
PROCESSO Nº: 0800873-67.2016.4.05.8200 - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: LAERCIO LOSANO
ADVOGADO: MARCUS TÚLIO MACÊDO DE LIMA CAMPOS
RÉU: UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA (e outro)
1ª VARA FEDERAL - JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO

DECISÃO

1.  Trata-se  de  ação  ordinária  proposta  por  LAERCIO  LOSANO  em  face  da  UNIVERSIDADE
FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB e do CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UFPB - CONSUNI na qual
o autor requer, em sede de antecipação de tutela, a imediata suspensão dos efeitos do inciso III do art. 3º
da Resolução 02/2016, do Conselho Universitário da UFPB - CONSUNI, até a apreciação dos pedidos
meritórios.
2. Em sua petição inicial (id. 4058200.829819), o autor alegou, em síntese, que:
a) visa combater ato manifestamente ilegal praticado pelo CONSUNI, órgão máximo da administração da
Universidade Federal da Paraíba, e pela Reitoria da UFPB que, às vésperas das eleições para escolha da
lista  tríplice  para  Reitor  e  Vice-Reitor,  aprovou resolução que supostamente  incluiria  os  empregados
públicos da EBSERH na comunidade acadêmica da UFPB, com direito a voto;
b) a Reitoria da UFPB e o CONSUNI convocaram reunião do órgão, para o dia 16 de fevereiro de 2016, e
incluíram, na pauta da reunião, processo que objetivava aprovar resolução que regulamenta a consulta
eleitoral junto à Comunidade Universitária, visando subsidiar a elaboração da lista tríplice para a escolha
de Reitor e Vice-Reitor da UFPB;
c)  a aludida convocação não foi  acompanhada da minuta da resolução a ser aprovada, o que feriu o
Regimento dos Órgãos Deliberativos da Administração Superior, que, em seu art. 5º, § 2º, dispõe que
"havendo  matéria  de  caráter  normativo  na  ordem  do  dia,  deverão  ser  distribuídas  a  todos  os
conselheiros, por ocasião da convocação, cópias de anteprojetos de resolução a serem discutidos";
d) ainda que a convocação tenha ocorrido no prazo regimental, o mesmo não ocorreu com o envio do
anteprojeto para os conselheiros, tendo sido arguido impedimento durante a sessão, o que ocasionou o seu
adiamento;
e) na sessão seguinte, em 22 de fevereiro de 2016, foi aprovada a Resolução nº 02/2016, que, em seu art.
3º, inciso III, prevê a inclusão dos empregados da EBSERH na Comunidade Universitária da UFPB, com
direito a voto;
f) a Resolução nº 02/2016 definiu a data da eleição para o dia 13 de abril de 2016, com eventual segundo
turno em 27 de abril de 2016, além de ter definido também várias outras normas que regem as eleições
para escolha da lista tríplice de Reitor e Vice-Reitor.
3. Com a petição inicial, o autor trouxe aos autos procuração e documentos.
4.  Através  da  decisão  de  id.  4058200.831435,  este  Juízo  indeferiu  o  pedido  de  justiça  gratuita  e
determinou o recolhimento das custas iniciais do processo.
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5. A parte autora comprovou o recolhimento das custas (id. 4058200.839017).
6. Vieram-me os autos conclusos para apreciação do pedido de antecipação de tutela. DECIDO.
7. A Resolução nº 02/2016, do Conselho Universitário da UFPB, que regulamenta a Consulta Eleitoral
junto à  Comunidade  Universitária,  visando subsidiar  a  elaboração de  lista  tríplice  para  a  escolha  de
Reitor(a) e de Vice-Reitor(a) da UFPB, dispõe, em seu art. 3º, o seguinte:

"Art. 3º A Comunidade Universitária, que constitui o universo participante da Consulta Eleitoral, com
direito a voto, não obrigatório, será constituída de:
I - membros do corpo docente do quadro permanente da UFPB, em efetivo exercício, conforme art. 102
da Lei nº 8.112/90;
II - membros do corpo técnico-administrativo pertencentes ao quadro permanente da UFPB, em efetivo
exercício, conforme art. 102 da Lei nº 8.112/90;
III - membros do corpo técnico-administrativo do Hospital Universitário Lauro Wanderley, em efetivo
exercício, conforme art. 102 da lei nº 8.112/90 e lei nº 12.550/11 e Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro
de 2011.
IV - membros do corpo discente da UFPB formalmente matriculados nos cursos de:
a) médio e profissionalizante da UFPB;
b) graduação e tecnológico;
c) pós-graduação (stricto sensu): mestrados (acadêmicos e profissionalizantes) e doutorados;
d)  pós-graduação  (lato  sensu):  especialização,  residência  médica;  residência  multiprofissional  e
residência em área profissional da saúde." (destaque acrescido)

