
EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA __ VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA 

DO ESTADO DA BAHIA

Ref: Inquérito Civil nº 1.14.000.0001628/2012-23

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do procurador da 

República  infrafirmado,  no  uso  de  suas  atribuições  constitucionais  e  legais,  com 

fundamento nos artigos 127 e 129, inciso III, da Constituição da República de 1988; no 

artigo 6º, inciso VII, alínea “d”, da Lei Complementar nº 75/93; bem como no artigo 1º, 

inciso  IV,  e  no artigo  5º,  inciso  I,  da  Lei  nº  7.347/1985,  vem à presença de Vossa 

Excelência propor a presente

AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA

em face da 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA, *.

1. DO OBJETO

A presente ação civil pública visa obter provimento jurisdicional, no sentido 

de impor à demandada que destine um percentual das vagas oferecidas para os cursos de 

1



Medicina, Enfermagem, Nutrição e Psicologia  à ampla concorrência  mediante processo 

seletivo público, permitindo o amplo acesso ao ensino superior público.

2. DOS FATOS

Foi  instaurado  nesta  Procuradoria  Regional  dos  Direitos  do  Cidadão,  o 

Inquérito Civil nº 1.14.000.001628/2012-23, a partir de representação que manifestava 

irresignação em face da forma de ingresso  do novo curso de Medicina  ofertado pela 

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB). 

Ocorre que a Reitoria e o Conselho Acadêmico decidiram que 100% (cem 

por cento) das vagas ofertadas para o curso de Medicina seriam direcionadas aos alunos 

que  ingressassem  na  Universidade,  exclusivamente,  pelo  Bacharelado  Interdisciplinar 

(BI).  A Universidade  extinguiu  o  vestibular  na  modalidade  ampla  concorrência  como 

forma de ingresso dos estudantes que pretendem cursar medicina.  Desta forma,  para 

cursar medicina na UFRB  passou a ser necessário, como requisito indispensável, que o 

estudante  tenha  um  diploma  de  Bacharelado  Interdisciplinar  expedido  pela  própria 

instituição. É notório que tal  restrição imposta  fere os princípios de base da Educação 

Brasileira  estabelecidos pela  Lei  de Diretrizes  e  Bases da Educação Nacional  (LDB) e 

repudia a igualdade dos estudantes.

A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia  esclareceu que  no novo 

modelo  de  formação  prevista  no  Projeto  Pedagógico  CMed/CCS/UFRB, a  entrada  na 

instituição universitária se dará pelo Sistema de Seleção Unificada (SISU), por meio do 

primeiro ciclo pela modalidade do Bacharelado Interdisciplinar em Saúde (BIS). Para os 

concluintes do BIS que pleitearem o ingresso no segundo ciclo, visando à formação em 

medicina,  deverão seguir  critérios  definidos.  Os três  anos de BI  em Saúde são    pré-  

requisitos   para a entrada do aluno no segundo ciclo  , por meio do coeficiente geral de 

rendimento. 

A fim de promover o amplo acesso dos candidatos às vagas do curso de 

medicina,  este Órgão Ministerial recomendou à Universidade Federal do Recôncavo da 
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Bahia a alteração no Projeto Pedagógico do novo curso de Medicina (Cmed/CCS/UFRB), a 

fim de que a totalidade das vagas do novo curso não seja destinada exclusivamente aos 

alunos egressos do Bacharelado Interdisciplinar na UFRB, sendo exigido  aos candidatos 

somente a conclusão do ensino médio ou equivalente, e que tenham sido classificados em 

processo seletivo público (Recomendação nº 012/2013-LBN – fls. 46/48).

A  Universidade  Federal  do  Recôncavo  da  Bahia  não  acatou  a 

recomendação,  argumentando  que  as  universidades  gozam  de  autonomia  didático-

científica  e  administrativa.  Ademais,  esclareceu  que  conforme  o  artigo  53  da  Lei 

9394/1996, estabelece que às universidades, no exercício de sua autonomia. Asseverou 

que esta proposta é coerente com as definições nacionais e locais que ocorreram no 

subsistema da educação superior. Reforçou   que   cursar o BIS significa cumprir uma etapa   

obrigatória da formação médica. 

Resta  evidente  que o posicionamento adotado pela referida Universidade 

fere a isonomia entre os estudantes e ao acesso universal à educação, tendo em vista 

que  a  Constituição  Federal  de  1998  aduz  que  a  educação  é  um  direito  de  todos, 

sobretudo no que tange a igualdade de condições para o acesso e a permanência nas 

instituições de ensino.

Outrossim, afirmou que o Centro de Ciências da Saúde da UFRB 

deliberou  pela  reestruturação  dos  Projetos  Pedagógicos  dos  cursos  de 

graduação de Enfermagem, Nutrição e Psicologia. Informou, ainda, que o ingresso 

nos cursos de graduação de Enfermagem, Nutrição e Psicologia não se dá exclusivamente 

através do Bacharelado Interdisciplinar em Saúde, sendo que parte das vagas dos cursos 

citados são ofertadas para candidatos egressos no ensino médico por meio do processo 

de Seleção Unificada, enquanto outra parcela é destinada a estudantes que concluíram 

bacharelado  interdisciplinar  em  saúde  e  que  optaram  por  realizar  o  segundo  ciclo 

formativo em Enfermagem, Nutrição ou Psicologia.  Contudo, o Conselho Diretor do 

Centro de Ciências da Saúde em 30 de outubro de 2013, definiu que a partir do 

primeiro  semestre  letivo  de  2014,  o  ingresso  nos  cursos  de  Enfermagem, 
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Nutrição  e  Psicologia  ocorrerá  exclusivamente por  meio  do  Bacharelado 

Interdisciplinar em Saúde. 

Tal atitude é temerária e fere os princípios constitucionais da legalidade e 

da isonomia no acesso à educação, uma vez que tal conduta excede de forma ilegal o seu 

poder regulamentar, quando cria condição restritiva de acesso  a cursos de graduação, 

sem  que  haja  qualquer  previsão  legal  para  tanto.  Ademais,  a  autonomia  e 

discricionariedade dos entes públicos encontram limites nos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, não podendo impor restrições sem amparo legal.

Neste sentido, o Ministério da Educação, informou que  os  Referenciais 

Orientadores para os Bacharelados Interdisciplinares e Similares propostos não 

devem  ser  entendidos como  proposta  de  diretrizes  curriculares  nacionais, 

dados o caráter inovador e a implantação recente dos BIS, vez que se entende 

que são requeridos mecanismos sistemáticos de acompanhamento e avaliação 

ao longo dos próximos dez anos, para que se alcance a consolidação necessária 

à definição de diretrizes curriculares nacionais. Ao longo desses anos, sugere-

se que sejam realizadas avaliações dirigidas ao acompanhamento da evolução 

acadêmica de discentes e egressos.  (fls. 87/96)

Nesse contexto, Universidade Federal da Bahia (UFBA), informou que 

ao introduzir os bacharelados interdisciplinares como modalidade de curso de graduação 

na UFBA, o antigo Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão, por meio da Resolução de 02 

de 1º de julho de 2008, definiu  que  os cursos em regime de progressão linear 

(licenciaturas,  bacharelados  e  formação  profissional)  passariam  a  ter  duas 

formas de acesso a partir de 2012, destinadas aos selecionados no exame de 

vestibular e aos portadores de diploma de Bacharelado Interdisciplinar na área 

do  curso  pretendido.  Pelo  menos  20%  (vinte  por  cento)  das  vagas  para 

ingresso são destinadas a entrada de portadores de diploma de BI.  (fls. 69/75).

