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SENTENÇA TIPO "A"
 
PROCESSO: 1001501-68.2018.4.01.3300 
CLASSE: AÇÃO POPULAR (66) 
POLO ATIVO: ALEXANDRE ALELUIA DANTAS DA COSTA 
REPRESENTANTES POLO ATIVO: CAIO CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA - BA53135 
POLO PASSIVO:UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA e outros 
REPRESENTANTES POLO PASSIVO: ANA CARLA FARIAS DE OLIVEIRA - BA33605, JOAO
GABRIEL PIMENTEL LOPES - DF40637, MOACIR DOS SANTOS MARTINS FILHO - BA25758
e RENATA OLIVEIRA PEREIRA - BA43127 
  
 
 
 

-SENTENÇA-
 

 
  

I - RELATÓRIO
 

Trata-se de Ação Popular movida por ALEXANDRE ALELUIA DANTAS DA
COSTA em face da UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA – UFBA e CARLOS ZACARIAS
FIGUEIRÔA DE SENA JÚNIOR, objetivando obter provimento jurisdicional para declarar a
nulidade do ato lesivo consistente na realização da matrícula da matéria “Tópicos Especiais em
História – FHC 436”, decorrente da omissão da UFBA diante da movimentação política,
configurando assim o desvio de finalidade.
 

Requereu, ainda, a condenação dos réus ao pagamento das perdas e danos, custas
e  honorários advocatícios e demais despesas judiciais e extrajudiciais, conforme arts. 11 e 12 da
Lei nº 4717/65.
 

Requereu, também, a concessão de tutela de urgência, para suprir a omissão da
UFBA ou determinar a suspensão da matrícula na matéria “Tópicos Especiais em História – FHC
436", ao  argumento de que a disciplina estaria sendo utilizada para fins político-partidários.
 

Sustenta o autor que a Universidade Federal da Bahia – UFBA, através de
movimentação do seu Departamento de História, estaria ofertando, em sua grade curricular,
curso denominado “Golpe de 2016 e o futuro da democracia no Brasil” como matéria optativa
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para os alunos da Universidade, utilizando-se da nomenclatura de matéria já existente, qual seja,
“Tópicos Especiais de História – FCH 436”.
 

Afirma que o curso será coordenado pelo Professor CARLOS ZACARIAS
FIGUEIRÔA DE SENA JÚNIOR, que fez a sua divulgação através das redes sociais, anunciando
o corpo docente e descrevendo a matéria e seus objetivos complementares (1. entender os
elementos de fragilidade do sistema político brasileiro que permitiram a ruptura democrática de
maio e agosto de 2016, com a deposição da Presidente Dilma Rousseff; 2. analisar o governo
presidido por Michel Temer e investigar o que sua agenda de retrocesso nos direitos e restrição
às liberdades diz sobre a relação entre as desigualdades sociais e o sistema político no Brasil; 3.
Perscrutar os desdobramentos da crise em curso e as possibilidades de reforço da resistência
popular e de restabelecimento do Estado de direito e da democracia política no Brasil).
 

Aduz que o conteúdo divulgado nas redes sociais possui tom provocativo e de
caráter puramente político, havendo indícios de utilização da disciplina acadêmica para fins
político-partidários.
 

Prossegue pontuando a omissão da Universidade diante de ato de politização do
curso, argumentando que houve subversão de matéria da grade curricular, configurando, por
consequência, desvio de finalidade pelo coordenador responsável pelo curso.
 

Por fim, pontua a violação aos princípios da impessoalidade e moralidade
administrativa.
 

Juntou procuração e documentos.
 

Oportunizou-se às partes para manifestação sobre o pedido liminar, conforme ID nr.
4779469.
 

O Ministério Público Federal pugnou por nova vista dos autos após o prazo disposto
no art. 179, inciso I, do CPC, tendo em vista que o prazo estipulado para manifestação dos
acionados ainda não havia finalizado, ID nr.4877634.
 

A UFBA apresentou manifestação preliminar, ID nr. 5009714, defendendo a
autonomia universitária da instituição e independência dos Poderes, argumentando que o
Judiciário não pode substituir a Universidade no exercício de sua autonomia didático-científica,
redefinindo critérios administrativos para o estabelecimento de disciplinas dos seus cursos.
 

Afirma que a Universidade observou as normas legais para o oferecimento da
disciplina FCH436 – Tópicos Especiais em História, que possui natureza optativa, tendo a
inclusão da temática sido feita em razão do pedido do Colegiado de Ciências Sociais.
 

O Professor Carlos Zacarias Figueroa de Sena Júnior, ID nr. 5032834, manifestou-
se afirmando que, de acordo com o Estatuto da Universidade, a autonomia didático-científica é
determinada, entre outros parâmetros, pela deliberação autônoma das suas unidades sobre os
regimes didático e científico dos diferentes cursos, bem como sobre a criação, organização,
modificação e extinção de cursos e programas no âmbito de sua atuação.
 

