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VOTO

PRELIMINAR

Alega o recorrente litisconsorte ter a sentença concedido além do quanto pedido,
afirmando em resumo o seguinte: “Ora, Excelências, data a máxima vênia, não
cabe ao juízo tentar corrigir a petição inicial do autor e concluir em desfavor de
quem deve ser a lide, muito menos julgar e tecer argumentos condenatórios em
relação à suposta conduta de terceiros alheios ao pedido autoral, sob pena de,
assim o fazendo, não só proferir decisão ultra/extra petita, quanto dar a entender
uma  parcialidade  em  relação  ao  caso.  26.  Não  obstante  os  excessos
supramencionados,  ainda  mais  contraditório  o  decisum  guerreado  quando  o
próprio  juízo  a  quo  revela  a  impossibilidade  de  individualização  das  ações  a
configurar a suposta ocorrência do assédio”

Não vislumbro  o  excesso preliminarmente  como questão processual,  cabendo
averiguar  especificamente  o  relato  do  autor  não  neste  plano,  mas  no  próprio
plano da prova do quanto alega, fato que será objeto de análise meritória.

Com  tais  registros,  afasto  a  preliminar  como  tal,  cabendo  aferir  eventuais
excessos  da  decisão  recorrida  no  que  concerne  a  inobservância  dos  fatos
relatados na petição inicial no exame de mérito.

AS NORMAS

Acerca da questão jurídica de fundo é sabido que a Responsabilidade Civil do
Estado tem a sua norma matriz no texto constitucional, nos seguintes termos: “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 ou culpa”. Trata-se, portanto, de responsabilidade civil objetiva, que
tem como pressuposto a identificação de um ato ilícito, um dano e um liame entre
estes.

É preciso verificar, contudo, que a responsabilidade é objetiva apenas no que se
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refere ao próprio Poder Público, não havendo impedimento para que o servidor
seja individualmente demandado, seja por  terceiro seja em ação de regresso,
sendo certo, contudo, que em um ou outro caso é necessário a demonstração de
dolo ou culpa.

Acerca do assédio moral,  este colegiado já teve oportunidade de examinar os
seus contornos básicos: “6.  O assédio moral não possui uma previsão normativa
específica. Extraída a partir de preceitos constitucionais de dignidade da pessoa
humana (art. 1º, III da CF), dos valores sociais do trabalho (art. 1º, IV da CF), do
direito a um ambiente de trabalho que respeite os direitos humanos (art. 7º da
Constituição Federal),  entre outros (art.  487 da CLT). No âmbito específico do
serviço público  federal,  o  assunto  sofre  mais  ainda  carência  de  explicitação.  
Assim, fluida a perspectiva atual, embora inegavalmente presente, o CNJ tratou
sobre  (CNJ  Serviço:  O  que  é  assédio  moral  e  o  que  fazer?
In:  http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84036-cnj-servico-o-que-e-assedio-moral-e-o-
que-fazer. Acesso em 22/08/2019): Conceito Entende-se por assédio moral toda
conduta abusiva, a exemplo de gestos,  palavras e atitudes que se repitam de
forma sistemática, atingindo a dignidade ou integridade psíquica ou física de um
trabalhador.  Na  maioria  das  vezes,  há  constantes  ameaças  ao  emprego  e  o
ambiente de trabalho é degradado. No entanto, o assédio moral não é sinônimo
de humilhação e, para ser configurado, é necessário que se prove que a conduta
desumana e antiética do empregador tenha sido realizada com frequência,  de
forma  sistemática.  Dessa  forma,  uma  desavença  esporádica  no  ambiente  de
trabalho  não  caracteriza  assédio  moral.  Situações  vexatórias  Como exemplos
frequentes de assédio moral no ambiente de trabalho, podemos citar a exposição
de  trabalhadores  a  situações  vexatórias,  com  objetivo  de  ridicularizar  e
inferiorizar, afetando o seu desempenho. É comum que, em situações de assédio
moral, existam tanto as ações diretas por parte do empregador, como acusações,
insultos, gritos, e indiretas, ou ainda a propagação de boatos e exclusão social.
Os  processos  trabalhistas  que  resultam  em condenações  por  assédio  moral,
quase sempre envolvem práticas como a exigência de cumprimento de tarefas
desnecessárias  ou  exorbitantes,  imposição  de  isolamento  ao  empregado,
restrição  da  atuação  profissional,  ou  ainda  exposições  ao  ridículo.
Consequências O assédio moral no trabalho desestabiliza o empregado, tanto na
vida  profissional  quanto  pessoal,  interferindo  na  sua  autoestima,  o  que  gera
desmotivação e perda da capacidade de tomar decisões. A humilhação repetitiva
e de longa duração também compromete a dignidade e identidade do trabalhador,
afetando suas relações afetivas e sociais. A prática constante pode causar graves
danos à saúde física e psicológica, evoluir para uma incapacidade laborativa e,
em  alguns  casos,  para  a  morte  do  trabalhador”  (Processo
0514474-30.2018.4.05.8400, Relator Francisco Glauber Pessoa Alves).

Estes são os contornos jurídicos básicos acerca da questão.

ESPECIFICAÇÃO DOS FATOS PELOS LITIGANTES

No que concerne à situação específica dos autos, afirma o autor que “o Chefe do
Departamento de Ciência Sociais, César Sanson, passou a perseguir o Professor
Requerente, em verdadeira prática de Assédio Moral, constrangendo, isolando e
humilhando o Professor Alípio de Souza, de forma absolutamente deliberada”.
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O registro dos fatos na petição inicial é o limite do conteúdo a ser julgado, cabe à
parte  autora  indicar  com  a  especificidade  necessária  os  fatos  que  oferecem
sustentáculo  para  o  quanto  pede  da  mesma forma  como  cabe ao  recorrente
impugnar os pontos da sentença acerca dos quais pretende reforma. Assim, a
análise dos fatos neste colegiado não ocorre além do quanto alegado na petição
inicial e controvertido na peça recursal, pelo que passo a examinar os fatos tal
qual articulados na peça exordial.

1) Concurso para professor do departamento de Ciências Sociais

Afirma o autor que “o Professor Cesar Sanson atuou diretamente para inviabilizar
a aprovação do resultado do concurso no Departamento de Ciências Sociais”,
bem como que “a prática humilhante e difamatória não se deu apenas na plenária
do Departamento, ela se repetiu nos corredores, nos comentários com colegas
docentes, sempre levantando suspeitas quanto a lisura e a condução do processo
pelo professor Alípio de Sousa”

Acerca de tal fato a UFRN afirmou o seguinte em sua resposta: “Em relação à
condução  do  concurso  público  para  provimento  do  cargo  de  professor  no
Departamento de Ciências Sociais, não está absolutamente demonstrado em que
consistiria a suposta atitude persecutória ou de assédio contra o autor. Não há
nos autos qualquer indício de pessoalidade, tendo sido meramente recebida uma
denúncia em relação à qual se deu o devido encaminhamento administrativo”.