Nesta senda, o ajuizamento da presente Ação Civil Pública é medida que se 

impõe, a fim de evitar que a ilegalidade se consolide, no tocante a exigência de ingresso 
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no curso de Bacharelado Interdisciplinar em Saúde para posterior acesso aos cursos de 

Medicina, Enfermagem, Nutrição e Psicologia, bem a reserva da totalidade das vagas dos 

referidos cursos aos alunos egressos do BI, uma vez que gera uma discriminação não 

autorizada  pelo  Legislador  Constitucional,  além  de  ferir a  legislação  de  regência  da 

educação em nosso país.

3. DA LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

A Constituição Federal de 1998 conferiu ao Ministério Público o  status de 

instituição  permanente,  essencial  à  função  jurisdicional  do  Estado,  incumbindo-lhe 

precipuamente o dever de defender a ordem jurídica, o regime democrático e os direitos 

e  interesses  sociais  e  individuais  indisponíveis  (artigos  127  e  129,  inciso  III,  da 

Constituição Federal de 1988).

Além disto, a Lei nº 8.078/90,  em consonância com o supracitado artigo 

129, inciso III, da Constituição Federal, veio ratificar o posicionamento já adotado pela Lei 

nº 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública), no sentido de municiar o Parquet de instrumental 

idôneo a proteger os interesses e direitos em questão.

Nesse  sentido,  almeja-se  com a  presente  ação  coletiva  alcançar  tutela 

jurisdicional que venha a compelir a demandada a alterar o Projeto Pedagógico do curso 

de Medicina, Enfermagem, Nutrição e Psicologia, a fim de que a totalidade das vagas não 

sejam destinadas exclusivamente aos alunos egressos do Bacharelado Interdisciplinar de 

Saúde, garantindo desta forma o acesso aos demais candidatos que tenham passado pelo 

processo seletivo público de ampla concorrência juntamente ao requisito da conclusão do 

ensino médio ou outro equivalente. 

No caso sub examine, a situação fática relatada demonstra a violação dos 

princípios    constituciona  is   que norteiam toda a Administração Pública, vez que o acesso 

exclusivo às vagas dos cursos da área de saúde ofertados pela UFRB aos alunos egressos 

do Bacharelado Interdisciplinar de Saúde afronta diretamente o princípio da legalidade, 

por se tratar de restrição imposta que não decorre de lei. 
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O  objeto  acima  delimitado  revela,  criteriosamente,  a  natureza  dos 

interesses aos quais se quer proteger com a propositura da presente demanda, bem 

como do  meio  postulatório  de  que  se  valeu  o  MPF  para  tanto:  trata-se  de  garantir 

autonomia dos princípios constitucionais. 

Restou demonstrado também que a violação do direito ao amplo acesso ao 

ensino púbico alcançou um grupo determinado de pessoas, unidas por circunstâncias que 

lhes são comuns.

Pode-se  assim arrematar,  in  casu,  que  foi  vedado  a  todos  aqueles 

candidatos em potencial,  interessados em se inscrever no certame em comento, para 

concorrer  as  vagas  nos  cursos  de  Medicina,  Enfermagem,  Nutrição  e  Psicologia 

disponibilizadas pela  Universidade Federal  do  Recôncavo da Bahia,  os  quais  sofreram 

lesão em seus direitos.

A jurisprudência dos nossos tribunais  tem reafirmado a legitimidade do 

Ministério  Público  Federal  para  a  defesa  dos  direitos  sociais  constitucionalmente 

assegurados, tal como ocorre com o direito à educação. É nesse sentido o entendimento 

adotado pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, in verbis:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FUNDO 

DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR  

(FIES).  LEGITIMIDADE  ATIVA  DO  MPF E  PASSIVA  DA 

UNIÃO.  PRESTAÇÃO  DE  GARANTIA.  COMPROVAÇÃO  DE 

IDONEIDADE  CADASTRAL  DO  ESTUDANTE  E  DO  FIADOR.  

LEGALIDADE.

1. O Ministério Público é parte legítima para defender,  

por  meio  de  ação  civil  pública,  os  interesses  

relacionados ao acesso à educação, direito fundamental  

social,  indispensável  à  construção  da  cidadania.  A  

legitimidade ativa, in casu, afirma-se não por se tratar  

de tutela de direitos individuais homogêneos, mas por  
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se  tratar  de  interesses  sociais  constitucionalmente  

tutelados. Precedente do STJ.

2. A União detém legitimidade passiva ad causam, ex vi do  

art. 3º da Lei 10.260/2001, que instituiu o FIES, estabeleceu a  

competência  do  Ministério  da  Educação,  órgão  da  

Administração  Pública  Federal,  para  a  sua  gestão  e  a  

regulamentação  do  processo  seletivo  para  a  concessão  do  

respectivo financiamento.

3.  Segundo  jurisprudência  do  STJ  não  há  ilegalidade  na  

exigência  de  comprovação  da  idoneidade  cadastral  do  

estudante e do respectivo fiador para a celebração de contrato  

de  financiamento  estudantil  vinculado  ao  FIES,  conforme  

disposto no art. 5º, VII, da Lei 10.260/2001. Precedente: REsp  

1.155.684/RN (submetido ao procedimento do art.  543-C do  

CPC). 

4.  A  exigência  de  comprovação  de  idoneidade  cadastral  do  

fiador  se  coaduna  com  a  natureza  social  do  programa  de  

financiamento,  à  medida  que  reforça  a  certeza  de  que  os  

valores  emprestados  serão  recebidos  e  revertidos  para  o  

custeio  de  outros  financiamentos,  beneficiando,  assim,  mais  

estudantes.  A prestação de garantia  fidejussória não implica  

nenhum  ônus  financeiro  ao  estudante  que  objetiva  o  

financiamento. 

5.  Não  há  que  se  falar  na  impossibilidade  de  exigência  de  

renda mínima pelo fiador, isso porque a prestação de garantia  

pessoal  consiste  em  assumir  o  cumprimento  de  obrigação  

alheia, caso o devedor não o faça. Para fazê-lo o fiador deve  

ter  condições  financeiras  para  isso.  Caso  sua  renda  seja  

insuficiente,  há  previsão  na  legislação  que  trata  do  FIES  

permitindo a figura do fiador solidário (artigo 5º, § 9º). 

6. Apelação do Ministério Público Federal improvida. 

7.  Apelações  da  Caixa  Econômica  Federal  e  da  União  

parcialmente  providas.  Sentença  reformada  para  julgar  
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improcedente  a  pretensão  do  Ministério  Público  Federal.  8.  

Prejudicada a remessa oficial tida por interposta.

(TRF-1 –  AC:  7724320054013000  AC  0000772-

43.2005.4.01.3000,  Relator:  DESEMBARGADORA  FEDERAL  

SELENE  MARIA  DE  ALMEIDA,  Data  de  Julgamento:  

01/07/2013,  QUINTA  TURMA,  Data  de  Publicação:  e-DJF1  

p.104 de 01/08/2013)

Portanto, é evidente a legitimação do  Parquet em face de sua atribuição 

constitucional  de  “defesa  da  ordem  jurídica  e  dos  interesses  sociais  e  individuais 

indisponíveis” (art. 127, caput da CF). Trata-se, portanto, de interesses de grupos ou de 

determinada coletividade, e da defesa do direito objetivamente considerado. Ademais, 

parte do litígio na presente demanda é, como já se fez entender no item precedente, 

sobre  direitos  transindividuais,  de  natureza  indivisível,  cuja  titularidade  pertence  à 

coletividade.

