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AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS
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DOURADOS 

     D E C I S Ã O

O  propôs a presenteMINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AÇÃO CIVIL PÚBLICA em face da UNIVERSIDADE FEDERAL

 objetivando a concessão de tutelaDA GRANDE DOURADOS
provisória de urgência para que:  a UFGD suspenda novasa)
convocações do vestibular 2019, pelo sistema de ampla concorrência, até
que proceda a reclassificação dos candidatos pretos, pardos e indígenas
eliminados na fase de confirmação da autodeclaração no sistema
universal;  seja determinado a UFGD que faça a inclusão dosb)
candidatos pretos, pardos e indígenas, eliminados na fase de verificação
da autodeclaração, no sistema de ampla concorrência;  a UFGDc)
destine, prioritariamente, as vagas ainda existentes no sistema universal
a esses candidatos, caso tenham sido preteridos nas convocações
anteriores;  a UFGD destine, no decorrer do ano letivo, as vagas qued)
surgirem oriundas do sistema universal a esses candidatos preteridos em
virtude do erro da Fundação, e, não havendo vaga residual, matricule os
alunos preteridos independentemente de sua existência.
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Narra a petição inicial, em síntese, que o edital dispõe que “todo
candidato estará concorrendo pelo sistema de ingresso por acesso

”, ou seja, na primeira chamada da lista universal, convocam-seuniversal
as maiores notas, independentemente de origem, raça ou cor. Contudo,
nas chamadas suplementares, os cotistas que não comprovarem
preencher os requisitos das vagas reservadas, são sumariamente
eliminados da seleção, sem lhes ser facultado concorrer às vagas
universais de segunda chamada e nas demais. Ademais, o sistema de
inscrição no vestibular, aparentemente, não permite que pessoas que se
julguem pretas, pardas e indígenas, e são oriundas de escolas públicas,
façam a opção por não concorrer pelo sistema de cotas racial, pois
automaticamente, estará inscrita no sistema de cotas, sem que possa
fazer opção em sentido contrário.

O Ministério Público Federal explanou que a postura da UFGD em
excluir candidatos que não tiveram sua autodeclaração confirmada pela
comissão é manifestamente desproporcional, e faz com que a
Universidade não tenha em seus quadros as maiores notas, ferindo o
princípio da igualdade. Ainda, tal interpretação incide
desproporcionalmente na camada mais pobre da sociedade, que são os
alunos autodeclarados pretos, pardos e indígenas oriundos de escolas
públicas, gerando assim mais desigualdade (e contrariando os objetivos
do sistema de cotas).

Por este motivo, o  recomendou que a UFGD incluísse naParquet
listagem geral, por ordem de suas notas, os candidatos que não tiveram
sua autodeclaração confirmada, e foram excluídos do sistema de cotas
(em geral), ressaltando-se que esses candidatos somente devem ser
convocados caso, em chamadas posteriores, tenham nota suficiente para
ingresso pelo sistema de ampla concorrência (Despacho com
Recomendação - ID 14362047 - Pág. 73-75).

Num. 14430300 - Pág. 2Assinado eletronicamente por: MOISES ANDERSON COSTA RODRIGUES DA SILVA - 14/02/2019 11:55:21
http://pje1g.trf3.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19021411552102300000013391268
Número do documento: 19021411552102300000013391268



No entanto, a UFGD não acatou a recomendação, expondo que “
essa Universidade implementará as sugestões no próximo processo
seletivo vestibular, considerando que qualquer alteração no processo
em curso virá de encontro ao disposto no edital que rege o certame de

.” Ainda, a Universidade esclareceu que em determinado caso, seria2019
possível manter a candidata na sua classificação, no sistema de ampla
concorrência, salientando que os demais casos que por ventura surgirem
no decorrer dos trâmites do vestibular, serão resolvidos igualmente de
forma pontual (ID 14362047 - Pág. 90).

Entretanto, na visão do órgão ministerial, a resolução pontual não é
satisfatória, pois fará com que os alunos que não procurarem o MPF ou a
Universidade sejam excluídos, razão pela qual, por meio do ajuizamento
desta ação civil pública, buscou garantir coletivamente o direito de todos
os estudantes que estão na mesma situação.

Com a inicial, vieram os documentos.

Historiados,  a questão posta.decide-se  

Para deferimento da tutela de urgência é necessário que estejam
presentes os requisitos constantes do artigo 300 do CPC, notadamente a
demonstração da probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo.

