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O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora 

da República adiante assinada, com fulcro na Constituição Federal, na LC n9  75/93 

e nas Leis n2  7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública) e n9  9.394/96 (LDB), vem à 

presença de V. Exa. promover a presente 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA, 
COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 

em face de: 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS UFG, Autarquia Pública Federal, na 

pessoa de seu Reitor, Edward Madureira Brasil, localizada no Campus Samambaia 

(Campus II) — Prédio da Reitoria, Goiânia-Goiás, CEP 74.001-970, Caixa Postal 

131. 

Pelas razões de fato e de direito a seguir expostas: 
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Ministério Público Federal 
Procuradoria da República em Goiás 

Ofício do Consumidor, Ordem Econômica e Educação 

1 - Dos Fatos 

Movido por diversas representações de 

estudantes que questionavam a política de ações afirmativas instituída pela 

Universidade Federal de Goiás através do programa UFGlnclui, o MPF instaurou 

procedimento investigatório com o intuito de verificar a legitimidade do programa. 

Verificou-se, baseado na análise dos editais 

81/2009, 23/2009 e 69/2009, que abriram as inscrições, respectivamente, para os 

processos seletivos UFG 2009/1, UFG 2009/2 e UFG 2010/1, que o vestibular da 

UFG divide os candidatos em dois grupos distintos de concorrência, o primeiro 

abrangendo aqueles que concorrem na lista universal, sem o benefício de cotas 

especiais, e o segundo grupo composto pelos estudantes que concorrem a vagas 

411 	reservadas, na lista de cotistas do programa UFGlnclui. 

O grupo dos candidatos cotistas é composto por 

quatro subgrupos, descritos na cláusula 2.25 dos editais do vestibular UFG, quais 

sejam: "estudante oriundo de escola pública", "estudante negro oriundo de escola 

pública", "indígena" e "negro quilombola". 

O candidato, no momento da inscrição ao 

processo seletivo, apenas se autodeclara pertencente ao grupo de cotistas ou não-

cotistas, sendo que a comprovação da condição declarada se dá após a realização 

das provas da segunda etapa do certame, caso o candidato seja aprovado na 

primeira fase. 
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Tal comprovação, via de regra, é feita na forma 

documental, através de declaração da FUNAI, da escola pública correspondente ou 

da comunidade quilombola, nos casos, respectivamente, de candidato indígena, 

"oriundo de escola pública" ou "negro quilombola". A comprovação da condição de  

"negro oriundo de escola pública", todavia, se dá mediante entrevista social, além 

da declaração da escola pública. 

Assim, o candidato que no momento da inscrição 

no vestibular se autodeclarou "negro oriundo de escola pública", e foi aprovado 

para a segunda fase do processo seletivo, será entrevistado por comissão especial 

da Universidade, destinada a avaliar se ele amolda-se ou não na definição racial 

declarada. Além disso, a I.E.S. confere a documentação oriunda da escola pública. 

Já no que concerne ao "negro quilombola", basta a declaração da comunidade 

quilombola, sendo dispensada a entrevista. 

O candidato, todavia, que se declarar 

afrodescendente e não tiver essa condição aceita pela comissão, ao invés de ser 

transferido do sistema UFGlnclui para o sistema universal, é excluído por 

completo do processo seletivo. 

A UFG, assim, exclui sumariamente do vestibular 

o candidato que se declara beneficiário do sistema de cotas e que depois de 

aprovado não consegue comprovar a condição declarada, mesmo que tenha ele  

pontuação suficiente para ser aprovado sem o benefício, no sistema universal. 

Assim, dispõem as cláusulas 10.10, 2.29 e 4.7 dos 

editais dos processos seletivos da UFG: 

"10.10. Os candidatos participantes do programa UFGlnclui que, no ato da 

matrícula, não atenderem às exigências de participação nesse programa, por não 

possuírem documentos que confirmem a condição declarada no ato da inscrição 

ou por não pertencerem à categoria declarada, perderão o direito à vaga, 
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Ofício do Consumidor, Ordem Econômica e Educação 

mesmo que tenham sido convocados dentro do limite de vagas do sistema 

universal." (destacou-se) 

"2.29. O candidato que optar por participar do Processo Seletivo 2010-1 da UFG 

pelo programa UFGlnclui, como estudante negro oriundo de escola pública, 

declarará, no ato da inscrição, estar ciente de que no período de 4 a 12 de 

janeiro de 2010 será convocado para entrevista com uma Comissão 

especialmente nomeada para essa finalidade, a qual poderá recomendar a 

exclusão do candidato do processo seletivo, caso conclua, por 

unanimidade e justificadamente, que a autodeclaração não procede." 

