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S E N T E N Ç A
Tipo A

I - RELATÓRIO

ANDRÉ PEDRAL SAMPAIO DE SENA  propôs  Medida Cautelar  Inominada,  com 

pedido  liminar, contra  a  UNIVERSIDADE  FEDERAL  DA  BAHIA  -  UFBA,  com  pedido  de 

antecipação de tutela,  objetivando a  suspensão de sua exoneração e  a sua reintegração ao 

quadro docente da faculdade de Engenharia Mecânica.

 

Sustenta  o  Autor  que:  a)  foi  reprovado,  injustificadamente,  pela  Comissão  de 

Avaliação de Estágio Probatório,  o  que ensejou a sua exoneração do cargo de professor  do 

Departamento de Engenharia Mecânica da UFBA; b) obteve pontuação superior ao exigido pela 

Ré no período do estágio probatório; c) um dos membros da Comissão Avaliadora não possuía 

nível superior ao seu e outro é de outra unidade da UFBA, tendo ocorrido violação ao regulamento 

da própria universidade; d) atendeu aos requisitos previstos no art. 20, da Lei nº 8.112/90, tendo 

apresentado  271  páginas  referentes  a  sua  produção  acadêmica  no  período,  além  de  ter 

ministrado aulas em quantidade idêntica à dos demais professores e de ter atuado como avaliador 

do INEP e do MEC; e) é vítima de perseguição, em razão de ter denunciado ao MPF a existência 

de  indícios  de  desvios  de  verba  e  apropriação  indébita  por  integrantes  do  Departamento  de 

Engenharia da UFBA; f) não foi informado, formalmente, acerca da sua reprovação no estágio 

probatório, em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Acompanham a inicial procuração e documentos (fls. 24/164).

Decisão do juízo antecipando os efeitos da tutela e determinando a conversão da 

medida cautelar em ação sob o rito ordinário (fls. 201/206).

A parte autora apresenta petição de aditamento à inicial, reiterando o atendimento 
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aos requisitos previstos no art. 20, da Lei nº 8.112/90 e a existência de perseguição a sua pessoa 

(fls. 209/241).

A UFBA comunica a interposição de agravo de instrumento (fls. 244/271).

Decisão monocrática proferida pela relatora do Agravo de Instrumento nº 0001778-

83.2013.4.01.0000/BA, cassando a decisão que antecipou os efeitos da tutela (fls. 319/321).

Devidamente citada, a União apresenta contestação às fls. 202/208, defendendo a 

legalidade do procedimento de avaliação do estágio probatório do Autor.  Afirma, ainda,  que o 

Autor  pouco produziu  nos três anos do estágio  probatório,  inclusive  em comparação com os 

demais professores. Junta documentos (fls. 340/363).

O Autor apresenta réplica (fls. 369/409) e novos documentos (410/1.574), sobre os 

quais a UFBA se manifesta (fls. 1.576/1.579).

II – FUNDAMENTAÇÃO

Na espécie,  não se evidencia a necessidade de dilação probatória  ao deslinde da 

demanda, uma vez que já constam nos autos elementos suficientes para a convicção do Juízo, 

impondo-se o julgamento antecipado da lide, como autoriza o art. 330, I, do CPC.

 

Inicialmente,  cumpre  destacar  que  a  sindicabilidade  das  decisões  proferidas  em 

processos administrativos, inclusive nas universidades, possui âmbito reduzido, uma vez que é 

vedado ao  Poder  Judiciário  imiscuir-se  na função administrativa,  sob pena  de vulneração de 

princípio  de  matriz  constitucional  –  independência  e  harmonia  entre  os  Poderes  (art.  2.º  da 

Constituição Federal de 1988). Contudo, a perquirição quanto à legalidade do ato, com a análise 

de sua adequação ao tipo legal, é plenamente aceitável.
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Sem embargo, os atos praticados no exercício da chamada autonomia universitária 

gozam de discricionariedade, razão pela qual o controle pelo Poder Judiciário observa disciplina 

jurídica diferenciada, limitando a sua atuação à verificação de ilegalidades ou exigências que se 

afastem das normas constitucionais e dos princípios administrativos.