Desse modo, a postura da demandada, em clara ofensa ao art. 206, I da 

Constituição Federal  de  1988,  que  prega  igualdade  de  condições  para  o  acesso  e 

permanência  na  escola,  deve  necessariamente  sofrer  reprimenda,  o  que  ensejará, 

naturalmente, a atuação deste Ministério Público Federal, que, no cumprimento de seu 

relevante mister constitucional de defensor da ordem jurídica, velará sempre pela higidez 

dos interesses indisponíveis lesados, fazendo uso das ferramentas constitucionais e legais 

com as quais o ordenamento jurídico o instrumentaliza.

Destaca-se, por fim, o enfoque e o fim colimado na defesa de interesses 

coletivos  que  se  presta  a  ação  civil  pública,  regulado  pela  Lei  7.347/83,  na 

responsabilidade por danos morais e patrimoniais incidentes na esfera coletiva.

HUGO NIGRO  MAZZILLI,  discorrendo  sobre  a  eficácia  processual  da 

tutela coletiva pondera:

“Sob  o  aspecto  processual,  o  que  caracteriza  os  interesses  
transindividuais,  ou  de grupo,  não é  apenas,  porém, o fato  de  
serem compartilhados  por  diversos  titulares  individuais  reunidos  
pela mesma relação jurídica ou fática, mas, mais do que isso, é a  
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circunstância de que a ordem jurídica reconhece a necessidade de  
que o acesso individual dos lesados à Justiça seja substituído por  
um processo  coletivo,  que  não  apenas  deve  ser  apto  a  evitar  
decisões contraditórias como ainda deve conduzir a uma solução  
mais eficiente da lide, porque o processo coletivo é exercido de  
uma só vez, em proveito de todo o grupo lesado”(MAZZILLI, In 
A  Defesa  dos  Interesses  Difusos  em Juízo.  Saraiva.  São 
Paulo. 2003. pp. 46).

De fato, é a ação civil  pública o instrumento processual idôneo e eficaz 

para a tutela dos direitos coletivamente considerados e é dessa via legal que se faz uso, 

para requerer perante este juízo o adiante delineado,  sendo, portanto,  inquestionável a 

legitimidade do Ministério Público Federal e a adequação da via eleita.

4. DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL

A  competência  da  Justiça  Federal  está  preconizada  no  artigo  109,  da 

Constituição da República Federativa do Brasil:

Art. 109. Aos juizes federais compete processar e julgar:

1 –  as  causas  em  que  a  União,  entidade  autárquica ou 

empresa  pública  federal  forem  interessadas  na  condição  de 

autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as  

de  acidentes  do  trabalho  e  as  sujeitas à Justiça  Eleitoral  e  à  

Justiça do Trabalho;

Com efeito, a Lei nº 11.151, de 29 de julho de 2005, Lei de criação da 

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, lhe concedeu, em seu parágrafo único do 

artigo 1º a natureza jurídica de autarquia:

Art.  1º  Fica criada  a  Universidade  Federal  do  Recôncavo  da 

Bahia-UFRB, por desmembramento da Universidade Federal  da 

Bahia – UFBA, criada pelo Decreto-Lei no9.155, de 8 de abril de 

1946.
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Parágrafo  único.  A  UFRB,  com  natureza  jurídica  de 

autarquia, vinculada ao Ministério da Educação, terá sede 

e foro no Município de Cruz das Almas, Estado da Bahia

Deste  modo,  ante  a  natureza jurídica  de  autarquia  federal,  a  quem se 

imputa  a  prática  das  irregularidades  ora  combatidas,  e,  à  luz  do  artigo  109  da 

Constituição Federal, resta evidente a competência da Justiça Federal para processar e 

julgar a presente ação civil pública.

Com respeito à competência territorial, cabe a apreciação da lide a Juízo da 

Seção Judiciária da Bahia, levando-se em conta que é um dos locais onde se atesta a 

ocorrência do dano retratado, consagrando a regra firmada pelo § 2°, do artigo 109, da 

Constituição da República, e no art. 2°, da Lei n° 7.347/1985.

5. DO DIREITO

5.1 DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE

Os bacharelados interdisciplinares se apoiam no art. 2º, IV do Decreto nº 

6.096,  de  24  de  abril  de  2007,  que  estabelece  o  Programa  de  Apoio  a  Planos  de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – Reuni, prevendo o seguinte:

Art. 2º O Programa terá as seguintes diretrizes: 
(…)
IV –  diversificação  das  modalidades  de  graduação, 
preferencialmente  não  voltadas  à  profissionalização  precoce  e 
especializada; 

Nesse  sentido,  verifica-se  que,  de  fato,  o  legislador,  ao  prever  a 

diversificação das modalidades de graduação, deu margem ao estabelecimento dos cursos 

de Bacharelado Interdisciplinar. Contudo, não se busca questionar aqui a legalidade ou 

não  dos  Bacharelados  Interdisciplinares,  mas  sim  discutir  a  forma  como  está  sendo 
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realizada a destinação das vagas do novo curso de Medicina da UFRB e a exigência de 

que  o  aluno  ingresse  no  Bacharelado  Interdisciplinar  em Saúde  para  posteriormente 

tentar  uma  vaga  nos  cursos  de  Medicina,  Enfermagem,  Nutrição  ou  Psicologia.  Tal 

atitude, consequentemente, condiciona o acesso ao ensino superior ao prévio ingresso e 

conclusão de outro curso que, neste caso, é o Bacharelado Interdisciplinar em Saúde.

É sabido que as condições de ingresso no ensino superior são estabelecidas 

pela Lei  nº 9.394,  de 20 de dezembro de 1996,  que prevê as  diretrizes  e  bases da 

educação nacional, nesse sentido o art. 44 do referido diploma prescreve:

Art.  44.  A educação superior  abrangerá os seguintes cursos e 

programas

(...)

II   –    de  graduação,  abertos  a  candidatos  que  tenham   

concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido 

classificados em processo seletivo;

Com efeito, uma singela verificação torna evidente o fato de que a lei de 

regência da educação em momento algum criou outro critério para acesso aos cursos de 

graduação que não fosse a conclusão do ensino médio ou equivalente, além da devida 

classificação em processo seletivo público.

Nessa toada,  em regra,  nas  diversas  instituições de ensino superior  do 

país, a exemplo da Universidade Federal da Bahia, há oferta de vagas para o acesso 

direto  aos  diversos  cursos  de  graduação  e  oferta  de  vagas  para  o  Bacharelado 

Interdisciplinar, que figura como opção do candidato; que em vez de concorrer a uma das 

vagas dos cursos de graduação ofertados, possui a liberalidade de escolher, livremente, 

pelo  Bacharelado  Interdisciplinar,  para  somente  ao  término  deste  optar  pelo  curso 

pretendido.