Vale destacar que somente em situações excepcionais, nas quais
efetivamente exista a iminência de dano irreparável ou de difícil
reparação, é possível a concessão da tutela de urgência.
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Primeiramente, não cabe ao Poder Judiciário invadir a esfera
discricionária da Administração Pública, devendo o controle dos atos
administrativos se ater ao exame da legalidade, bem como no que se
refere à observância dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, sob pena de afronta ao Princípio da Separação dos
Poderes.

A norma disposta no item 4.1.1 do EDITAL DE ABERTURA
CCS Nº 11, DE 03 DE AGOSTO DE 2018 (ID 14362047 - Pág. 31),
assim dispõe:

4.1.1. Todo candidato estará concorrendo pelo sistema de
ingresso por acesso universal. Os candidatos classificados para
ocupação das vagas reservadas deverão comprovar, por ocasião
da matrícula, que se enquadram nos critérios da modalidade de
concorrência selecionada, por meio da apresentação de
documentação comprobatória, relacionada no   Edital   de 
Divulgação   PROGRAD   Nº   33/2018,   disponível   em 
https://cs.ufgd.edu.br/vestibular/2019.   A não comprovação
acarretará a eliminação do candidato do PSV UFGD-2019, sem
possibilidade de reclassificação.

O item 15.7 do edital acima referido ainda estabelece que 
“perderá a vaga o candidato que não comprovar, na forma e nos
prazos estabelecidos, a condição exigida para a ocupação das vagas

” (ID 14362047 - Pág. 42). No mesmo sentido, o EDITALreservadas
DE DIVULGAÇÃO PROGRAD Nº 33, DE 02 DE AGOSTO DE 2018,
disciplina em seu item 3.4 que “o indeferimento da autodeclaração

” (ID 14362047 - Pág. 44).pela Comissão resultará na perda da vaga
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A Lei nº 12.711/2012, ao dispor sobre o ingresso nas universidades
federais, estabelece em seu art. 1° que serão reservadas, em cada
concurso seletivo para ingresso nos cursos de graduação, por curso e
turno, o mínimo de 50% (cinquenta por cento) de suas vagas para
estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas
públicas.

O parágrafo único do artigo acima mencionado diz que no
preenchimento das vagas de que trata o , 50% (cinquenta porcaput
cento) deverão ser reservados aos estudantes oriundos de famílias com
renda igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo (um salário-mínimo e meio)
per capita.

Por fim, o art. 3° da mesma Lei, dispõe que as vagas de que trata o
art. 1º serão preenchidas, por curso e turno, por autodeclarados pretos,
pardos e indígenas e por pessoas com deficiência, nos termos da
legislação, em proporção ao total de vagas no mínimo igual à proporção
respectiva de pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência na
população da unidade da Federação onde está instalada a instituição,
segundo o último censo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - IBGE.

Pelo que se extrai dos autos, apesar da instituição de ensino ter
acatado a recomendação n° 04/2018, do MPF (ID 14362047 - Pág.
17-24), ao implantar fase de verificação da veracidade das
autodeclarações prestadas em decorrência do art. 3º da Lei n°
12.711/2012, aportaram manifestações na Procuradoria da República
relativas à eliminação de candidatos do certame, mesmo possuindo nota
para concorrer às chamadas suplementares pelo sistema de ampla
concorrência.
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Para o Ministério Público Federal, e do que se observou em alguns
processos ajuizados perante este Juízo, a controvérsia reside no fato de
que na primeira chamada convocam-se as maiores notas,
independentemente de origem, raça ou cor. O mesmo, contudo, não
ocorre nas chamadas suplementares, pois caso os cotistas não
comprovem preencher os requisitos das vagas reservadas, estarão
automaticamente eliminados do certame.

Sabe-se que os candidatos convocados para ocupar as vagas para
pretos e pardos pelo sistema de reserva de vagas terão sua
autodeclaração verificada pela Comissão Permanente de Validação da
Autodeclaração Étnico-racial. As formas e critérios de verificação da
veracidade considerarão o conjunto de características fenotípicas de
pessoa negra (preta/parda), os quais serão verificados obrigatoriamente
com a presença do candidato.

Nesse contexto, ainda que as conclusões da comissão sejam em
sentido desfavorável ao candidato, impedindo seu ingresso por meio de
vaga reservada, não se pode negar que tal avaliação possui certa carga de
subjetividade, não se podendo presumir que a autodeclaração do
candidato foi prestada com má-fé.