Diz  o  litisconsorte  que  “Durante  todo  o  Concurso,  não  houve  em  nenhum
momento qualquer ação, iniciativa ou movimento do professor César Sanson que
visasse  interferir  no  andamento  do  Concurso,  como  se  pode  verificar  no
testemunho do servidor administrativo Matheus Massinelli, técnico administrativo
lotado  no  Departamento  de  Ciências  Sociais,  que  secretariou  a  Comissão
Examinadora do Concurso (ANEXO 4)” e que “Ainda mais, não é verdade que
não houve problemas com o Concurso, como faz crer o professor Alípio Sousa
Filho, tanto é que o mesmo se encontra ainda tramitando internamente depois do
seu resultado ter sido indeferido na plenária do Departamento de Ciências Sociais
e no CONSEPE. Destaque-se, sim, que o professor César Sanson e a Vice-chefe,
Cimone  Rozendo,  denunciaram  o  professor  Alípio  de  Sousa  Filho  após  o
encerramento do Concurso junto à PROGESP por retenção indevida de toda a
documentação do Concurso, contrariando a Resolução do Concurso nº 167/2017
em sua seção II, artigo 34, §1, além de denúncia no Ministério Público Federal”.

2) Conflito envolvendo a aluna “Waleska Maria"

Afirma o demandante que foi usado episódio de acirramento gerado a partir da
presença da aluna nominada com sua filha de cerca de 5 anos na sala de aula
em que o autor lecionava “para assediar, difamar e escrachar o professor Alípio
de  Sousa  publicamente  e,  por  fim,  esvaziar  sua  turma”.  Ainda  que  “Neste
episódio, o Chefe do Departamento de Ciências Sociais, a despeito de manter-se
imparcial  ao  ocorrido,  defendendo  o  melhor  interesse  na  resolução  do  feito,
passou a atuar apoiando os alunos na realização de escrachos públicos contra o
professor  requerente,  além  de  aproveitar  a  oportunidade  para  assediar
moralmente o professor perante seus colegas de trabalho e os próprios alunos” e
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que “Antes mesmo de encerrar a sindicância que apurava o ocorrido, o Professor
Requerido, no uso de sua autoridade como Chefe do Departamento de Ciências
Sociais,  orientou  a  criação  de  uma  turma  paralela  com  o  mesmo  conteúdo
programático e no mesmo horário da aula do professor Alípio, no afã de esvaziar
a sala de aula do professor requerente, fato este nunca ocorrido no âmbito da
Universidade!”

No que concerne a tal fato a UFRN registra a resposta da UFRN: “Há de ser
ressaltado ainda que o fato foi amplamente noticiado na imprensa nacional. Como
se vê nas notícias e áudios vazados, o autor afirmou em sala de aula, diante da
filha menor da aluna, que esta não deveria estar estudando Ciências Sociais se é
incapaz de encontrar uma rede de solidariedade para cuidar da criança e que
este não é um problema da Universidade, chegando a ameaçar denunciar o caso
ao Conselho Tutelar. Mesmo sem entrarmos no mérito do acerto ou desacerto do
proceder, é natural e até mesmo salutar que a conduta do professor tenha sido
objeto  de  amplo  debate  na  sociedade  em  geral  e  no  meio  acadêmico  em
particular  – especialmente num curso como o de Ciências Sociais  – dividindo
opiniões  e  gerando  reações  das  mais  diversas.  O  convívio  com  protestos  e
críticas,  inclusive  advinda  de  colegas,  faz  parte  do  viver  em sociedade,  não
cabendo  à  Universidade  censurar  tais  discussões,  mormente  quando  não  se
encontra  evidenciado  qualquer  ataque  à  integridade  física  ou  moral.  Não  se
encontra demonstrada, in casu, uma desproporção entre a conduta do autor e as
reações  de  parte  a  parte.  Acrescente-se  que  era  esperado  do  Chefe  de
Departamento, ante as feridas causadas pelo incidente, que agisse no intuito de
pacificar os ânimos e trazer normalidade ao ambiente acadêmico, estando em
seu âmbito de conveniência e oportunidade a criação de uma segunda turma da
disciplina, ministrada por outro docente”.

Já o litisconsorte afirma o seguinte: “Foi assim que em 07 de março de 2018, o
professor César Sanson solicitou uma conversa com o professor Alípio de Sousa
Filho para esclarecer os fatos ocorridos na véspera. Nesse momento o professor
Alípio elevou a voz e disse ao professor  César que “não se metesse nisso e
tampouco o Departamento”.  Está  bastante  evidente  que o  professor  Alípio  de
Sousa  Filho  esperava  do  chefe  do  Departamento  uma  atitude  de  defesa  e
aprovação  do  seu  comportamento  em relação  à  expulsão  da  aluna.  Como o
professor César Sanson alertou o professor para não subestimar e relativizar a
gravidade dos acontecimentos atraiu a ira do mesmo. É importante destacar que
nesse mesmo dia, INCONFORMADO COM AS CRÍTICAS feitas pelo professor
César Sanson ao seu comportamento relacionado à expulsão da aluna da sala de
aula, o professor Alípio PASSOU A AGREDIR O REQUERIDO. De dedo em riste,
no peito do professor César Sanson, o professor Alípio, com voz exaltada, aos
gritos, dizia, entre outras coisas: “Você não é professor, você é militante...”, “Seu
babaca...” Ainda que “Há abundante documentação que comprova que a iniciativa
não partiu da Chefia do Departamento, tampouco do professor César Sanson,
mas seguiu trâmites administrativos rigorosamente legais, a saber: 1) demanda
apresentada por  alunos;  2)  análise  da demanda pela  Coordenação do Curso,
uma instância autônoma da Chefia do Departamento; 3) demanda encaminhada
para análise e pertinência da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD), 4) decisão
da PROGRAD autorizando a criação de outras turmas”.
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3) Postura homofóbica.

No que concerne à dita postura homofóbica a petição inicial afirma sua existência,
relatando o seguinte fato: “Ora Excelência, a postura narrada demonstra o total
desrespeito do Chefe do Departamento,  Professor Cesar Sanson, para com o
Requerente, quando, antes de cumprimenta-lo, em ambientes que não existem
testemunhas, põe a mão por dentro da calça para humilhá-lo e constrangê-lo,
posto que é sabido que o Professor Alípio é homossexual e casado há mais de
uma década”.