No presente caso concreto, tem-se que o acesso aos cursos de Medicina, 

Enfermagem, Nutrição e Psicologia da UFRB se dá exclusivamente através do Bacharelado 
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Interdisciplinar em Saúde. Assim, não resta outra opção ao candidato que pretende cursar 

um dos cursos da área de saúde na UFRB a não ser a inscrição no Curso de Bacharelado 

Interdisciplinar em Saúde, uma vez que a mesma não oferta vagas para acesso direto aos 

referidos cursos, o que consolida o entendimento deste órgão ministerial no sentido de 

que tal restrição gera para o candidato um ônus sem qualquer previsão legal.

Com  isso,  a  exigência  do  cumprimento  de  um  curso  anterior  de 

Bacharelado  Interdisciplinar  em  Saúde  para  posterior  ingresso  em  outro  curso  de 

graduação fere frontalmente o supracitado artigo de lei, na medida em que cria obrigação 

não prevista por esta, além de não conferir alternativas ao estudante, sendo que este 

torna-se  obrigado  a  cursar  03  anos  de  um  curso  de  graduação  em  bacharelado 

interdisciplinar em saúde para posteriormente tentar uma vaga nos cursos de graduação 

em Medicina, Enfermagem, Nutrição ou Psicologia.

O próprio documento que constitui os Referenciais Orientadores para os 

Bacharelados Interdisciplinares e Similares1, de novembro de 2010, elaborado pelo Grupo 

de Trabalho instituído pela Portaria SESu/MEC nº 383, da Secretária de Educação Superior 

do Ministério da Educação, documento este elaborado com a participação e sugestões da 

própria  UFRB,  define  os  Bacharelados  Interdisciplinares  como:  “(...)  programas  de 

formação  em  nível  de  graduação de  natureza  geral,  que  conduzem  a  diploma,  

organizados por grandes áreas do conhecimento.” fl. 04,  e prossegue informando que: 

“(…)  poderão, ainda, caracterizar-se como etapa inicial de formação em primeiro ciclo,  

vinculada a carreiras acadêmicas e profissionais, em segundo ciclo”.

Da definição que é conferida aos Bacharelados Interdisciplinares pelo MEC 

em parceria com diversas Universidades, dentre elas a UFRB, verifica-se que o BI é um 

curso de graduação autônomo, que pode ser utilizado como primeiro ciclo de formação, e 

que não necessariamente deve ser utilizado como ponto de partida para ingresso nos 

demais cursos de formação em nível de graduação, conforme se afigura no caso em tela.

1Documento  disponível  no  site:  http://reuni.mec.gov.br/images/stories/pdf/novo%20-%20bacharelados
%20interdisciplinares%20-%20referenciais%20orientadores%20%20novembro_2010%20brasilia.pdf, 
acessado em 09 de janeiro de 2014, às 15:54 hs.

12

http://reuni.mec.gov.br/images/stories/pdf/novo%20-%20bacharelados%20interdisciplinares%20-%20referenciais%20orientadores%20%20novembro_2010%20brasilia.pdf
http://reuni.mec.gov.br/images/stories/pdf/novo%20-%20bacharelados%20interdisciplinares%20-%20referenciais%20orientadores%20%20novembro_2010%20brasilia.pdf


Além  disso,  o  Documento  em  questão  alerta:  “Os  referenciais  aqui  

propostos não devem ser entendidos como proposta de diretrizes curriculares nacionais.  

Dados  o  caráter  inovador  e  a  implantação  recente  dos  BI's,  entende-se  que  são  

requeridos  mecanismos  sistemáticos  de  acompanhamento  e  avaliação  ao  longo  dos  

próximos  dez  anos,  para  que  se  alcance  a  consolidação  necessária  à  definição  de  

diretrizes curriculares nacionais (...)” fl. 08, (grifos nossos).

Com isso,  torna-se  evidente  que,  ante  a  recente  experiência  dos  cursos  de 

Bacharelado Interdisciplinares no Brasil, a ação da UFRB, de transformá-lo em um modelo 

exclusivo de formação em nível de graduação, mostra-se temerária, pois além de não 

respeitar  os  referenciais  orientadores,  que  prevê  um  período  de  10  (dez)  anos  de 

acompanhamento e avaliação, demonstra, também, desrespeito ao próprio ideal em que 

se  fundamentam  os  Bacharelados  Interdisciplinares,  qual  seja,  a  diversificação  das 

modalidades de graduação a que alude o art. 2º, IV, do Decreto nº 6.096, de 24 de abril  

de 2007, na medida em que em vez de diversificar as modalidades, torna o BI a única 

modalidade de graduação possível. 

Do exposto, constata-se, também, a violação ao princípio constitucional da 

legalidade,  previsto  no  art.  5º,  II  da  CF/88,  o  qual  estabelece  que  “  ninguém  será   

obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”, que segundo a 

melhor  lição  de José Afonso da Silva,  significa  dizer  que  “(...)  o  Estado ou o  Poder  

Público,  ou os administradores não podem exigir  qualquer ação, nem impor qualquer  

abstenção, nem mandar tampouco proibir nada aos administrados, senão em virtude de  

lei” 2. 

O caso em tela é uma clara violação ao princípio da legalidade, visto que 

não decorre de lei a reserva da totalidade das vagas dos cursos da área de saúde para os 

alunos  egressos  do  Bacharelado  Interdisciplinar.  Além  disso,  o  regime  jurídico-

administrativo também se norteia pelo princípio da legalidade, o que significa dizer que a 

2SILVA, José Afonso, Curso de Direito Constitucional Positivo. Editora Malheiros, p. 422, 36ª Edição, 2012.
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Administração Pública só pode ser exercida em conformidade com a lei. Em que pese a 

autonomia didático-científica e administrativa das Universidades, não se trata de uma 

autonomia sem limites, uma vez que, além de não poder atuar contra legem ou praeter 

legem, a Administração só pode agir secundum a legem. Não trata-se apenas de respeitar 

as proibições e vedações feitas em lei,  mas a Administração Pública só poderá fazer  

aquilo que a lei antecipadamente autorizar.

Deste modo, está claro que a criação de uma exigência não prevista em lei 

para acesso ao novo curso de Medicina, bem como aos cursos de Enfermagem, Nutrição e 

Psicologia, em um estado  onde  existem poucos  cursos  desta  natureza,  praticamente 

obriga o estudante, que já possui a sua vocação profissional definida, a se submeter ao 

regime  de  formação  em  ciclos,  pois  a  UFRB  não  disponibiliza  a  esse  estudante  a 

possibilidade de ingresso imediato no curso de graduação em Medicina,  Enfermagem, 

Nutrição ou Psicologia por meio do exame vestibular ou Exame Nacional do Ensino Médio 

– ENEM, na medida em que, além de reservar a totalidade das vagas do novo curso de 

Medicina aos seus alunos egressos do BI em Saúde, exige que os alunos se submetam a 

uma  graduação  prévia  no  BI  para  posterior  ingresso  nos  cursos  de  Medicina, 

Enfermagem, Nutrição ou Psicologia.

Por tudo quanto exposto, pode-se inferir  que não há previsão legal  em 

qualquer legislação que autorize a reserva da totalidade de vagas dos cursos da área de 

saúde da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia exclusivamente para os alunos 

egressos do Bacharelado Interdisciplinar de Saúde. Não há regulamentação expressa na 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nas Diretrizes Curriculares Nacionais do 

Curso  de  Graduação  em  Medicina  –  2011  e  nos  Referenciais  Orientadores  para  os 

Bacharelados Interdisciplinares e Similares – 2010 que autorizem a conduta da UFRB. 

