
DECISÃO

Processo nº: 0006478-45.2012.8.26.0053
Classe - Assunto Mandado de Segurança - Ensino Superior
Impetrante: Marcus Padraic Dunne
Impetrado: Reitor da Universidade de São Paulo - USP

Processo número 0006478-45.2012
Juízo de Direito da 10ª Vara da Fazenda Pública
Comarca da Capital

Vistos.

1. Por identificar, em cognição sumária, a presença
tanto da relevância jurídica no que alega o impetrante, MARCUS PADRAIC
DUNNE, qualificado a folha 2, quanto a caracterização do "periculum in mora", a
exigir a pronta intervenção do Poder Judiciário para o controle de uma efetiva e
atual situação de risco a que ele se encontra submetido, concedo-lhe a medida
liminar, para assim suspender a eficácia do ato administrativo que lhe impôs a
momentosa sanção de eliminação do corpo discente da Universidade de São
Paulo.

2. Embora sob o aspecto formal não tenha identificado,
a princípio, nenhuma nulidade no procedimento administrativo que se lhe fez
instaurado, reconhecendo-se que, em tese, foi-lhe assegurada a ampla defesa,
verifico que a pena imposta pode ter eventualmente se revelado desproporcional,
se cotejada em face das circunstâncias subjacentes, e que configurariam a
infração que lhe foi atribuída. Da documentação apresentada, com efeito,
extrai-se que o impetrante fora acusado de invadir e de ocupar as dependências de
uma das unidades da Universidade de São Paulo, fato ocorrido em 18 de março
de 2010, e não tendo ele apresentado à comissão que o processava elementos de
prova que dessa acusação o pudessem absolver, foi condenado, tendo suportado
e pena de eliminação do corpo discente (cf. folha 80), sanção que é a mais grave
dentre aquelas que constam do elenco do artigo 248 do Decreto Estadual de
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número 52.906/1972 (ainda em vigor). E segundo os artigos 249 e 250 do mesmo
Decreto, essa pena (a de eliminação), e outras devem ser aplicadas nas hipóteses
que o referido artigo estabelece, prevendo, contudo, que a de eliminação deve ser
aplicada se a falta praticada pelo aluno for considerada grave. O elenco das
infrações puníveis encontra-se no texto do artigo 250, e nesse elenco não está, a
princípio, a conduta praticada pelo impetrante, embora ela possa se subsumir a
algumas delas em razão do caráter genérico em que veiculadas nesse dispositivo.
De toda a forma, o texto legal parece indicar que, na análise da gravidade da
conduta imputada, deva se analisar a motivação do ato do discente como
elemento de ponderação a ser levado a cabo pela comissão processante. É desse
elemento de ponderação que cabe aqui, em cognição sumária, empregar-se, para
com base nele avaliar se a pena de eliminação, imposta contra o impetrante,
poderia ser consentânea com a gravidade do ato que lhe foi imputado,
analisando-se nesse contexto o que a comissão que o processou levou em
consideração para aplicar-lhe essa grave pena. Verifica-se, nesse contexto, que a
comissão parece ter empregado uma presunção, a de que como o impetrante não
se defendera adequadamente, deixando de comprovar que não tivesse participado
da invasão e da ocupação, ele deveria ser declarado culpado. Esse tipo de
presunção, contudo, não pode ser levado tão longe quanto a comissão o levou,
para nele fundamentar a aplicação de uma pena como a da eliminação, reservada
por Lei a situações em que a infração tenha se mostrado grave, a exigir, portanto,
um juízo seguro de que a conduta tenha efetivamente sido praticada pelo acusado,
assim comprovado por provas robustas que possam gerar essa convicção de
certeza, não podendo a comissão processante se contentar com um juízo de valor
menor que esse. Além desse aspecto, há que se considerar que a comissão deveria
também analisar o móvel da conduta atribuída ao autor, e a própria comissão
admitiu ter tido um fim político (a invasão e a ocupação buscavam compelir a
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO a criar mais vagas para seus alunos). Esse
aspecto da conduta é de importância e deveria ter sido analisado no conjunto das
provas e do julgamento, mas o que parece não ter ocorrido. Assim, aplicando o
princípio constitucional da proporcionalidade, em tese a pena de eliminação
aplicada contra o impetrante revelou-se excessiva, ou ao menos não bem
justificada em face das circunstâncias subjacentes.
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3. CONCEDO a medida liminar, pois, suspendendo a eficácia
do ato administrativo aplicado contra a esfera jurídica do impetrante, na aguarda
de que com as informações, a Autoridade impetrada possa melhor precisar e
esclarecer o que envolveu a aplicação da sanção de eliminação, enfrentando os
aspectos que estearam esta Decisão. Por mandado, seja urgentemente intimada a
Autoridade impetrada para que, conhecendo desta Decisão, dê-lhe fiel
cumprimento, sob as penas da Lei.

4. Notifique-se.

5. Oportunamente, ao MINISTÉRIO PÚBLICO.

6. Gratuidade concedida; anote-se.

Int.

São Paulo, em 29 de fevereiro de 2012.

VALENTINO APARECIDO DE ANDRADE
JUIZ DE DIREITO
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