No caso em análise, o Autor se insurge contra o procedimento e as conclusões da 

avaliação de seu estágio probatório,  que ensejou a sua exoneração do cargo de professor do 

Departamento de Engenharia Mecânica da UFBA.

Constata-se,  em  primeiro  lugar,  a  existência  de  relevante  vício  na  formação  da 

Comissão de Avaliação de 30 meses, uma vez que fora indicada para compô-la a professora 

Roxana Cardoso Brasileiro Borges, do Departamento de Direito Privado da UFBA, notoriamente 

sem a mínima afinidade com a área de atuação do Autor, em ofensa ao quanto disposto no art. 4º, 

caput, da Resolução nº 04/95, in verbis:

Art. 4º - A avaliação do docente em estágio probatório será realizada por Comissão de três 
docentes de classe superior à do avaliado, escolhidos pelo plenário do Departamento, sendo 
necessariamente um do próprio Departamento e dois pertencentes a outros Departamentos 
da UFBA, de áreas afins. (grifos acrescidos)

Na espécie, deveria o Departamento da Escola de Engenharia Mecânica ter indicado 

docente de área afim para compor a Comissão de Avaliação, não se afigurando plausível que não 

existisse  algum  professor  de  classe  superior  à  do  Autor  em  algum  dos  Departamentos  da 

chamada Área I.

Em segundo lugar, há outra grave irregularidade no procedimento em análise no que 

tange à aprovação do parecer da Comissão de Avaliação. É que o §3º, do art. 4º, da Resolução nº 

04/95,  estabelece  que  o  parecer  deverá  ser  aprovado  por  maioria  absoluta  do  plenário  do 

respectivo Departamento, in verbis:
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§3º - A Comissão elaborará parecer sobre a avaliação do docente em estágio probatório e o 
submeterá ao plenário do Departamento, cuja deliberação será tomada por maioria absoluta. 
(grifos acrescidos)

Ocorre que, na hipótese em questão, o parecer da Comissão de Avaliação de 30 

meses foi aprovado por apenas 9 (nove) votos contra 6 (seis), ao passo que o Departamento 

possui  26 (vinte  e  seis)  integrantes,  aí  incluídos  os  docentes  e  os  representantes  estudantis 

titulares,  conforme  se  depreende  da  Ata  da  310ª  Reunião  do  Departamento  de  Engenharia 

Mecânica – DEM (fls. 340/343).

Ora,  tratando-se  de  avaliação  de  estágio  probatório  que  poderá  importar  na 

exoneração do professor avaliado, não se afigura razoável que, com o voto de apenas 9 (nove) 

integrantes  de  um  Departamento  composto  de  26  (vinte  e  seis)  membros,  seja  o  Autor 

definitivamente, na prática, exonerado do seu cargo. Não por outro motivo, a própria Resolução 

acima citada  determinou  que  tal  decisão  fosse tomada pela  maioria  absoluta  do  plenário  do 

Departamento, o que não se verificou no presente caso.

Em terceiro lugar, art. 20, da Lei 8.112/90, dispõe acerca dos pontos a serem objeto 

de avaliação no estágio probatório:

 Art. 20. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará 
sujeito a estágio probatório por período de 24 (vinte e quatro) meses, durante o qual a sua  
aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os 
seguintes fatores:

I – assiduidade;
II – disciplina;
III – capacidade de iniciativa;
IV – produtividade;
V – responsabilidade.

§1.º  4  (quatro)  meses antes de findo o período  do estágio  probatório,  será  submetida à  
homologação da autoridade competente a avaliação do desempenho do servidor, realizada 
por  comissão constituída para essa finalidade,  de acordo com o que dispuser a lei  ou o 
regulamento da respectiva carreira ou cargo, sem prejuízo da continuidade de apuração dos 
fatores enumerados nos incisos I a V do caput deste artigo.
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§2.º  O  servidor  não  aprovado  no  estágio  probatório  será  exonerado  ou,  se  estável, 
reconduzido ao cargo anteriormente ocupado, observado o disposto no parágrafo único do 
art. 29.
(...)

Na realidade, para a correta verificação dos requisitos acima elencados devem ser 

fixados parâmetros objetivos mínimos quanto ao desempenho do servidor, sob pena da avaliação 

restar carregada de subjetivismo ou mesmo de exigências não previstas na lei ou em qualquer 

outro ato normativo no âmbito do respectivo órgão avaliador.