Portanto, não há norma regulamentadora que exija que todas as vagas ofertadas para os 

cursos da área de saúde da referida Universidade devem ser ofertadas exclusivamente 

aos alunos concluintes do BIS.
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5.2  DA  VIOLAÇÃO  AOS  PRINCÍPIOS  DA  PROPORCIONALIDADE  E  DA 

RAZOABILIDADE

No caso em comento, também verifica-se a afronta direta ao princípio da 

razoabilidade. Em que pese a autonomia didático-científica das Universidades, o fato de a 

lei  conferir  ao  administrador  certa  margem  de  discrição/liberdade  significa  que  lhe 

deferiu, por conseguinte, o encargo de adotar, ante a diversidade de situações a serem 

enfrentadas,  a  providência  mais  adequada  para  cada  uma  delas,  evitando,  portanto, 

condutas desarrazoadas que não estejam em conformidade com a finalidade prevista na 

lei. Assim, a autonomia conferida não significa que lhe seja outorgado o poder de agir 

sem limitações. 

Uma providência administrativa desarrazoada não está em conformidade 

com a finalidade da lei. Embora haja discricionariedade, o ato administrativo não pode se 

desvirtuar da proposta da lei. 

“Sobremodo  quando  a  Administração  restringe  situação  jurídica 

dos administrados além do que caberia, por imprimir às medidas 

tomadas  de  uma  intensidade  ou  extensão  supérfluas, 

prescidendas,  ressalta  a  ilegalidade  de  sua  conduta.  É  que 

ninguém  deve  estar  obrigado  a  suportar  constrições  em  sua 

liberdade  ou  propriedade  que  não  sejam  indispensáveis  à 

satisfação  do  interesse  público”.

MELLO,  Celso  Antônio  Bandeira  de.  Curso  de  Direito 

Administrativo. 31ª ed. São Paulo: Malheiros, 2014.

Deste modo, o excesso torna  a conduta desproporcional e incongruente. 

Entendimento diverso seria  afrontar  irremediavelmente os princípios constitucionais  da 

razoabilidade e da proporcionalidade.

5.3 DA RESERVA DA TOTALIDADE DAS VAGAS DO NOVO CURSO DE MEDICINA 

AOS  EGRESSOS  DO  BACHARELADO  INTERDISCIPLINAR  DA  MESMA 

INSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO À ISONOMIA E AO ACESSO UNIVERSAL À EDUCAÇÃO.

A  Instituição  em  questão,  ao  arrepio  da  legalidade  e  dos  princípios 
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fundamentais deste País, e conforme acima noticiado, reservou a TOTALIDADE das vagas 

do   curso   de Medicina aos estudantes que já estão cursando o Bacharelado Interdisciplinar   

em  Saúde  da  própria  Instituição,  tal  atitude  denota  total  desrespeito  ao  tratamento 

isonômico que deve nortear a atuação da Administração Pública no trato para com os 

administrados, mostrando-se desarrazoada, na medida em que gera uma discriminação 

entre os alunos que já fazem parte dos quadros da UFRB e os milhares de estudantes que 

estão em busca do acesso ao curso de Medicina, não havendo motivo adequado para 

criar uma ordem de preferência para preenchimento de tais vagas.

É  certo  que  o  nosso  ordenamento  jurídico  possibilita  a  existência  de 

tratamentos desiguais pelo Poder Público, contudo, tal hipótese deve supor a constatação 

de uma desigualdade material, isto é, verificar, do ponto de vista fático, a necessidade da 

adoção de critérios proporcionais  e suficientes à supressão das barreiras atinentes ao 

acesso a determinado direito fundamental ou social,  hipótese que nem de longe está 

configurada no presente caso. 

Constata-se, também, violação ao princípio constitucional da universalidade 

da educação, preconizado no art. 205 da CF/88:

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e 

da família, será promovida e incentivada com a colaboração da 

sociedade,  visando  ao  pleno  desenvolvimento  da  pessoa,  seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho. 

 Ora, o legislador constituinte, diante da importância que a educação tem 

na vida do indivíduo, a definiu como um direito de todos e um dever do Estado. Nesse 

sentido, a educação deve ser compreendida como um direito inerente a cada cidadão3, 

não podendo o Estado, que tem a obrigação de promovê-la, agir de modo a impedir o seu 

acesso.  Por esse motivo, o legislador foi ainda mais longe, concebendo o princípio da 
3Muniz, Regina Maria Fonseca. O Direito à Educação, Rio de Janeiro, Renovar, 2002. Ao tratar da educação 
como um direito natural, pág. 69/70.
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igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola, conforme dicção do art.  

206, I da CF/88.

Via de consequência, a adoção de um critério para acesso à educação que 

não encontra guarida legal viola o dever do Estado de promover o acesso universal à 

educação e ainda aniquila um dos princípios norteadores da educação no nosso País. Esse 

é o entendimento adotado, por exemplo, pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª 

Região: 

.

CONSTITUCIONAL.  DIREITO À EDUCAÇÃO.  ARTIGOS 205 

AO  214  DA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  PRINCÍPIO  DA 

IGUALDADE DE CONDIÇÕES PARA O ACESSO À ESCOLA. 

REQUISITO  EDITALÍCIO  DESARRAZOADO.  CONCESSÃO DA 

ORDEM. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 

O  direito  subjetivo  público  à  Educação  tem  guarida  na 

Constituição  Federal   artigos  205  ao  214   devendo  ser� �  

ministrado segundo diversos princípios expressos, dentre 

os quais, a igualdade de condições para o acesso à escola. - 

Ao  exercerem  a  autonomia  didática  e  administrativa, 

assegurada pela Carta Magna, as instituições públicas de 

ensino devem elaborar os respectivos editais para ingresso 

nos  cursos  de  nível  fundamental,  médio  e  superior, 

fincados no princípio da isonomia e da razoabilidade. - A 

exigência de que o candidato tenha completado 6 anos de idade 

até  o  dia  28  de  fevereiro  de  2001,  (seis)  a  fim de que  possa 

concorrer ao sorteio público de vagas nas Classes de Alfabetização-

CA, do Colégio de Aplicação da UFRJ, para o ano letivo de 2001, 

não se mostra razoável, notadamente se o mesmo alcançaria tal 

idade  no  decorrer  deste  ano.  -  Remessa  e  recurso  improvidos. 

(TRF-2 –  AMS:  417132001.02.01.046323-9,  Relator: 

Desembargador  Federal  BENEDITO  GONCALVES,  Data  de 

Julgamento:  01/09/2004,  QUARTA  TURMA,  Data  de  Publicação: 

DJU – Data: 25/10/2004 – Página:156)
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Em suma,  da  leitura  dos  supracitados  dispositivos  constitucionais,  bem 

como  da  jurisprudência  dos  tribunais, conclui-se  que  as  Instituições  de  Ensino 

Superior devem adotar critérios razoáveis de acesso à educação, sob pena de 

inviabilizarem o exercício do direito público subjetivo à educação. Todavia,  a 

requerida  ignora  solenemente  tal  necessidade,  criando  critérios  de  preferência  sem 

qualquer respaldo legal de cunho isonômico material para  tanto, violando, desta forma, 

os princípios basilares da educação.