Sobre tal  questão disse  a  UFRN: “Por  fim,  as genéricas  alegações  de que o
Chefe  de  Departamento  teria  atitudes  homofóbicas  não  apresentam  lastro
probatório,  não  tendo  o  autor  sequer  demonstrado  ter  apresentado  qualquer
denúncia em tal sentido à UFRN, motivos pelos quais o tópico em questão não
merece maiores discussões”

Já o litisconsorte afirma que “nunca se encontrou em privado com o professor
Alípio de Sousa Filho. Os encontros sempre se deram em atividades públicas, na
presença  de  outras  pessoas.  As  reuniões  de  ‘despacho’  a  que  se  refere  o
professor na sala da Chefia do Departamento sempre se realizaram as portas
abertas”.

ANÁLISE DOS FATOS

Passo a analisar os fatos, de acordo com as provas que devem preponderar.

Homofobia

No que concerne a tal questão têm-se que esta não foi devolvida ao colegiado,
uma vez que a sentença considerou esta não comprovada e não houve recurso
da parte autora: “Desse modo, quanto ao fato constitutivo de seu direito, diante da
impossibilidade de comprovação dessa alegação, não é possível acolher como
verdadeira essa acusação do autor. Ademais, alguns dos depoimentos colhidos
em  audiência  afastaram  a  ideia  de  que  o  réu  apresentaria  atitudes
preconceituosas  ou  homofóbicas,  não  tendo  sido  comprovados  nem  mesmo
indícios dessa alegação”.

Vê-se,  contudo,  que  em verdade  o  registro  da  sentença  é  que  depoimentos
colhidos  em  audiência  afastaram  a  ideia  de  que  “alguns  dos  depoimentos
colhidos  em  audiência  afastaram  a  ideia  de  que  o  réu  apresentaria  atitudes
preconceituosas  ou  homofóbicas”,  de  maneira  que  não  há  propriamente
insuficiência probatória mas o descompasso entre as provas e as alegações.

Concurso para professor do Departamento de Ciências Sociais

No que diz respeito à anulação do concurso público, penso que não é possível
vislumbrar a existência de assédio moral.

A  sentença  recorrida  tratou  a  questão  nos  seguintes  termos:  “No  caso  do
concurso presidido pelo autor, excepcionalmente, designou-se um outro Relator,
que não  fazia  parte  da banca.  Relatou,  ainda,  a  testemunha que  houve uma
campanha, entre professores do Departamento, para que o autor fosse removido
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da Comissão Examinadora do concurso, especialmente após o incidente com a
aluna Waleska. Após verificarem que não era mais possível afastar o autor da
banca,  segundo a testemunha, esse grupo optou por fragilizar o concurso por
meio do professor designado para relatar, na Plenária, o resultado do certame. A
testemunha prossegue afirmando que o Relator, que pediu a não homologação
do concurso, extrapolou os seus poderes de relatoria, tendo inclusive sugerido
reclassificação  de  candidatos  e  alteração  de  pontuações  concedidas  pelos
avaliadores, o que é vedado ao Relator. Quanto à atuação indevida do Relator,
esse fato também foi mencionado pelo autor nos autos, inclusive com a menção à
circunstância de que os dados do concurso são protegidos pelo direito ao sigilo,
tendo sido esse direito violado pelo Relator, ao expor as notas e pontuações dos
candidatos. A testemunha informou ainda que, não obstante a atuação do Relator
para que o concurso não fosse homologado, a Coordenadoria de Concursos em
momento  algum  apontou  qualquer  irregularidade  na  atuação  da  Comissão
Examinadora, tendo sido o concurso homologado nas instâncias superiores da
UFRN.  No  entanto,  segundo  a  testemunha,  uma  parte  do  Departamento  de
Ciências  Sociais  (um  grupo  de  professores)  continuou  defendendo  a  não
homologação  do  concurso  “e  ficou  militando  até  as  últimas  instâncias”,  com
“conflitos, tomadas de posições”, tendo realizado inclusive representação perante
o Ministério Público Federal – MPF, conforme foi informado pelas próprias partes
nos autos. A tentativa de retirar o autor da Comissão Examinadora do concurso
foi admitida pela professora Cimone Rozendo de Souza em seu depoimento no
processo  administrativo:  “Que  somente  foi  feita  uma  consulta  coletiva  sobre
eventuais medidas administrativas quanto à continuidade do professor Alípio à
frente  do  concurso,  diante  da  instabilidade  psicológica  que  teria  apresentado
recentemente, na presença da Reitora” (anexo 12).”.

Ocorre  que  os  documentos  demonstram que  de  fato  o  concurso  em questão
tratou-se de certame cuja lisura em certo momento restou contestada até mesmo
pelo Ministério Público Federal, que chegou a emitir recomendação no sentido de
anulação deste, noticiada no site da instituição ministerial nos seguintes termos:
“a recomendação do MPF, de autoria do procurador da República Ronaldo Sérgio
Chaves Fernandes, aponta que a resposta dada a alguns recursos interpostos
contra a prova didática - e que foram negados - também não esclareceram os
motivos  da  negativa,  pois  não  “indicam os  fatos  e  fundamentos  da  decisão”,
limitando-se a descrever que a nota seria mantida. Ainda em relação a essas
provas didáticas, não foi registrado o tempo de apresentação de cada candidato
(muitos dos quais questionaram a gestão desse tempo através de recursos). Essa
omissão é relevante, tendo em vista que ultrapassar o limite da prova poderia
acarretar  desclassificação  automática  do  concorrente.  O  inquérito  também
aponta que, nessa mesma etapa, embora uma candidata não tenha incluído
em seu  plano  de  aulas  alguns itens  (referências  bibliográficas,  recursos
didáticos e procedimentos metodológicos), alcançou nota máxima nesses
quesitos. Para o MPF, o fato demonstra “incoerência no sistema avaliativo”.
Quando da primeira decisão,  pela anulação,  o  Consepe verificou mais  alguns
problemas,  como “desproporcionalidade na atribuição  de  notas  aos  planos  de
aula de determinados candidatos e ausência de isonomia nas razões adotadas
para a  determinação  das  notas  nessa  fase”;  “extrapolação  da área  objeto  do
concurso do Memorial” apresentado por um dos candidatos; além de equívocos
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na  atribuição  de  pontos  na  fase  de  títulos”,  concluindo  que  “Todas  essas
considerações  também  revelam  graves  irregularidades  na  condução  do
referido  certame”,  acrescenta  o  procurador.  Para  o  MPF,  a  “revalidação”  do
concurso público na área de Teoria Sociológica “viola frontalmente os princípios
da legalidade, da isonomia e da transparência”.