8. No caso dos autos, o autor se insurge contra o inciso III do art. 3º supracitado, o qual supostamente
incluiria na comunidade acadêmica da UFPB, com direito a voto, os empregados públicos da EBSERH,
haja vista a menção feita na parte final de sua redação à Lei nº 12.550/2011 e ao Decreto nº 7.661/2011.
9. A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH, empresa pública cuja criação foi autorizada
pela Lei nº 12.550/2011, tem por finalidade, nos termos do art. 3º desta lei, "a prestação de serviços
gratuitos  de  assistência  médico-hospitalar,  ambulatorial  e  de  apoio  diagnóstico  e  terapêutico  à
comunidade,  assim  como  a  prestação  às  instituições  públicas  federais  de  ensino  ou  instituições
congêneres  de  serviços  de  apoio  ao  ensino,  à  pesquisa  e  à  extensão,  ao  ensino-aprendizagem  e  à
formação de pessoas no campo da saúde pública, observada, nos termos do art. 207 da Constituição
Federal,  a  autonomia universitária".  De acordo com o §  1º  do mesmo dispositivo,  as  atividades  de
prestação  de  serviços  de  assistência  à  saúde  prestadas  pela  EBSERH  estão  inseridas  integral  e
exclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS.
10. Desta forma, o art. 3º, inciso III, da Resolução CONSUNI nº 02/2016, ao possivelmente incluir os
empregados públicos da EBSERH na comunidade acadêmica, dando-lhes direito a voto nas eleições para
os cargos de Reitor e Vice-Reitor da UFPB, estaria imiscuindo tais empregados em atividades afetas ao
âmbito da educação, isto é, fora do contexto das ações de  saúde, como previu a Lei nº 12.550/2011, que
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autorizou a criação da EBSERH.
11. Além disso, consoante disposição contida no art. 6º da Lei nº 12.550/2011, "a EBSERH, respeitado o
princípio da  autonomia  universitária,  poderá  prestar  os  serviços  relacionados  às  suas  competências
mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres". No caso vertente, a
relação  contratual  firmada  entre  a  UFPB  e  a  EBSERH  é  regida  pelo  Contrato  nº  45/2013  (id.
4058200.829850), que reza, em sua cláusula décima primeira, que "a contratação, a qualquer tempo, de
mão-de-obra, por qualquer das partes, não implicará a relação entre aqueles contratados e a outra parte
deste contrato, não havendo em nenhuma das hipóteses a transferência de quaisquer ônus em relação às
referidas  contratações  de  mão-de-obra."  Desponta  evidente  a  intenção  em  promover-se  uma  clara
clivagem entre os vínculos e relações mantidos entre a EBSERH e seus empregados  e os vínculos  e
relações mantidos entre a UFPB e seus servidores.
12. Ressalte-se ainda que o mencionado Contrato nº 45/2013 dispunha, em sua cláusula quinta, que, a
critério da UFPB e observados os procedimentos legais aplicáveis, os servidores públicos em exercício no
HULW,  na  data  da  assinatura  do  contrato,  poderiam  ser  cedidos  à  EBSERH,  hipótese  na  qual
continuariam exercendo as mesmas atividades e  sujeitos  aos ditames da Lei  nº 8.112/1990, inclusive
quanto aos deveres,  proibições  e  regime disciplinar,  o que também demonstra uma óbvia distinção e
absoluta separação entre os regimes jurídicos dos servidores da UFPB e os empregados da EBSERH,
ainda que aqueles estejam cedidos a esta empresa pública.
13. Destarte, não haveria sentido em outorgar aos empregados da EBSERH a aptidão para participar de
forma ativa de ações que venham a definir as diretrizes institucionais e acadêmicas da universidade, pois,
ainda que aquela empresa pública esteja vinculada contratualmente à UFPB, os seus empregados estão
submetidos a regime jurídico diverso daquele ao qual estão submetidos os servidores da universidade, e
não há, por parte dos empregados da EBSERH, qualquer dever de obediência ou subordinação em relação
ao Reitor da UFPB.
14.  A UFPB e  a  EBSERH possuem naturezas  jurídicas  distintas  e  quadros  de  pessoal  autônomos  e
incomunicáveis, de modo que a inclusão do inciso III do art. 3º da Resolução CONSUNI nº 02/2016, ao
possibilitar a participação, com direito a voto, dos empregados da EBSERH nas eleições para os cargos de
Reitor e Vice-Reitor da UFPB, constituiria inegável afronta aos ditames da Lei nº 12.550/2011 e à própria
relação contratual firmada entre aquelas instituições.
15.  Presente  a  verossimilhança  das  alegações  da  autora,  entendo  que  o  "periculum  in  mora"  está
consubstanciado  na  iminência  da  realização  da  escolha  da  lista  tríplice  para  os  cargos  de  Reitor  e
Vice-Reitor da universidade, a qual está prevista para acontecer no dia 13 de abril de 2016, em primeiro
turno, e no dia 27 de abril de 2016, em segundo turno.
16. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela requerido na inicial para suspender os
efeitos do inciso III, do art. 3º da Resolução 02/2016, do Conselho Universitário da UFPB, unicamente
para excluir a possibilidade de participação dos empregados da EBSERH na escolha da lista tríplice para
os cargos de Reitor e Vice-Reitor da universidade, ou em quaisquer atos referentes às eleições para os
mencionados cargos, até a apreciação dos pedidos meritórios.
17. Extingo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI, do CPC, com relação ao
CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UFPB - CONSUNI, haja vista ser este um órgão de deliberação
integrante da estrutura administrativa da UFPB e que não possui personalidade jurídica que o legitime a
figurar no pólo passivo da demanda. Providências cabíveis pela Secretaria da Vara.
17. Cite-se a UFPB e intime(m)-se as partes, com a devida prioridade.
18. Apresentada a contestação, sendo argüidas matérias preliminares, intime-se a autora, para, querendo,
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apresentar impugnação.
19. Com a resposta e a impugnação as partes devem, desde logo, requerer e especificar as provas que
pretendam produzir, sob pena de preclusão.
20. Cumpra-se.

João Pessoa/PB, (na data de validação no Sistema PJE).

JOÃO PEREIRA DE ANDRADE FILHO
Juiz Federal Substituto da 1ª Vara/PB
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