Ademais o referido art. 206, I, da Constituição Federal prevê a “igualdade 

de condições para o acesso e permanência na escola”.  Da leitura do supramencionado 

inciso previsto  na  Constituição  Federal,  depreende-se que  a  tutela  de  um  sistema 

educacional democrático é lastreado  pelo princípio da universalidade,  que prevê ensino 

para todos,  bem como pelo princípio da legalidade, que prevê iguais condições para o 

acesso ao ensino público. Desta forma, todos tem o direito à educação e o Estado tem o 

dever de prestá-la de acordo com os princípios estabelecidos na Constituição, ampliando 

o acesso igualitário ao ensino público. 

“São  inconstitucionais  as  discriminações  não  autorizadas  pela  

Constituição. O ato discriminatório é inconstitucional. Há duas formas de  

cometer essa inconstitucionalidade. Uma consiste em outorgar benefício  

legítimo  a  pessoas  ou  grupos,  discriminando-os  favoravelmente  em 

detrimento de outras pessoas ou grupos em igual situação. Neste caso,  

não  se  estendeu  às  pessoas  ou  grupos  discriminados  o  mesmo  

tratamento  dado  aos  outros.  O  ato  é  inconstitucional,  sem  dúvida,  

porque  feriu  o  princípio  da  isonomia.  (...)  A  outra  forma  de  

inconstitucionalidade  revela-se  em  se  impor  obrigação,  dever,  ônus,  

sanção  ou  qualquer  sacrifício  a  pessoas  ou  grupo  de  pessoas,  

discriminando-as  em  face  de  outros  na  mesma  situação  que,  assim,  

permaneceram em condições mais favoráveis. O ato é inconstitucional  

por  fazer  discriminação  autorizada  entre  pessoas  em  situação  de  

igualdade”.  SILVA, José Afonso da.  Curso de Direito Constitucional 

Positivo. 37ª ed. São Paulo: Malheiros, 2014.
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5.4 DO MODELO ADOTADO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA – UFBA.

Ao contrário da UFRB, que destinou a totalidade das vagas do novo curso 

de Medicina para os alunos do BI da sua própria Instituição e exige o cumprimento do 

Curso de Bacharelado Interdisciplinar para acesso aos cursos de Medicina, Enfermagem, 

Nutrição e Psicologia, a Universidade Federal da Bahia – UFBA, por meio da Resolução nº 

02/2008,  visando  conferir  tratamento  isonômico  aos  cidadãos  e  atuando  à  luz  da 

proporcionalidade, estabeleceu, no seu art. 6º, § 1º, o seguinte:

Art.  6º Os projetos político-pedagógicos dos cursos referidos no 

caput do artigo anterior determinarão o número de vagas regulares 

a serem anualmente/semestralmente oferecidas. 

§ 1º Haverá vestibular específico para o curso organizado 

em regime  de  progressão  linear  e  seu  projeto  político-

pedagógico destinará, a partir de 2012,  para alunos que 

concluíram o Bacharelado Interdisciplinar da área em que 

se insere o curso, um percentual, não inferior a 20 %, das 

vagas regulares oferecidas  .   

Ora, indiscutivelmente, o modelo adotado pela UFBA estabelece um divisor 

de águas no sentido de que evidencia a possibilidade de coexistência tanto dos Cursos de 

Progressão Linear, como também dos Bacharelados Interdisciplinares,  sem que haja a 

mitigação ou aniquilação de direitos fundamentais.

Nesse sentido, o modelo em questão previu a reserva de 20% das vagas 

dos Cursos de Progressão Linear a fim de possibilitar a continuidade do ciclo de estudos 

dos alunos do Bacharelado, caso o estudante queira, pois tais cursos conferem título de 

graduação ao estudante que concluiu o primeiro ciclo de estudos. 
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Imbuída da importância da atuação e do compromisso que uma Instituição 

Pública possui em resguardar as garantias fundamentais e da necessidade de observação 

do princípio da publicidade, a UFBA, por meio da Pró-Reitoria de Ensino e Graduação, 

emitiu uma Nota Pública visando afastar quaisquer dúvidas e informar, tanto o público 

interno quanto o externo, da decisão de reserva de até 20% das vagas de seus cursos 

para alunos egressos do BI4.

Nesse sentido, a Universidade Pública, custeada pelos cidadãos em geral, 

tem o dever de prestar contas dos seus atos, pois não se espera que a Administração 

Pública atue de modo a perpetrar distinções, sem nem mesmo tornar pública as razões de 

tal medida. No caso em tela, é latente a falta de publicidade dos atos praticados pela 

UFRB,  que  destina  a  TOTALIDADE  das  suas  vagas  de  Medicina,  sem  nem  mesmo 

apresentar qualquer informação que legitime tal ato. 

Deste modo, é solar a ilegalidade do projeto pedagógico do novo curso de 

Medicina (Cmed/CCS/UFRB), no que tange à reserva da totalidade de vagas aos alunos do 

curso  de  Bacharelado  Interdisciplinar  da  mesma Instituição.  Como citado  alhures,  tal 

reserva fere a legislação pátria e demonstra total irrazoabilidade, sendo possível garantir a 

formação em ciclos dos alunos do Bacharelado Interdisciplinar em Saúde sem que com 

isso seja vedado o acesso à Universidade aos demais cidadãos, conforme o brilhante 

exemplo dado pela Universidade Federal da Bahia.

5.5 DA INEXISTÊNCIA DE UMA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA ABSOLUTA.

A Instituição requerida sustenta que a destinação da totalidade das vagas 

do novo curso de Medicina aos seus próprios alunos egressos do BI em Saúde, bem como 

a  exigência  de  ingresso  pelo  Bacharelado  Interdisciplinar  em  Saúde  para  os  cursos 

Medicina,  Enfermagem,  Nutrição  ou  Psicologia,  encontra  espeque  na  autonomia 

universitária. Contudo, conforme passa a se demonstrar, tal tese não merece prosperar.

4http://www.vestibular.ufba.br/docs/vest2012/Vagas-egressos-dos-BI%20-%20Rev.%20Marco.pdf   
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Pois  bem,  é  fato  que  a  Constituição  Federal,  em  seu  artigo  207, 

estabeleceu a autonomia universitária nos seguintes moldes:

Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, 

administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão 

ao  princípio  de  indissociabilidade  entre  ensino,  pesquisa  e 

extensão. 

Porém, tal autonomia, ao contrário do que acredita a ré, não é absoluta, 

visto que, evidentemente, deve obedecer aos ditames legais e constitucionais. Não seria 

admissível que o sistema constitucional, ao elencar uma série de dispositivos atinentes 

aos  direitos  fundamentais  do  cidadão,  concedesse  que  uma  previsão  de  autonomia 

universitária  levasse  a  cabo  anos  de  lutas  para  consagrar  direitos  basilares  de  uma 

sociedade como, por exemplo, a igualdade e o acesso universal à educação; pensar deste 

modo  significa  subverter  o  sistema  constitucional  vigente  e  permitir  que  os  direitos 

fundamentais sejam relegados a um segundo plano. 

Nesse sentido já decidiu o Egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região, 

in verbis:

CONSTITUCIONAL  E  ADMINISTRATIVO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA. 

LEGITIMIDADE  ATIVA  DO  MPF.  PRECEDENTE  DO  STF. 