Penso  que  diante  de  tais  fatos,  encampados pelo  Ministério  Público  Federal,
ainda  que  não  se  possa  cravar  juridicamente  a  existência  dos  vícios  têm-se
sustentáculo  para  existirem  questionamentos  no  âmbito  institucional,  o  que
acabou gerando placares apertados nas votações referentes às homologações do
certame.

Com  efeito,  a  existência  de  uma  recomendação  ministerial  no  sentido  de
anulação não pode, de forma alguma, ser tratado como se fosse uma simples
“denúncia”,  sendo presumível que houve apuração das questões no âmbito do
MPF, instituição de notória credibilidade, sendo a nota assinada por um dos seus
notórios  representantes,  não se havendo supor,  ainda,  de  que ele  tenha sido
“induzido a erro”.

Assim, certo que a causa de pedir defende a “normalidade” do certame, fato que
incontestavelmente não ocorreu, na medida em que não se pode dizer “normal”
um certame no qual houve um pronunciamento do Ministério Público Federal nos
moldes acima vislumbrados, assim como propositura de demanda judicial pelo
mesmo Ministério Público, inclusive com concessão de liminar pelo Juízo Federal
da 1a. Vara desta Seção Judiciária para suspender o certame, tendo a questão
sido resolvida por acordo celebrado nesta Seção Judiciária.

Finalmente,  verifico  que  a  própria  testemunha  arrolada  pelo  autor,  embora
afirmasse que houve em seu entender anormalidade na condução do certame,
direcionou seu estranhamento sempre ao seu relator do processo administrativo
referente ao certame, nunca ao réu. Afirmou que soube, por ouvir dizer, que o
relator do concurso fez reuniões pedindo o “justiciamento” do autor em virtude do
episódio  ocorrido  com  a  estudante  Waleska  Maria  mas  isentou  o  réu  de
responsabilidade.

Destarte, diante deste contexto não há qualquer elemento seguro para apontar o
assédio moral que o autor atribui ao réu em relação ao fato em questão, no que
não andou bem a sentença no registro que fez, com a devida vênia.

Conflito envolvendo a aluna “Waleska Maria"

Inicialmente, com a devida vênia, não penso ter maior importância avaliar sob o
ponto de vista semântico se houve ou não expulsão da aluna para o deslinde da
questão  na  medida  que  não  está  em  julgamento  este  fato,  mas  a  possível
existência  de  assédio  moral  decorrente  dos  fatos  que  sucederam  tal
acontecimento.

Têm-se, em verdade, ocorreu uma situação social delicada que não foi tratada
pelo autor da maneira como deveria, nem no momento da ocorrência e nem após
o fato.

Não  se  desconhece  que  o  autor  se  viu  diante  de  um contexto  repentino  de
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exacerbação de ânimos,  que muitas vezes não possibilita  uma aquilatação de
todo o fato e suas complexidades, e diante de uma situação que demandava uma
intervenção sua, sendo legítima sua preocupação de conseguir ministrar as aulas
sem intercorrências.

Ocorre que isso não elide o equívoco da sua atitude e da sua postura posterior
ante da repercussão, professando no momento insensibilidade com a situação da
aluna e reiterando o quanto dito depois das manifestações terem sido divulgadas
por pessoa que as gravou, conduta que serviu como combustível para o “tribunal
das redes sociais”, que tanto mal tem causado à vida brasileira, tratando a vida
das pessoas como se tudo fosse um “game” ou uma novela.

Houve claro equívoco em encaminhar a solução da questão à vista da criança.
Independente do juízo acerca do “direito” da aluna permanecer com a filha no
ambiente  da  sala  de  aula  e  da  inconveniência  de  uma  criança  de  5  anos
testemunhar o conteúdo destas, não tenho qualquer dúvida de que a postura do
professor de discursar sobre tal inconveniência/impossibilidade na presença da
criança seria vista pela maioria dos pais como equivalente à expulsão, senão pior,
razão pela qual não vejo qualquer relevância na discussão acerca da existência
ou não de expulsão formal.

Não se pode pretender tratar a situação como se fosse “um ato de indisciplina” e
não pode o professor imaginar  que uma situação destas “não é um problema
seu”. A docência é uma atividade que tem um imperativo de convivência humana,
no qual é necessário redobrado senso de alteridade. Destarte, por mais que ele
não seja o encarregado da solução final do problema, aguarda-se que ao menos
não agrave a situação, proferindo em sala de aula as palavras que proferiu no
sentido de que “se a estudante não tinha uma rede social de apoio ela não podia
estudar”.

Embora notável o exagero das redes sociais e mesmo dos alunos, com a habitual
contaminação por ideologias políticas rasas, é certo que o próprio autor esteve
por demais envolvido em toda a problemática que lhe afetou, seja pela forma
como conduziu a situação com a estudante no momento do infortúnio seja pela
postura agressiva que permaneceu assumindo posteriormente.

Já  no  que concerne  à  atuação  do  réu,  não se  vislumbra  nos autos  qualquer
elemento seguro capaz de demonstrar que ele passou a praticar assédio moral
contra o autor.