Sustenta que a disciplina impugnada possui caráter optativo e consta das matrizes
curriculares dos cursos de Bacharelado e Licenciatura em História da UFBA, cujo funcionamento
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foi autorizado pelo Decreto nº 10.664, de 20.10.1942, e vem sendo regularmente ofertada ao
longo dos anos, inclusive em vários semestres sob a titularidade do Professor acionado, e
sempre em obediência ao Planejamento Acadêmico do Departamento de História, a quem
compete a aprovação do planejamento acadêmico.
 

Prossegue alegando que a finalidade da disciplina é a transmissão da experiência
completa de pesquisa e sua relação com a historiografia contemporânea, bem assim que “a
eleição do tema é feita a cada semestre pelo professor designado para ministrar a matéria – no
exercício de sua liberdade de cátedra, dentro do critério da atualidade do debate. Para o atual
semestre o tema foi “Golpe de 2016 e o futuro da democracia no Brasil”.
 

Ademais, defende a absoluta regularidade e cumprimento dos requisitos legais e
regimentais para oferta da aludida disciplina para o primeiro semestre letivo de 2018 da UFBA,
afirmando que seu conteúdo programático e bibliografia evidenciam o espírito científico, o
pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, além do estímulo ao conhecimento dos
problemas do mundo, constituindo-se, portanto, como proposta que expressa a liberdade de
ensino e de pensamento e o exercício da autonomia didático-científica.
 

Por fim, pontua que o acionante não demonstrou sequer indícios de que a oferta da
disciplina beneficiará partido político, ou mesmo de que seria estratégia política.
 

A tutela de urgência foi indeferida, ID nr. 5081486.
 

Devidamente citada, a UFBA apresentou contestação, ID. nr. 5647133, defendendo
o exercício regular da autonomia universitária, pugnando pela improcedência dos pedidos
formulados.
 

Por sua vez, após ser citado, o Professor CARLOS ZACARIAS FIGUEIRÔA DE
SENA JÚNIOR apresentou contestação, arguindo que a criação da disciplina respeitou as
normas pertinentes, preenchendo todos os requisitos para a sua oferta, inexistindo qualquer
desvio de finalidade ou afronta ao princípio da impessoalidade.
 

Defendeu, ainda, que houve o regular exercício da autonomia didático-científica pela
UFBA e a livre manifestação do pensar e expressar do professor titular da disciplina. Ao final,
pugnou pela improcedência total dos pedidos formulados.
 

Na fase de especificação de provas, apenas o Professor Carlos Zacarias Figuerôa
de Sena Júnior acostou aos autos novos documentos, conforme petição ID nr. 18975516, tendo
sido dado vistas ao autor, que deixou transcorrer em silêncio seu prazo.
 

Na sequência, o MPF apresentou seu parecer, ID nr. 424576884, opinando pela
improcedência dos pedidos formulados.
 

É o relatório. Passo a decidir.
 

II – FUNDAMENTAÇÃO
 

O presente feito comporta o instituto do julgamento antecipado do pedido, visto que
a matéria em debate nos autos é preponderantemente de direito, não necessitando da produção
e outras provas, consoante estabelece o artigo 355, I, do Código de Processo Civil.
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II.1 – Da pretensão deduzida.
 

Pretende a parte autora obter declaração de nulidade do ato supostamente lesivo
consistente na realização da matrícula da matéria “Tópicos Especiais em História – FHC 436”,
decorrente da omissão da UFBA diante de movimentação política, resultando em desvio de
finalidade.
 

Pretende, ainda, a condenação dos réus ao pagamento das perdas e danos, custas
e  honorários advocatícios e demais despesas judiciais e extrajudiciais, conforme arts. 11 e 12 da
Lei nº 4717/65.
 

A questão posta em testilha diz respeito à utilização ou não da disciplina optativa
“Tópicos Especiais de História – FCH 436”, ofertada pela Universidade Federal da Bahia, para
fins político-partidários e se isso configura desvio de finalidade consoante o disposto na Lei nr.
4.717/65.
 

Em análise dos elementos fáticos probatórios trazidos aos autos, constata-se que a
pretensão do requerente vai de encontro às normas constitucionais e legais, notadamente
aquelas alusivas à autonomia didático-científica universitária, previstas no art. 207, da
Constituição Federal de 1988 e art. 53, V, da Lei nº 9.394/96. Confira-se, respectivamente:
 

“Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica,
administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio da
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.”
 