No caso da UFBA,  tais  parâmetros objetivos mínimos poderiam (e deveriam) ser 

fixados por meio do Plano Individual de Trabalho, previsto no art. 2º, da Resolução nº 04/95,  in 

verbis:

Art.  2º  -  O estágio probatório  será desenvolvido tendo como base o “Plano Individual  de 
Trabalho”,  aprovado  pelo  Departamento,  que  incluirá  todas  as  atividades  a  serem 
desenvolvidas pelo docente, em conformidade com seu regime de trabalho.

Parágrafo Único – Qualquer alteração no P.I.T.,  inclusive em decorrência da mudança de 
regime de trabalho, será previamente submetido a aprovação do Departamento.

Todavia,  a Comissão de Avaliação dos 30 meses do estágio probatório  do Autor 

sequer indicou quais eram as metas previstas nos Planos Individuais de Trabalho do Autor no 

período, nem indicou, com precisão, quais pontos do referido plano deixaram de ser atendidos 

pelo professor avaliado (fls. 289/294). 

Com efeito,  a  referida  Comissão  concluiu  que  o  Autor  deixou  de  sanar  os  itens 

avaliados negativamente pelas comissões anteriores, as quais o orientou a comprovar as suas 

realizações e a se “engajar” em Programa de Ensino de Pós-Graduação da UFBA. Contudo, qual 

ato  normativo  obriga  o  docente  em  estágio  probatório  a  participar  de  programa  de  pós-

graduação? E quais  “realizações”  deveriam ser  efetivamente comprovadas pelo Autor? Essas 

figuras jurídicas não existem. O professor de Universidade Federal não está obrigado a ministrar 
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aulas na Pós-Graduação, ainda que tenha doutorado. Ao contrário, eles poderão ser credenciados 

ou descredenciados por tais Programas. Não se pode exigir algo do professor que não dependa 

dele (ser credenciado por um programa de pós-graduação). Se o professor fora credenciado pelo 

programa de Pós-Graduação e nesse âmbito a ele foi  atribuída atividades de ensino,  deveria 

desempenhar tal atividade. Mas disso aqui não se cogitou. De outro lado, dizer que o professor 

deve comprovar suas “realizações” é algo extremamente subjetivo, completamente sem sentido.

Da mesma forma, não foram indicados pelas Comissões quantos projetos o Autor 

deveria apresentar ou mesmo a forma de apresentá-los, nem o método como seriam avaliados os 

seus indicadores de produtividade.

Em resumo, a Administração deveria demonstrar, com clareza e objetividade, em que 

circunstâncias o Autor teria falhado, nos termos da lei, a justificar algo tão grave, equivalente a 

uma pena de exoneração. Vale dizer, o Departamento ao qual o Autor está vinculado teria que 

informar a este suas atribuições em cada semestre e o não atendimento às mesmas, fosse o 

caso, garantida a ampla defesa.

De outro lado, os itens “produtividade” e “capacidade de iniciativa” são extremamente 

subjetivos. Isso exige da Comissão de Avaliação maior necessidade de fundamentação, que, no 

caso, não se apresentou. Nesse ponto só há afirmações por decreto, sem qualquer base fático-

jurídica.

Dessa forma, em face das argumentações acima expostas, verifica-se que o ato de 

exoneração do Autor é carente de legalidade.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para declarar a 

nulidade  do  ato  de  exoneração  do  Autor,  determinado  a  sua  reintegração  no  cargo  que 
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anteriormente ocupava, com todos os efeitos legais, extinguindo o processo com resolução de 

mérito, com base no art. 269, I, do CPC.

Condeno  a  Ré  ao  pagamento  das  custas  em  restituição  e  dos  honorários 

advocatícios, os quais fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fulcro no art. 20, §4º, do CPC.

Sentença sujeita ao reexame necessário, de modo que, decorrido o prazo recursal, 

com ou sem manifestação das partes, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Salvador/BA, 21 de fevereiro de 2014. 

WILSON ALVES DE SOUZA
Juíza Federal da 7ª Vara
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