Acerca da conduta do réu que consubstanciaria o assédio a sentença afirma: “As
provas produzidas nos autos demonstram que, de fato, após a aluna Waleska e
seus colegas terem se retirado voluntariamente da sala de aula, dirigiram-se para
a sala vizinha,  onde o réu César Sanson ministrava uma aula,  e passaram a
relatar para o réu e seus alunos a situação recém-ocorrida. No entanto, diante de
sua condição de Chefe do Departamento de Ciências Sociais, o réu poderia ter
chamado  os  alunos  e  o  autor  para  a  sua  sala,  a  fim  de  entender  melhor  a
acusação que estava sendo feita e tentar solucionar a crise. Optou ele, contudo,
por conversar com os alunos do autor na frente dos demais alunos de sua própria
disciplina e, ainda, solicitou que alguém chamasse a professora Irene Paiva, que
ministrava aula em outra sala. O autor, que se encontrava ainda na sala ao lado,
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não  foi  chamado  para  relatar  a  sua  versão.  Observa-se,  portanto,  que  o
comportamento do réu, ao optar por dar publicidade dos fatos inclusive para os
seus alunos e os da professora Irene Paiva, realizando uma assembleia ao invés
de  discutir  reservadamente  com  as  partes  envolvidas,  contribuiu  para  que  a
notícia  sobre  o  ocorrido  se  espalhasse  pela  internet,  alcançando  inclusive  a
imprensa  nacional.  Assumiu,  portanto,  o  risco  de  aumento  dessa  exposição.
Alguns exemplos dessa amplitude podem, ainda hoje, ser extraídos de sítios na
internet, conforme publicações constantes dos anexos 50 a 59. Chama a atenção
o fato de outras publicações terem ocorrido no dia seguinte ao evento 4, levando-
se em consideração o horário noturno da aula ministrada. Como consequência, o
autor passou a ser antecipadamente condenado nos “tribunais das redes sociais”,
refratários,  em  regra,  a  qualquer  tipo  de  equilíbrio  ou  chance  de  defesa,
oportunidade  em  que  alguns  destilam  o  ódio  e  violência.  Essa  consequência
encontrava-se na linha de projeção de resultado possível ou até mesmo provável
como se vê diuturnamente em situações similares e aferível por um cidadão de
mediana  capacidade  de  raciocínio.  O  professor  Cesar,  nesse  caminhar,
descumpriu o preceito de natureza constitucional que assegura a ampla defesa,
válido, obviamente, no campo administrativo, tal como assinalado no art. 5º, LV,
da Constituição: Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade  do  direito  à  vida,  à  liberdade,  à  igualdade,  à  segurança  e  à
propriedade, nos termos seguintes: (…) LV - aos litigantes, em processo judicial
ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e
ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; Ainda segundo as provas
dos autos, no dia seguinte o autor e o réu conversaram pela primeira vez sobre o
ocorrido,  tendo  sido,  segundo  os  depoimentos  deles  próprios,  uma  conversa
tensa,  com  ânimos  exaltados  e  volume  elevado  de  voz  (anexo  10).  Nessa
conversa, segundo o autor, o réu César Sanson teria se dirigido a ele já de forma
agressiva, dizendo “que tinha agredido e humilhado e expulsado a aluna” (anexo
14), e, segundo o réu, não houve possibilidade de diálogo porque “o prof. Alípio
não estava percebendo a gravidade do fato”, acreditando “que a razão o assistia”
(anexo 10).  Em que pese o  réu haver  mencionado em sua contestação que,
nessa conversa ocorrida no dia seguinte ao incidente com a aluna, o autor teria
empurrado seu peito com o dedo indicador em riste, enquanto proferia palavras
grosseiras  contra  a  sua  pessoa.  Constata-se  que  pelo  próprio  termo  de
depoimento  do  anexo  10  o  professor  réu  admitiu  que  houve  um contexto  de
discussão  acalorada,  com  eventuais  excessos  de  ambos  os  lados,  sem  a
ocorrência, no entanto, de agressão física ou moral.”

Vejo de forma diversa, com a devida vênia.

Inicialmente, na condição de gestor, recebendo o registro do fato, ao coordenador
competiria  cobrar  uma  formalização  por  parte  dos  alunos,  conversar  com  o
professor e encaminhar à apuração, não havendo no exercício de tais condutas
nada  senão  estrito  cumprimento  do  dever  legal.  Tais  fatos,  que  a  decisão
recorrida destaca como “anormais”, “concessa venia”, são o caminhar normal dos
fatos,  ao  revés,  a  hipótese  na  qual  não  haveria  “normalidade”  seria  a  de,  já
beirando  as  23:00,  chamar  o  professor  para  “instruir”  a  questão  naquele
momento, ouvindo as versões de ambos os lados - certamente com os ânimos
mais  exacerbados  -  sem que  coubesse  ao  coordenador  qualquer  providência
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senão encaminhar a questão para a instância administrativa competente observar
a formalidade necessária.

Não consigo, ainda, vislumbrar qualquer relação entre a conduta do coordenador
na noite do episódio - ter escutado os alunos e solicitado que a questão fosse
formalizada - terem sido causadoras da repercussão do fato, pois esta decorreu
dele  próprio,  dos  valores  nele  envolvidos  e  muito  mais  da  ausência  de  uma
postura apaziguadora pelo professor do que de eventual circunstância do relato
ter sido ouvido pelo coordenador. É dizer portanto: não há nos autos nenhum
elemento que demonstre qualquer participação do réu no “linhamento” habitual
das redes sociais.

No  que  se  refere  ao  outro  fato  apontado  como  revelador  de  assédio  moral,
igualmente difere a minha análise da do sentenciante, vênia renovada. Trata-se
de  manifestação  ocorrida  alguns  dias  após o  incidente  com a  aluna,  na qual
alguns  alunos  protestaram  contra  o  professor  (https://www.youtube.com

/watch?time_continue=2&v=RgXNm5d3s3w).

Inicialmente, não está no âmbito das atribuições do coordenador dispersar a turba
e  possibilitar  o  “livre  acesso”  do  professor  para  ministrar  sua  aula,  como  se
pretendeu. Infelizmente tanto não seria tão fácil sequer se a exacerbação fosse
apenas dos alunos, uma vez que a ação repressora em ambiente universitário - e
no caso possivelmente a repressão precisaria ocorrer pela força, a julgar pelo
clima do momento - pode ter efeitos mais danosos que os causados pelo próprio
ato.

Contudo,  os videos revelam mais uma vez um comportamento inadequado do
autor, que ao revés de trabalhar no sentido da pacificação gerou mais exaltação.

Têm-se, inicialmente que o autor força uma aproximação física com uma jovem
estudante,  tocando-a  na  cintura  e  nos  cabelos,  afirmando  “ela  tem  o  maior
carinho por mim”, sendo notório o desagrado da jovem. Após isso, dirige-se a
uma colega afirmando que esta estudante “falava mal dela” e lhe provocando
“apoie esses alunos!”.  Vê-se, ainda, o mesmo recurso ao contato físico,  desta
feita com a referida colega, sendo notório mais uma vez o desagrado. Apenas
após tais fatos é que percebe-se a presença do réu, que aparentemente cumpriu
um papel importante para encerrar o episódio, propondo ao professor “vá dar a
sua aula”.

Neste  episódio,  têm-se  que  as  palavras  da  própria  testemunha  do  autor  (a
segunda ouvida) são no sentido de que “não ouviu ele falar nesse momento nada
ofensivo” referindo-se ao réu.

O fato que a testemunha classificou como “deselegante”,  que seriam palavras
dirigidas  pelo  réu  à  professora  “abraçada”  no  sentido  de  desaprovação  da
conduta do autor  de forma alguma podem ser  tomados,  ao meu sentir,  como
manifestação de “assédio moral”.