PRINCÍPIO  DA  AUTONOMIA  UNIVERSITÁRIA.  ALCANCE. 

ART. 47, § 4º, DA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO. 

INTERPRETAÇÃO. 

1. Legitimidade do MPF para o ajuizamento da presente ação civil 

pública.

Precedente do STF.

3. O princípio da autonomia universitária,  anteriormente 

consagrado  em  lei  ordinária,  foi  erigido  a  status 

constitucional, consoante se infere da dicção do art. 207, 
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da  Carta  Magna.  Não  obstante,  a  noção  de  autonomia 

universitária  não  deve  ser  confundida  com  a  de  total 

independência,  na medida  em que supõe o exercício  de 

competência  limitada  às  prescrições  do  ordenamento 

jurídico,  impondo-se concluir  que a Universidade não se 

tornou, só por efeito do primado da autonomia, um ente 

absoluto,  dotado  da  mais  completa  soberania,  cabendo 

relembrar que a própria Lei  nº 5.540/68, ao estabelecer 

em  seu  art.  3º,  que  as  Universidades  gozarão  de 

autonomia didático científica, disciplinar, administrativa e 

financeira, reafirma que tais prerrogativas serão exercidas 

"na  forma  da  lei".  Sendo  a  Universidade  um  ente 

integrante  da  Administração  Pública,  está 

obrigatoriamente  vinculada à  observância  dos  princípios 

da  legalidade,  da  impessoalidade,  da  moralidade,  da 

publicidade.

4.  Obrigar  os  alunos  do  curso  de  Direito  noturno  da  UFPEL  a 

assistirem aulas de cunho obrigatório no período diurno é vedar-

lhes a possibilidade de acesso a um direito de matiz constitucional. 

A demandada, ao não observar as normas e princípios que 

norteiam  o  ensino,  transcende  a  autonomia  didático-

científica  de  que  gozam  as  universidades,  estatuída  no 

artigo  207  da  Constituição  Federal.  Com  efeito,  essa 

autonomia  diz  com a  independência  de  que  gozam tais 

entes  para  estipular  os  programas  de  seus  cursos,  os 

critérios  de  aprovação  etc.  Jamais  pode-se  admitir  que 

essa autonomia permita à Universidade criar obstáculos de 

acesso a seus cursos que sejam explicitamente contrários 

ao ordenamento vigente, sob pena de se violar garantias 

maiores que são a legalidade e o direito constitucional de 

acesso à educação noturna. 5. Improvimento da apelação e da 

remessa  oficial.  (TRF-4 –  AC:  3415  RS  2001.71.10.003415-6,  

Relator:  CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ, Data de  

Julgamento: 29/03/2005, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:  

DJ 13/04/2005 PÁGINA: 641)
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Ainda  trilhando  o  entendimento  de  que  a  autonomia  universitária  não 

significa  o  total  desprezo às  normas constitucionais  e infraconstitucionais,  o Supremo 

Tribunal Federal já sedimentou a ideia de que tal princípio não é absoluto: 

EMENTA:  AGRAVO  REGIMENTAL.  INSTITUIÇÃO  DE  ENSINO 

SUPERIOR.  COBRANÇA  ABUSIVA.  CÓDIGO  DE  DEFESA  DO 

CONSUMIDOR. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. ALEGAÇÃO DE 

OFENSA  AOS  ARTIGOS  207  E  209  DA  CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. DISCUSSÃO INFRACONSTITUCIONAL. Nos termos da 

jurisprudência  deste  Tribunal,  o  princípio  da  autonomia 

universitária  não  significa  soberania  das  universidades, 

devendo  estas  se  submeter  às  leis  e  demais  atos 

normativos. Controvérsia  decidida  à  luz  da  legislação 

infraconstitucional. A alegada ofensa à Constituição, se existente, 

seria indireta ou reflexa, o que enseja o descabimento do recurso 

extraordinário.  Agravo  regimental  a  que  se  nega  provimento.

(AI 647482 AgR,  Relator(a):  Min.  JOAQUIM BARBOSA, Segunda 

Turma,  julgado  em  01/03/2011,  DJe-061  DIVULG  30-03-2011 

PUBLIC 31-03-2011 EMENT VOL-02493-01 PP-00248) 

Ante  o  exposto,  conclui-se  que  o  princípio  constitucional  da  autonomia 

universitária não é suficiente para justificar a adoção de critério não previsto em lei para o 

acesso ao ensino superior, bem como não justifica o tratamento diferenciado entre alunos 

de  uma  Instituição  Pública  e  cidadãos  que  buscam  o  ingresso  no  mesmo  curso  de 

Medicina. 

6. DA CONCESSÃO DO PEDIDO TUTELA ANTECIPADA

Com base nos princípios da efetividade e da tempestividade do processo 

como instrumento da jurisdição, a Lei Federal nº 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública) 
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autoriza, em seu artigo 12, caput, que os magistrados concedam medidas liminares, a fim 

de  realizar  a  tutela  preventiva  dos  direitos  ou  interesses  difusos  e  coletivos.  Nesse 

sentido, anote-se:

Art.  12.  Poderá  o  juiz  conceder  mandado  liminar,  com  ou  sem 
justificação prévia, em decisão sujeita a agravo.

Pelo  quanto  já  demonstrado  até  aqui,  faz-se  necessária  a  adoção  de 

medidas imediatas a fim de afastar o perigo de lesão aos milhares de estudantes, além 

de impedir que a situação de ilegalidade da ré se perpetre no seio social. Nesse sentido, 

com espeque no art. 12 da Lei nº 7.374/1985, além do art. 273 do CPC, a concessão de 

medida liminar se mostra cabível. 

De acordo com o art. 273 do CPC: 

Art.  273.  O juiz poderá,  a requerimento da parte,  antecipar,  total  ou 
parcialmente,  os  efeitos  da  tutela  pretendida  no pedido  inicial,  desde 
que,  existindo prova  inequívoca,  se  convença  da verossimilhança   da 
alegação e: 
I – haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação; ou
II – fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto 
propósito protelatório do réu. (g. n.).

Para  que  se  conceda  liminarmente  a  tutela  antecipada,  devem  estar 

presentes os requisitos exigidos. No caso ora em tela, os pressupostos que autorizam a 

concessão de antecipação de tutela, seja com fundamento no artigo 12 da Lei 7.347/85,  

seja com espeque no artigo 273 do Código de Processo Civil, estão presentes. 

A prova inequívoca decorre dos fatos narrados e não refutados pela própria 

UFRB  durante  a  tramitação  do  inquérito  civil.  Desde  modo,  se  há  o  reconhecimento 

expresso nos autos, por parte da ré, de que todas as vagas dos cursos de Medicina,  

Enfermagem,  Nutrição  e  Psicologia  são  ofertadas  somente  aos  alunos  concluintes  do 

Bacharelado  Interdisciplinar  de  Saúde,  vetando,  deste  modo,  o  acesso  dos  demais 

interessados ao ensino superior público, por meio de processo seletivo na modalidade de 

ampla  concorrência,  sendo,  portanto,  uma  restrição  abusiva,  arbitrária  e  ilegal,  não 

havendo dúvidas acerca da irregularidade apontada, ante o seu expresso reconhecimento.
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Com efeito,  a  verossimilhança se  manifesta  nos  fundamentos  expostos 

acima  e  nos  documentos  que  acompanham  esta  inicial,  os  quais  evidenciam que  a 

conduta praticada pela UFRB é irregular, desproporcional e desarrazoada, ferindo o amplo 

acesso  ao  ensino  público.  As  alegações  da  inicial  são  todas  de  ordem jurídica,  não 

demandando dilação probatória. 

