à norma em
questão, e de ter sido devidamente orientado pela Procuradoria Federal, e, ainda assim, ter
praticado atos em desconformidade com o que determina o Estatuto, reforça a gravidade de sua
atuação, claramente dissonante da sua efetiva competência. Nesse contexto, reputo devida a
reparação dos danos morais suportados pelo autor.

36. Em relação a responsabilidade civil do Estado, dispõe o art. 37, § 6.º, da Constituição Federal
de 1988:

Art. 37. omissis

[...]
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§ 6.º As pessoas jurídicas de Direito Público e as de Direito Privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos de dolo e culpa.

37. In casu, o dano é manifesto, pois as deliberações do Conselho Universitário da ré, da forma
como realizadas e transcritas, de fato, submeteu o autor a uma situação vexatória - capaz de
afetar seu âmago -, especialmente no meio universitário em que convive há mais de 16
(dezesseis) anos, como professor do ensino superior da instituição ré.

38. Em audiência, o autor afirmou que foi demasiadamente constrangedor ser reiteradamente
questionado acerca da circunstância que estava vivenciado. Tal sentimento se justifica ante a
ampla publicidade dada ao noticiado, e indevido, "impeachment", o que expôs sobremaneira a
imagem do autor.

39. Consoante relatado em audiência, "a destituição do vice-reitor" foi amplamente divulgada
não apenas no âmbito institucional, mas também através de blogs da região, e diversas redes
sociais. A veiculação da notícia com o teor de "impeachment" decorreu justamente da equivocada
posição assumida pelo Conselho Universitário, que não se ateve a sua competência estatutária.
Portanto, é evidente a nexo causal entre a conduta do Conselho da ré e o dano suportado pelo
autor.

40. No caso, o Conselho em questão deixou de observar a norma de regência da matéria, e,
inclusive, as orientações da Procuradoria Federal, tratando a formulação de uma proposta
dirigida ao Presidente, como o próprio procedimento de destituição do vice-reitor. Como dito
alhures, o vice-reitor só poderá ser destituído, por ato do Presidente da República, mediante
proposta fundamentada do Conselho Universitário e aprovada por votação mínima de 2/3 (dois
terços) de seus membros. O Conselho Universitário não possui competência para destituir o vice-
reitor e qualquer decisão nesse sentido é nula.

41. A reparação dos danos morais e materiais sofridos encontra guarida no art. 5°, V e X, da
Constituição Federal de 1988, havendo a possibilidade de cumulação de indenizações por tais
danos, oriundas do mesmo fato, a teor do enunciado da Súmula nº 37, do STJ.

42. Sopesadas, pois, as circunstâncias do caso concreto, assim como o caráter repressivo-
preventivo da presente condenação, reputo razoável arbitrar a reparação pelos danos morais do
autor no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

43. Friso, por oportuno, que compete a ré, pessoa jurídica de direito público, suportar a
reparação do ato lesivo provocado pelo seu Conselho Universitário, competindo-lhe promover,
se for o caso, ação regressiva em desfavor do (s) servidor (es) responsáveis pelo dano.

III. D I S P O S I T I V O

44. Nessa ordem de considerações:

(a) REJEITO a preliminar de falta de interesse de agir arguida pela ré.

(b) Ante a superveniente perda do objeto, EXTINGO o processo sem resolução do mérito em
relação ao pedido de anulação da "Decisão nº 48 e os atos dela decorrentes" (art. 485, VI e § 3.º, do
Código de Processo Civil).

(c) JULGO PROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais (art. 487, I, do Código de
Processo Civil), para CONDENAR a ré ao pagamento de indenização no valor de R$ 20.000,00
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(vinte mil reais), corrigido monetariamente a partir da presente data (STJ, Súmula n.º 362) e com
incidência de juros de mora a partir do evento danoso (22/04/2016), em consonância com as
disposições do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal,
observando-se o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs n.º 4357 e 4425 e no Recurso
Extraordinário n.º 870947.

45. REVOGO a decisão de tutela de urgência (Id. 4058308.15293212).

46. CONDENO a ré ao pagamento dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez
por cento) sobre o valor da condenação, em atenção aos critérios do art. 85, parágrafos 2.º e 3.º, I,
do Código de Processo Civil, notadamente a natureza da causa e o trabalho desenvolvido pelo
profissional.

47. DETERMINO que o valor relativo aos honorários de sucumbência seja atualizado (correção
monetária) a partir da presente data, em consonância com as disposições do Manual de
Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, observando-se o decidido pelo
Supremo Tribunal Federal nas ADIs n.º 4357 e 4425 e no Recurso Extraordinário n.º 870947.

48. DEIXO de condenar a ré ao pagamento das custas processuais por ser isenta desta verba (art.
4.º, I, da Lei n.º 9.289/1996). CONDENO a ré ao ressarcimento das custas processuais suportadas
pelo autor.

49. Ciência, com urgência, ao eminente Relator do Agravo de Instrumento n.º 0809583-
96.2020.4.05.0000.

50. Sem duplo grau de jurisdição obrigatório (art. 496, § 3.º, I, do Código de Processo Civil).

51. Certificado o trânsito em julgado e nada mais havendo, ARQUIVEM-SE os autos, com baixa
na Distribuição.

52. Expedientes necessários.

53. P. R. I.

      Petrolina/PE, [Data da assinatura eletrônica].
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