“Art. 53. No exercício de sua autonomia, são asseguradas às
universidades, sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições:
 

I - criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de
educação superior previstos nesta Lei, obedecendo às normas gerais da União
e, quando for o caso, do respectivo sistema de ensino;           (Regulamento)
 

II - fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as
diretrizes gerais pertinentes;
 

(...)
 

V - elaborar e reformar os seus estatutos e regimentos em
consonância com as normas gerais atinentes;”
 

Nota-se que a definição da disciplina a ser ministrada na Instituição de Ensino
envolve a utilização de critérios técnicos-didáticos, com reflexos na organização curricular,
englobando, sem dúvida, a esfera do planejamento, aprendizado e qualidade final do ensino
ofertado aos alunos.
 

Por consequência, a discussão trazida nos autos, restringe-se ao âmbito da
autonomia didático-científica das Universidades, não competindo ao Judiciário nela se imiscuir,
salvo para resguardar eventual violação da Constituição. E não há qualquer violação da
Constituição quando a questão que emerge dos autos envolve inequivocadamente o livre espaço
das ideias, pouco importando o rótulo ou a formal denominação da disciplina.
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A UFBA demonstrou que o Colegiado de Ciências Sociais, através do Ofício nr.
09/2018, fl. 309, ID nr. 5647143, solicitou à SUPAC a inclusão, no planejamento acadêmico
2018.1, do referido componente optativo, com a informação da temática escolhida para o curso:
O Golpe de 2016 e o futuro da democracia no Brasil.
 

Outrossim, o Professor Carlos Zacarias Figuerôa de Sena Júnior acostou aos autos
Declaração da Chefe do Departamento de História da Universidade Federal da Bahia (UFBA), ID
nr. 18975526, atestando que a disciplina FCH 436 – Tópicos Especiais em História, com o tema
“O Golpe de 2016 e o futuro da democracia no Brasil” – foi regularmente ministrada, bem como
teve seu encerramento regularmente cumprido, com o fechamento da caderneta e lançamento
das notas no sistema acadêmico no prazo estipulado pela UFBA.
 

Ademais, reportou que todas as aulas da disciplina foram gravadas em vídeos – que
atestam a regularidade da oferta da disciplina e o exercício lícito da liberdade de ensino do
professor acionado e dos demais docentes que ministraram junto com ele o curso – que se
encontram disponíveis para acesso por qualquer pessoa na plataforma Youtube, no Canal da
APUB Sindicato, que podem ser acessadas a partir do seguinte endereço eletrônico: 
https://www.youtube.com/user/ApubSindicato/videos.
 

Portanto, não vislumbro qualquer mácula à Constituição, pois a escolha da
nomenclatura e conteúdo da disciplina pela UFBA é inerente a sua autonomia didática, científica
e administrativa constitucionalmente (e legalmente) prevista no artigo 207 da CF/88.
 

Não identifico também qualquer prejuízo ao corpo discente, pois a matéria é
ofertada como opcional, ficando a critério de cada um matricular-se ou não na referida disciplina,
ficando livre o debate acadêmico acerca do tema rotulado na disciplina, o que, sem dúvida,
corrobora para a livre manifestação do pensamento, e o fomento da aprendizagem aprofundada
na esfera da Instituição de Ensino.
 

III - DISPOSITIVO
 

Diante do exposto, na forma da fundamentação supra, JULGO IMPROCEDENTES
OS PEDIDOS FORMULADOS, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.
 

Por não identificar ter sido a presente demanda temerária, deixo de condenar o
autor nos encargos da sucumbência, nos termos do art. 13, da Lei 4.717/65.
 

Na hipótese de interposição voluntária de recurso de apelação, fica de logo
determinada a intimação do apelado para, querendo, contrarrazoar, no prazo de quinze dias, nos
termos do art. 1.010, § 1º, do CPC/15. Ante eventual interposição de recurso adesivo, retornem
os autos ao o apelante, nos termos do art. 1.010, § 2º, CPC/15.
 

Caso tenham sido suscitadas, em preliminar de contrarrazões, questões resolvidas
na fase de conhecimento e insuscetíveis de impugnação via agravo de instrumento, fica, ainda,
determinada a intimação da parte adversa para, querendo, manifestar-se a seu respeito em
quinze dias (art. 1.009, § 2º, CPC/15).
 

Cumpridas as formalidades legais, os autos deverão ser imediatamente remetidos
ao Tribunal ad quem.
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Não havendo recurso voluntário, determino o processamento da remessa
necessária nos termos do art. 19, da Lei 4.717/65, somente produzindo efeito a presente
sentença, após a confirmação pelo Eg. TRF da 1ª Região.
 

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

SALVADOR, datado e assinado eletronicamente. 
 

DIRLEY DA CUNHA JÚNIOR 
Juiz Federal Titular da 16ª Vara da SJBA
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