Primeiro porque, mais uma vez, ocorridos em um contexto conflituoso para o qual
foi decisiva a participação do próprio autor, consoante explicado.

Ademais, penso que houve, sim, um ato que pode ser tomado como “machista” e
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que a conduta do autor para com a colega poderia, sim, ser objeto de apuração
administrativa. Contato físico é para aqueles com quem se tenha intimidade e
para momentos nos quais essa intimidade seja conveniente, o que certamente
não  ocorria  na  circunstância  registrada  pelas  imagens.  Pior:  há  um  notável
desagrado  em ambas as  mulheres  que  foram tocadas pelo  autor,  tendo este
reiterado a manifestação de intimidade ainda que mediante tal desagravo, o que
consubstancia uma postura inaceitável, e, dada a circunstância no momento, apta
mesmo  a  gerar  naquela  ocasião  um  certo  inconformismo  pelos  que
testemunharam-na.

No  que  concerne  aos  demais  fatos  considerados  pela  sentença,  verifico  que
sequer  o  autor  os  indicou  especificamente  na  petição  inicial  e  que  eles
demonstram tão somente a grande comoção gerada por toda situação descrita. É
curial  mencionar  que  a  decisão  recorrida  chega  ela  própria  a  reconhecer  a
incongruência entre os fatos analisados e a causa de pedir, fazendo-o de forma
textual  ao afirmar “que o  assédio moral  foi  praticado contra  o  autor  de modo
coletivo, não sendo feito exclusivamente pelo réu César Sanson, como alegado
na petição inicial”.

E mais, parece frágil a tese do assédio moral praticado institucionalmente, uma
vez  que  o  próprio  autor  reconheceu  no  seu  depoimento  que  foi  promovido
posteriormente,  circunstância  a  princípio  objetivamente  incompatível  com  a
referida “perseguição” interna.

Destarte,  não  se  pode  deixar  fora  de  perspectiva  a  ocorrência  do  fato  em
ambiente acadêmico, no qual a necessidade de afastar ou ao menos flexibilizar a
hierarquização em momentos de debate de idéias não raro acaba por transformar
a contraposição de pontos de vista e até ausência de afinidades pessoais em
conflitos que se realimentam pela convivência obrigatória que muitas vezes exige
por motivo profissional ou mesmo pelo contexto que a contraposição continue.
Para  agravar  a  situação,  muitas  vezes  o  embate  conduz  ao  posicionamento
imediato, que impede mesmo uma melhor reflexão antes do agir e termina sendo
mais um combustível em um meio inflamável por natureza.

Assim, por força deste contexto, penso que há em tais casos uma diluição de
responsabilidades  entre  os  envolvidos  em virtude de  recíprocas  ausências  de
ponderação e até cordialidade que impedem a a identificação de um responsável
em maior dimensão, com o que trabalha o direito para definir a possibilidade de
indenização  em  demandas  afins.  Em  tais  casos  não  será  incomum  que  a
responsabilidade pelos conflitos seja “anônima” ou dizendo mais claramente de
todos,  sem  que  se  possa  atribuir  a  algum  dos  lados  envolvidos  a
responsabilidade pelo contexto danoso, no qual o dano, aliás, certamente é geral
e acaba por alcançar a todos.

Neste  ponto,  cabe  lembrar  que  a  hierarquia  administrativa  entre  professores,
sobretudo quando discutidos valores sociais em um curso de ciências humanas, é
habitualmente  relativizada  em  um  ambiente  democrático,  em  nome  do  livre
tráfego das idéias e da força motriz da dialética. Na mesma medida que não se
aceitaria se um coordenador que encerrasse uma discussão sob o argumento de
que  “ele  é  chefe  e  tem razão”,  não  se  pode  cobrar  que  ele  preserve-se  da
divergência  com um professor  como se  exigiria  de  um general  para  com um
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soldado.

Contextos semelhantes já foram objeto de consideração por este colegiado, em
julgado relatado pelo ilustre colega Carlos Wagner Dias Ferreira,  que não por
acaso  é  professor  universitário,  no  qual,  não  foi  reconhecida  a  existência  de
assédio  moral  à  vista  dos  seguintes  motivos:  “Ora,  se  o  autor  não  tivesse
realizado a modificação do horários das disciplinas, sem o prévio debate com os
professores,  muito  provavelmente não teria  ocorrido desgastes recíprocos.  De
outra  banda,  se  tivesse  tido  uma  postura  como  se  espera  de  um  professor
universitário de cariz educador, e não perseguidor, possivelmente não teria havido
animosidade  com os  alunos  da  disciplina  "Inteligência  Artificial".  Não  se  está
neste  julgamento  a  condenar  uma  postura  rígida  ou  mesmo  rigorosa  de
professores. Aliás, esta deve ser justamente um dos elevados predicados de um
grande docente, mas isso não autoriza um atuar sarcástico, irônico e retaliativo,
de quem momentaneamente detém o poder. Se o recorrente nada tivesse feito
contra alunos e professores e, mesmo assim, sofresse agressões e hostilidades,
poder-se-ia em tese identificar a ocorrência de assédio moral. Porém, no presente
caso  em  apreço,  o  autor  inaugurou  toda  a  conflituosidade  que  resultou  em
desagradável  clima  de  trabalho.  Houve  inegavelmente  dano  em  desfavor  do
recorrente, mas não se pode dizer que decorreu de alguma ação de professores
e alunos do Curso de Ciências da Computação da UFERSA, dada a ausência de
nexo  de  causalidade  entre  ambos.  Arbitrariedades  foram  cometidas  pelo
recorrente, que gerou forte reação por parte de alunos e professores (…) O que
se revela é que o autor, na condição de professor da disciplina de Inteligência
Artificial  e  de  Coordenador  do  Curso,  adotou  condutas  que  deram  ensejo  a
reclamações por parte dos alunos e à insatisfação dos colegas professores e que,
a partir disso, surgiu um problema institucional/gerencial. Mas não uma situação
de  assédio  moral  orquestrada  pelos  alunos,  professores,  funcionários  da
Universidade  e  pelo  Chefe  de  Departamento,  como  sustenta  o  recorrente”
(PROCESSO 0500548-81.2015.4.05.8401).

Não vislumbro, pois, nos fatos em questão elementos suficientes para configurar
assédio moral.

Criação de novas turmas para a disciplina ministrada pelo autor

Resta, assim, tão somente um ponto a ser objeto de questionamento, na medida
que de fato, a princípio, pode causar estranheza que diante deste contexto tenha
sido proposta a criação de outra turma para a disciplina, facultando os alunos a
migrarem para esta, pois de fato poder-se-ia ter uma “condenação antecipada” do
professor.