Dito isto, ao proibir a reclassificação daquele que não comprovar
os requisitos exigidos segundo os critérios elencados para as vagas
reservadas, a previsão do edital extrapola os limites do poder
regulamentar ao fixar restrição não prevista em lei, além de ferir os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
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Ademais, tal interpretação não se compatibiliza com a finalidade
do regime de cotas sociais e raciais instituído pela lei, que é o de incluir
no sistema de educação federal alunos que estariam normalmente
excluídos ou em desvantagem no acesso a essas instituições, seja por sua
condição financeira familiar desfavorável ou por sua etnia ou cor da
pele.

Nesse contexto, a impossibilidade de que os candidatos cotistas
concorram, simultaneamente, às vagas de ampla concorrência, vai contra
os objetivos da política de cotas e de sua disciplina legal. Ora, não se
pode admitir que uma ação afirmativa surgida com a finalidade de
inclusão social possa, exatamente, ter efeito inverso.

Além disso, a própria UFGD reconheceu ser possível manter os
candidatos no sistema universal, conforme resposta da Instituição a
ofício ministerial: Esclarecemos que, manteremos a candidata na sua

 (ID 14362047 - Pág.classificação, no sistema de ampla concorrência
90).

Por fim, o perigo da demora é evidente e decorre do fato de que a
UFGD já realizou quatro chamadas de seu vestibular, de que as aulas
estão prestes a começar e de que o transcorrer do tempo fará com que
mais alunos sejam preteridos em decorrência daqueles que concorrem às
vagas de acesso universal.

Dessa forma, revendo o posicionamento anteriormente adotado por
este magistrado, reconhece-se o direito dos candidatos a serem
reclassificados na lista de ampla concorrência, em igualdade de
condições com todos os demais concorrentes, com base no princípio da
isonomia e no direito à educação, dando-se prevalência a estes, numa
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ponderação com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade,
ainda que não cumpram os requisitos específicos para as vagas
reservadas.

Ante o exposto, parcial e liminarmente, DEFERE-SE o provimento
antecipatório almejado. Determina-se que a UFGD SUSPENDA as
novas convocações do Vestibular - 2019, até a RECLASSIFICAÇÃO
dos candidatos pretos, pardos e indígenas eliminados na fase de
confirmação da autodeclaração e dos candidatos reprovados na
Comissão de Análise de Renda, no sistema de ampla concorrência,
observando a classificação que suas notas lhes proporcionariam, de
forma que possam concorrer igualitariamente com os demais candidatos.

Sem prejuízo, deverá a UFGD destinar, prioritariamente, as vagas
ainda existentes no sistema universal a esses candidatos, bem como as
que surgirem no decorrer do ano letivo, caso tenham sido preteridos nas
convocações anteriores e possuam nota suficiente para ingresso pelo
sistema de ampla concorrência.

Rejeita-se o pleito de que não havendo vaga residual,matricule os
alunos preteridos independentemente de sua existência, pois seria um
indevido alargamento das condições materiais do ensino, e
consequentemente, uma violação à autonomia universitária.

Designe a Secretaria audiência para  a qualtentativa de conciliação,
será realizada na sala de audiências desta Vara Federal. 

Após, Cite-se a parte ré.
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Especifique a parte autora, imediatamente, no prazo de 05 dias,
outras provas que almeja produzir, justificando-as, sob pena de
indeferimento. A parte ré o fará no prazo de contestação. Não o fazendo,
incorrerão as partes em preclusão. Se necessária a prova testemunhal, as
partes, imediatamente, nestes momentos, indicarão as testemunhas,
explicitando a pertinência de cada uma delas, sob pena de indeferimento.

 

Apresentem as partes documentos até a juntada da contestação.
Após este prazo, somente se admitirá a juntada daqueles formados após
a petição inicial ou contestação, ou acessíveis após esta data, na forma
do artigo 435 do NCPC.

 

Com a defesa, apresentadas preliminares, documentos ou fatos
modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor,
manifeste-se à parte autora em réplica no prazo de 15 (quinze) dias.

 

Caso seja requerido o depoimento pessoal, caberá ao advogado da
parte informar-lhe acerca da data designada para audiência, bem como
de todos os atos do processo.

 

Após, venham os autos conclusos para saneamento do processo ou
seu julgamento no estado em que se encontrar. 

Cópia desta decisão servirá de  a ser encaminhado àOFÍCIO
reitora da Universidade Federal da Grande Dourados, para conhecimento
e providências.

Num. 14430300 - Pág. 9Assinado eletronicamente por: MOISES ANDERSON COSTA RODRIGUES DA SILVA - 14/02/2019 11:55:21
http://pje1g.trf3.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19021411552102300000013391268
Número do documento: 19021411552102300000013391268



 DOURADOS, 13 de fevereiro de 2019.
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