Outrossim,  o  perigo  da  demora  (periculum in  mora)  é,  de  igual  sorte, 

cristalino e decorre, evidentemente, da possibilidade de novos candidatos que pretendem 

pleitear vagas nos cursos de saúde na UFRB e que estão impedidos de concorrer as 

referidas vagas na modalidade ampla concorrência, em razão da obrigatoriedade do curso 

prévio do Bacharelado Interdisciplinar de Saúde imposta pela referida Universidade. Deste 

modo, a situação em apreço exige manifestação urgente do Poder Judiciário Federal, a 

fim de não permitir que se consolide tal ilegalidade.

Assim, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação decorre 

do fato de a não concessão da tutela antecipada tem a aptidão de fazer perdurar a lesão 

a  direito  constitucionalmente  tutelado,  em  pleno  desfavor  a  todos  os  potenciais 

candidatos que pleiteariam uma vaga diretamente nos cursos de Medicina, Enfermagem, 

Nutrição e Psicologia. 

Deste  modo,  em virtude  de  tudo  quanto  exposto,  o  Ministério  Público 

Federal requer a esse Juízo Federal:

1.  Seja  liminarmente,  determinada,  a  reserva  de  um 

percentual mínimo de  20% (vinte pro cento) das vagas 

para os alunos que desejam pleitear vagas diretamente 

nos  cursos  de  Medicina,  Enfermagem,  Nutrição  e 

Psicologia como medida de antecipação de tutela;

2.  Seja,  ainda  liminarmente,  determinado  à  ré  que 

promova a ampla divulgação do reserva do percentual 
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mínimo  de  vagas  para  os  cursos  de  Medicina, 

Enfermagem,  Nutrição  e  Psicologia  sem  a 

obrigatoriedade  da  conclusão  do  Bacharelado 

Interdisciplinar  de  Saúde,  com  o  intuito  de  sanar  o 

possível  prejuízo  aos  cidadãos,  que  anteriormente  se 

viram  impossibilitados  de  concorrer  às  vagas  em 

comento;

4.  Requer,  para  devida  efetividade  das  postulações,  a 

imediata intimação pessoal,  inclusive  por  fac-símile,  da 

UNIVERSIDADE  FEDERAL  DO  RECÔNCAVO  DA  BAHIA, 

pessoa  jurídica  de  direito  público,  integrante  da 

Administração  Pública  Indireta –  autárquica, 

representada  judicialmente  pelo  Procurador  Federal 

vinculado,  com  endereço  na  Rua  Rui  Barbosa,  710, 

Centro, CEP:44380000, Cruz das Almas –  BA, para que 

possam dar cumprimento administrativo à liminar;

5. Requer seja a decisão proferida inaudita altera pars, 

OU,  que  seja  cumprido  com  rigor o  prazo  de 

manifestação  (72  horas),  da  pessoa  jurídica  de  direito 

público (UFRB), em consonância com o disposto no artigo 

2º., da Lei nº 8.437/92.

7.CONCLUSÃO

Ao final, em face de todo o exposto, requer o Ministério Público Federal:

a) o recebimento desta petição inicial e dos documentos que a instruem 

constantes de cópias extraídas do Inquérito Civil nº 1.14.000.001628/2012-23;

b) a concessão de ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para que:
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b.1) Seja liminarmente, determinada, a reserva de um percentual 

mínimo de  20% (vinte por cento) das vagas para os alunos que 

desejam  pleitear  vagas  diretamente  nos  cursos  de  Medicina, 

Enfermagem, Nutrição  e Psicologia como medida de antecipação 

de tutela, sob pena de multa diária em R$ 30.000,00 ( trinta mil 

reais), com fulcro no artigo 461, § 4º, do CPC;

b.2)  seja,  também  em  sede  liminar, determinado  à  ré  que 

promova a ampla divulgação do reserva do percentual mínimo de 

vagas  para  os  cursos  de  Medicina,  Enfermagem,  Nutrição  e 

Psicologia  sem  a  obrigatoriedade  da  conclusão  do  Bacharelado 

Interdisciplinar  de  Saúde,  com  o  intuito  de  sanar  o  possível 

prejuízo aos cidadãos, que anteriormente se viram impossibilitados 

de concorrer às vagas em comento;

b.3) Requer, para devida efetividade das postulações, a imediata 

intimação pessoal, inclusive por fac-símile para que possam dar 

cumprimento administrativo à liminar da UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO RECÔNCAVO DA  BAHIA,  pessoa  jurídica  de  direito  público, 

integrante  da  Administração  Pública  Indireta –  autárquica, 

representada  judicialmente  pelo  Procurador  Federal  vinculado, 

com endereço na Rua Rui Barbosa, 710, Centro, CEP:44380000, 

Cruz  das  Almas –  BA,  para  que  possam  dar  cumprimento 

administrativo à liminar;

b.4) Requer seja a decisão proferida inaudita altera pars OU, que 

seja cumprido com rigor o prazo de manifestação (72 horas), da 

pessoa jurídica de direito público (UFRB), em consonância com o 

disposto no artigo 2º., da Lei nº 8.437/92;

27



c) a citação pessoal da Ré para integrarem a relação jurídica processual e 

contestarem, querendo, os fatos e fundamentos jurídicos, sob pena de revelia;

d)  a  produção  de  todas  as  provas  legalmente  admitidas,  a  serem 

especificadas no momento processual oportuno, além das já apresentadas nesta peça 

exordial.

e)  seja julgada procedente a presente Ação Civil  Pública,  confirmado o 

inteiro teor da tutela antecipada pleiteada, condenando-se a UFRB à obrigação de fazer, 

a fim de REFORMULAR DEFINITIVAMENTE o Projeto Pedagógico do curso de Medicina, 

Enfermagem, Nutrição e Psicologia, a fim que a totalidade das vagas dos cursos não 

sejam destinadas exclusivamente aos alunos egressos do Bacharelado Interdisciplinar de 

Saúde, garantindo assim o acesso ao curso de saúde aos demais candidatos que não 

tenham concluído o Bacharelado Interdisciplinar na Universidade Federal do Recôncavo 

da  Bahia,  sendo  exigido,  para  estes,  somente  a  conclusão  do  ensino  médio  ou 

equivalente e que tenham sido classificados em processo seletivo público;

f) A condenação da Ré nos ônus da sucumbência;

g) Cominação de multa diária, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) no 

caso de descumprimento de cada uma das ordens proferidas na decisão, sem embargo da 

responsabilidade civil e criminal dos que derem causa ao ato;

Protesta por todos os meios de prova admitidos, que serão, no momento 

processual oportuno, devidamente especificados.

Atribui-se  à causa o valor de R$ 1.000,00  (hum mil reais)  para efeitos 

fiscais. Deixa-se de recolher custas em razão da isenção prevista no art. 4°, inciso III, da 

Lei n°. 9.289/1996.

Termos em que pede deferimento.5

5 AAS e outros.
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Salvador, 15 de março de 2016.

LEANDRO BASTOS NUNES
Procurador da República

Procurador Regional dos Direitos dos Cidadãos

*Dados omitidos para fins de divulgação.
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