Sobre  esta  questão  assim  discorreu  a  sentença  recorrida:  “Ao  processar  o
requerimento  assinado  por  parte  dos  alunos,  reputando  como  verdadeiras  as
graves acusações contidas contra o autor no documento – e sem conceder-lhe
sequer  a  chance  de  apresentar  defesa  –,  a  UFRN  falhou  em  seu  dever
institucional, permitindo a utilização dos seus órgãos internos para dar vazão a
uma injusta punição indireta ao autor, esvaziando suas turmas e retirando-lhe a
exclusividade do ensino da disciplina de introdução ao Curso de Ciências Sociais.
Nesse passo, a testemunha Douglas Araújo, membro da instituição, demonstrou
seu  repúdio  ao  desmembramento  das  turmas  do  autor,  classificando-o  como

Documento 167 - 0510247-94.2018.4.05.8400S https://cretarn.jfrn.jus.br/cretarn/cadastro/modelo/exibe_modelo_publi...

12 of 16 20/03/2020 10:01



“absurdo”  e  algo  “inédito”  na  instituição.  Para  a  testemunha,  que  já  foi
Coordenador de Curso e Chefe de Departamento da UFRN, houve “quebra da
institucionalidade”, tendo inclusive pensado em escrever um artigo criticando a
instituição em razão desse fato”.

Ocorre que é necessário ter-se o fato dentro do contexto relacionado à causa de
pedir,  pois  o  autor  não  alega  a  existência  de  erro  administrativo,  mas  a
existência de assédio moral especificando inclusive o seu autor, o coordenador do
curso. Assim, não é suficiente constatar que houve falha institucional, mas que
esta ocorreu no contexto suscitado pelo autor, de assédio moral praticado pelo
coordenador do curso.

Neste contexto, penso que tem grande relevo nota assinada pela Pro-Reitora de
Graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte: “A regulamentação
em uma instituição do porte da UFRN é, obviamente, de suma importância e são
tratadas com seriedade e respeitadas, sempre com o intuito de garantir que os
procedimentos  acadêmicos  ocorram  da  melhor  forma  possível.  É  de
conhecimento  de  todos  os  gestores  da  instituição  que  a  Diretoria  de
Administração  e  Controle  Acadêmico  (DACA)  da  Pró-Reitoria  de  Graduação
(PROGRAD)  não  cria  turmas  fora  dos  prazos  estipulados  no  calendário
universitário  ou  transfere  alunos,  por  motivos  torpes  tais  como  falta  de
planejamentos  das  unidades  acadêmicas  quando  da  solicitação  e  criação  de
turmas ou por descuido dos discentes em matrículas. No entanto, há situações
imprevistas, em que os discentes, docentes e gestores não têm controle, e que
não foram geradas por falta de planejamento, displicência com prazos ou má fé
de  nenhuma das  partes  envolvidas.  Esclarecemos inicialmente  que,  conforme
relatório anexo (gerado pela Superintendência de Informática a pedido da DACA),
a situação em questão não foi a primeira e certamente não será a última em que
turmas  foram  e  serão  criadas  fora  dos  prazos  previstos  em  Resolução.  As
situações imprevistas, infelizmente, ocorrem e a gestão deve tratá-las em caráter
de  exceção  e  tomar  as  decisões  que  julgar  adequadas,  com  bom  senso  e
razoabilidade.  Por  ser  um procedimento que ocorre em caráter excepcional,  é
completamente  compreensível  que  o  senhor  Alípio  de  Sousa Filho não  tenha
conhecimento de sua existência. Porém, podemos garantir que o caso em tela
não  representa  qualquer  tipo  de  perseguição  institucional  por  parte  da
PROGRAD.  O  procedimento  adotado  pela  PROGRAD,  tendo  em  vista  a
ocorrência de um episódio infeliz, resultado do comportamento indevido em sala
de  aula  e  nos  corredores  do  Centro  de  Ciências  Humanas,  Letras  e  Artes
(CCHLA)  do senhor Alípio  de Sousa Filho,  amplamente  divulgado na mídia  e
relatado pela gestão do CCHLA, pela coordenação do curso de Ciências Sociais
e  pelo  departamento  de  Ciências  Sociais,  e  que  causou  uma  situação  de
indisposição em relação a alguns discentes que estavam matriculados nas turmas
das disciplinas de Introdução à Sociologia, com o intuito de garantir o bem estar
de todos os envolvidos, e o bom andamento das aulas das turmas já em curso
desde o início do semestre 2018.1, a PROGRAD decidiu, em caráter de exceção,
criar  duas  novas  turmas  dos  componentes.  O  autor  descreve  o  ocorrido,  em
documento peticionado, fazendo entender que a DACA criou a turma somente
pelo fato de os discentes terem se queixado do docente, o que certamente não
corresponde a verdade.  O caso teve uma grande repercussão na mídia  e  na
comunidade  universitária,  tanto  que  o  próprio  Comitê  de  Ética  da  UFRN,
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cumprindo com a função que lhe é determinada, se viu obrigado a instaurar um
processo  para  apurar  os  fatos  ocorridos  no  dia  06/03/2018.  Desta  forma,  a
PROGRAD classificou a criação de novas turmas como uma situação excepcional
e urgente, e não somente como mera reclamação por parte dos discentes. (...)
Cabe ressaltar que, antes da tomada de decisão em relação ao procedimento
adotado,  a PROGRAD encaminhou,  a pedido da coordenação Diretoria de do
Curso Assistência de Ciências Sociais, duas psicólogas da à Saúde da UFRN e
uma Pedagoga da PROGRAD para realizar  uma conversa com as turmas de
Introdução  à  Sociologia,  ministradas  pelo  senhor  Alípio  de  Sousa  Filho.  Em
reunião posterior as servidoras afirmaram, a partir da conversa com os discentes,
ser impraticável, para a grande maioria, continuar assistindo aula com o referido
professor.”

Verifica-se claramente que a constituição de nova turma, por mais que possa ser
questionada do ponto de vista acadêmico, como feito pela testemunha à qual se
referiu a sentença não pode ser havida como um ato de assédio praticado pelo
réu - essa a única tese do autor - por estar fora de sua alçada e ter envolvido,
mesmo  a  consultoria  profissional,  mediante  psicólogas  que  avaliaram  o
relacionamento do professor com a turma, demonstrando que constatou-se uma
situação bastante excepcional.

