
MEDIDA CAUTELAR EM MANDADO DE SEGURANÇA 37.522 PARAÍBA

RELATOR : MIN. MARCO AURÉLIO
IMPTE.(S) :TEREZINHA DOMICIANO DANTAS MARTINS 
IMPTE.(S) :MONICA NOBREGA 
ADV.(A/S) :HUMBERTO CAVALCANTI DE MELLO E 

OUTRO(A/S)
IMPDO.(A/S) :PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
PROC.(A/S)(ES) :ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 

DECISÃO

MANDADO DE SEGURANÇA – REITOR 
E VICE-REITOR – NOMEAÇÃO – LISTA 
TRÍPLICE – ORDEM – OBSERVÂNCIA – 
LIMINAR – INDEFERIMENTO.

1.  A  assessora  Isabela  Leão  Monteiro  prestou  as  seguintes 
informações:

Terezinha Domiciano Dantas Martins e Mônica Nóbrega, 
candidatas mais votadas para os cargos de reitor e vice-reitor da 
Universidade  Federal  da  Paraíba,  considerados  os  votos  da 
comunidade  acadêmica  e  dos  órgãos  deliberativos  da 
instituição, insurgem-se contra o Decreto de 4 de novembro de 
2020, do Presidente da República, por meio do qual nomeado, 
para exercer o de reitor, Valdiney Gouveia Veloso, integrante da 
listra  tríplice,  embora  ausente  voto  do  órgão  superior,  ante 
candidatura de apenas três chapas.

Aludem aos requisitos do ato administrativo, ao princípio 
da legalidade, aos limites da discricionariedade e à participação 
e gestão democrática no ensino superior. Mencionam voto do 
Relator  formalizado  na  medida  cautelar  na  ação  direta  de 
inconstitucionalidade  nº  6.565,  ministro  Luiz  Edson  Fachin, 
pendente  de  julgamento  colegiado.  Sustentam  violados  os 
artigos 205, 206, inciso VI, e 207 da Constituição Federal, no que 
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o 16 da Lei nº 5.540/1968 e o 1º do Decreto nº 1.916/1996 revelam 
redução da autonomia administrativa das universidades.

Sob o ângulo do risco, reportam-se ao encerramento, em 
11 de novembro de 2020, dos mandatos anteriores e à ocupação, 
por manifestantes, do prédio da reitoria.

Requerem, no campo precário e efêmero, a suspensão do 
ato, determinando-se a observância da ordem da lista tríplice 
elaborada  em  reunião  conjunta  dos  Órgãos  Deliberativos 
Superiores  da  Universidade  Federal  da  Paraíba,  sendo 
nomeadas  para  os  cargos.  Buscam,  alfim,  a  confirmação  da 
providência,  visando exercício  de  mandato  de  quatro  anos  e 
determinação,  à  autoridade  apontada  como  coatora,  que  se 
abstenha  de  praticar  qualquer  ato  de  intervenção  na 
Universidade.  Pretendem  declaração  incidental  de 
inconstitucionalidade dos artigos 16 da Lei nº 5.540/1968, com a 
redação  dada  pela  Lei  nº  9.192/1995,  e  1º  do  Decreto  nº 
1.916/1996.

Considerado  pedido  de  distribuição  ao  ministro  Luiz 
Edson  Fachin,  por  prevenção  à  ação  direta  de 
inconstitucionalidade  nº  6.565,  Vossa  Excelência,  em  11  de 
novembro  de  2020,  determinou  o  envio  do  processo  à 
Presidência,  a  qual,  mediante  decisão  de  16  subsequente, 
indeferiu o que requerido, restituindo-o. Em 17 de novembro 
último,  Vossa  Excelência  indeferiu  pedido  de  aditamento  à 
inicial.

O Presidente da República sustenta ausente direito líquido 
e  certo,  afirmando  discricionária  a  escolha  dos  docentes 
indicados na lista tríplice do Colegiado Universitário, atendidos 
os requisitos técnicos previstos na legislação. Realça o artigo 84, 
inciso  XXV,  da  Constituição,  a  versar  atribuição  para  prover 
cargo público. Diz que, embora autônoma, a universidade não 
possui  soberania,  ante  submissão  à  norma  e  à  supervisão 
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administrativa  da  Administração  Pública  direta.  Afirma 
impertinente atuação normativa do Tribunal. Articula com risco 
de desequilíbrio institucional. Evoca precedentes.

2. Os dispositivos a embasarem a nomeação versada no Decreto de 4 
de  novembro  de  2020,  artigos  16,  inciso  I,  da  Lei  nº  5.540/1968,  com 
redação  dada  pela  Lei  nº  9.192/1995,  e  1º  do  Decreto  nº  1.916/1996  –
dispõem:

Art.  16.  A  nomeação  de  Reitores  e  Vice-Reitores  de 
universidades,  e  de  Diretores  e  Vice-Diretores  de  unidades 
universitárias e de estabelecimentos isolados de ensino superior 
obedecerá ao seguinte: 

I - o Reitor e o Vice-Reitor de universidade federal serão 
nomeados  pelo  Presidente  da  República  e  escolhidos  entre 
professores dos dois níveis mais elevados da carreira ou que 
possuam  título  de  doutor,  cujos  nomes  figurem  em  listas 
tríplices  organizadas  pelo  respectivo  colegiado  máximo,  ou 
outro colegiado que o englobe, instituído especificamente para 
este fim, sendo a votação uninominal;

Art. 1º O Reitor e o Vice-Reitor de universidade mantida 
pela União, qualquer que seja a sua forma de constituição, serão 
nomeados pelo Presidente da República,  escolhidos dentre os 
indicados em listas tríplices elaboradas pelo colegiado máximo 
da instituição, ou por outro colegiado que o englobe, instituído 
especificamente para este fim.

 
O  ato  de  escolha  de  reitor  e  vice-reitor  é  complexo,  a  revelar 

participação  do  colegiado  máximo  da  instituição  e  do  Presidente  da 
República.

Os diplomas legais conferiram ao Chefe do Executivo a escolha dos 
ocupantes  dos  cargos,  dentre  os  candidatos  eleitos  em  lista  tríplice 
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encaminhada pelo órgão deliberativo da Universidade. 

O nomeado compôs a lista, conforme registrado na Ata da Reunião 
dos três Conselhos da Universidade, ocorrida em 10 de setembro de 2020.

A medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade nº 6.565, 
na  qual  impugnados  os  referidos  dispositivos,  está  pendente  de 
julgamento.  Enquanto  não  invalidado  o  procedimento  de  escolha 
encerrado  na  norma,  descabe  articular  com  direito  líquido  e  certo  de 
nomeação das primeiras colocadas na lista tríplice.

3. Indefiro a medida acauteladora.

4. Deem ciência à Advocacia-Geral da União. Após, colham parecer 
da Procuradoria-Geral da República.

5. Publiquem.

Brasília, 7 de dezembro de 2020.

Ministro MARCO AURÉLIO
Relator
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