Além de toda essa constatação, tem-se que a testemunha apresentada pelo autor
afirmou  expressamente  que  “não  viu  e  nem  ouviu  dizer  sobre  qualquer
participação do réu em atos envolvendo aliciamento de alunos, grupos voltados
ao ataque e grupos voltados à destituição do autor” Acrescentou, ainda, que “não
sabe  de  nenhum  aluno  orientado  a  deixar  a  turma  do  professor  Alipio”  e,
finalmente destacou que embora identificasse na criação de uma nova turma uma
“quebra de institucionalidade”, acredita que nisso devem ter participado discentes,
docentes, chefe de departamento e Prograd, demonstrando, ao meu sentir, que a
perseguição pessoal relatada na inicial não é fato verdadeiro.

Cabe lembrar, ainda, que em casos excepcionais até a decisão judicial transitada
em julgado pode ser revista, então não se pode chegar a ponto de acreditar que a
autoridade  do  professor  não  conhece  limites,  de  maneira  que  diante  de  uma
situação que segundo dito teve repercussão “internacional” pode haver, mesmo,
uma conveniência para a opção da abertura de novas turmas,  sobrepondo-se
esta à necessidade de preservação da autoridade do professor. De mais a mais,
parece um debate que fica melhor resolvido no âmbito universitário, como foi, até
por envolver esferas mais altas da organização da instituição.

Assim,  vênia  renovada,  mais  uma vez merece reparo a  decisão recorrida,  na
medida em que a causa de pedir não restou demonstrada e o erro administrativo
averbado  não  foi  invocado  como  razão  para  o  pedido  de  indenização,  que,
destarte é muito mais claramente dirigido contra o próprio litisconsorte do que a
instituição de ensino.

PEDIDO CONTRAPOSTO

Reitera o litisconsorte recorrente pedido contraposto a partir de fatos que articulou
em contestação. Atribui ele os conflitos ao autor, anotando episódios que no seu
entender demonstram uma dificuldade de convivência para com outras pessoas:
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“o professor Alípio se aproximou em tom de intimidação e, com o dedo em riste
muito  próximo  da  professora,  buscou  intimidá-la.  Havia  na  sala  bolsistas  que
presenciaram todo o ocorrido. ANEXO 8: depoimento da professora Lore Fortes”;
“o professor Alípio de Sousa Filho, em mais uma das várias manifestações na
imprensa (vídeo anexo), se referiu publicamente aos colegas docentes que se
posicionaram  contrários  à  sua  atitude  em  relação  à  aluna  Waleska  como
“fascistas  de  esquerda  em estado de  comoção piegas”.  ANEXO 9:  vídeo”;  “o
professor Alípio destratou a professora com o dedo em riste em seu rosto. Na
presença de colegas docentes e alunos, tentou ainda desqualificar seu trabalho,
chamando-a de “péssima orientadora”. A cena pode ser vista em vídeo (Anexo).
Ressalte-se  que  os  professores  supracitados  –  todos  eles  testemunhas  do
ocorrido – foram ao local revestidos de responsabilidades institucionais (chefias
de departamentos, coordenação de cursos e direção de Centro) para auxiliar na
resolução do conflito”; “o professor Alípio de Sousa Filho “mandou à ‘merda’” a
professora  Cimone  Rozendo.  A  referida  professora  cruzava  o  corredor  e  ao
passar  pelo  professor  Rodrigo  Suassuna,  que  conversava  com o  prof.  Alípio,
chamou Rodrigo para que a acompanhasse. Gratuitamente, o professor Alípio se
dirigiu à professora e proferiu palavras de baixo calão que almejavam abalar sua
dignidade”. “Ainda em relação à professora Cimone Rozendo, no dia 26 de abril
de  2018,  nos corredores do  CCHLA,  o  professor  Alípio  novamente  a  agrediu
verbalmente. Na oportunidade, a professora esperava os membros da banca para
as entrevistas de seleção do mestrado em Ciências Sociais quando ouviu a voz
do professor Alípio, que discutia com a professora Irene Alves Paiva. Diante do
quadro, ela saiu da sala para verificar o que ocorria, quando o professor Alípio
passou a agredi-la verbalmente”, completando que “Nesse mesmo dia, assim que
a Profa. Irene Paiva chegou no corredor do Departamento, o Prof.  Alípio, com
dedo em riste, se dirigiu à professora, falando que dissesse à “coleguinha Cimone
que deixasse de procurar os seus alunos para denegrir a imagem dele”. Além
disso,  se  dirigiu  à  Profa.  Irene  e  lançou  a  seguinte  pergunta:  “Como  uma
professora de origem popular estava votando contra a homologação do concurso,
quando esse assunto ainda não estava pautado em reunião”.

Penso, contudo, que os fatos não ensejam indenização no âmbito da presente
demanda  no  qual  cabe  repetir  o  que  já  dito  acima:  há  uma  diluição  de
responsabilidades  em  virtude  de  recíprocas  ausências  de  ponderação  e  até
cordialidade  que  impedem  a  a  identificação  de  um  responsável  em  maior
dimensão a ponto de ensejar indenização judicial. É uma situação que absolve e
condena  todos,  devendo  ensejar  uma  reflexão  dos  envolvidos  e  não  a
intervenção do Poder Judiciário.

CONCLUSÃO

A partir do quanto dito têm-se que o autor não comprovou a existência de assédio
moral  na  forma  averbada  na  petição  inicial,  não  sendo  possível  outrossim
reconhecer a procedência do pedido por possível “assédio coletivo” ou mesmo a
existência de “erro administrativo”, circunstâncias não articuladas como causa de
pedir.

Ante o exposto, dou provimento aos recursos e declaro improcedente o pedido
autoral.
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Declaro improcedente o pedido contraposto formulado pelo réu.

Honorários  advocatícios  incabíveis  ante  a  ausência  de  sucumbência  recursal
plena.

É como voto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Juízes da Turma
Recursal da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte, à unanimidade:

1) À unanimidade reconhecer a ilegitimidade passiva do réu César Sanson, em
questão de ordem suscitada pelo juiz Francisco Glauber, extinguindo o processo
sem exame de mérito;

2) Por maioria, vencido Dr. Francisco Glauber Pessoa Alves, conhecer do recurso
da UFRN

3) Por maioria, vencido Dr. Francisco Glauber Pessoa Alves, DAR PROVIMENTO
ao recurso para julgar a demanda improcedente, nos termos do voto do relator e
da assentada oral de julgamento.

Verificando o trânsito em julgado da decisão, remetam-se os autos ao Juizado
Especial  Federal  Cível  para  o  cumprimento  do  acórdão,  após  baixa  na
distribuição.

Almiro Lemos

Juiz Federal
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