(destacou-se) 

"4.7. Os candidatos convocados serão avaliados pelos membros da Comissão 

que, de acordo com o subitem 2.29. poderá recomendar a exclusão do 

candidato do processo seletivo, caso conclua, por unanimidade e 

justificadamente, que a autodeclaração não procede." (destacou-se) 

Por entender que os estudantes que não se 

amoldam na cota especial possuem o direito subjetivo de disputar o vestibular no 

sistema universal, em igualdade de condições com os demais concorrentes, o MPF 

expediu Recomendação à UFG (fls. 63/66), com o intuito de anular as cláusulas 

que excluem os candidatos que tentaram e não conseguiram o benefício do 

programa UFGlnclui, de modo a permitir que eles migrem para a lista de 

concorrência universal sempre que não forem aceitos na lista de cotistas. 

A UFG, entretanto, rejeitou a Recomendação, 

alegando que a manutenção da incomunicabilidade entre os grupos de cotistas e 

não-cotistas seria fundamental para o bom funcionamento do programa, e que a 

tese do MPF premiaria a má-fé e violaria a isonomia e a legalidade, pois permitiria 

que candidatos que prestassem declarações inverídicas no ato da inscrição, com 

vistas a usufruir um benefício do qual não tinham direito, pudessem ser 

remanejados para a lista de concorrentes universais. 
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Afirma a UFG, através do Parecer 089/2009/EV/PF- 

UFG/PGF/AGU, in verbis: 

"Ora, um candidato que opta por participar de um Programa que lhe trará 

benefícios, que faz uma declaração que não se confirma, que usufrui dos 

benefícios do Programa ocupando lugar de outros candidatos que atendem 

fielmente às regras do Programa, deve ser beneficiado com a migração para o 

sistema universal? 

É responsabilidade da administração pública zelar pelo princípio da isonomia e tal 

modificação não atenderá a esse princípio, pois colocará em patamar de 

desigualdade os candidatos que optarem pelo Programa UFGlnclui, permitindo 

inclusive que declarações inverídicas sejam prestadas por candidatos e 

validadas pela administração pública (...). 

(...) A migração ainda premiaria a má-fé, contrária a moralidade, ao tutelar os 

candidatos que, mesmo cientes das disposições do edital e do não 

enquadramento ao sistema de cotas, inscreveram-se e ao final, se suficiente a 

pontuação, preencheriam as vagas pertencentes a grupo do qual não é membro. 

(fl. 76-v) 

Conforme será demonstrado, porém, o fato de a 

declaração sócio-racial do candidato "não se confirmar" não significa que ele 

encontra-se inapto para disputar o vestibular, mas simplesmente que ele não 

pertence ao grupo que disputará as cotas. Não significa, ademais, que esteja 

necessariamente de má-fé. 

O que viola a isonomia é proibir de disputar o 

processo seletivo, no sistema universal, estudantes que cumprem todos os 

requisitos previstos no edital para tanto, com base numa presunção genérica e 

arbitrária de que a sua autodeclaração não confirmada foi feita de má-fé. 
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2 — Da presunção ilícita de má-fé 

Como já foi mencionado, a UFG adota a premissa 

de que o candidato que se julgar pertencente a uma cota determinada e tiver essa 

condição negada encontra-se sempre de má-fé. Presume, assim, que toda 

declaração que não se confirma é feita com má-fé e deve acarretar a punição do 

estudante com a sua exclusão do vestibular. 

Ocorre que, do ponto de vista jurídico-

constitucional, não se admite seja a má-fé presumida, devendo ela ser sempre 

demonstrada em cada caso concreto, e isso em atenção aos princípios do estado 

de inocência, do contraditório e ampla defesa. 

Portanto, ao acusar o candidato de agir de má-fé 

e puni-lo sem a chance de defesa, a UFG viola as garantias previstas no art. 52, LV 

e LVII da Constituição da República: 

LV — aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em 

geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e 

recursos a ela inerentes; (destacou-se) 

LVII — ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido 

processo legal; 

Deve-se reconhecer que em determinadas 

circunstâncias a autodeclaração "inverídica", relacionada à ausência ou falsidade 

de documento comprobatório oriundo da FUNAI, da comunidade quilombola ou 
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da escola pública pode configurar má-fé do estudante, o que não autoriza, 

obviamente, a adoção de uma presunção nesse sentido. 

A conclusão, todavia, pela má-fé do estudante que 

se julga e se declara negro e tem essa condição negada pela comissão é no 

mínimo temerária. Já a adoção de uma presunção de má-fé, nessa hipótese, é 

explicitamente arbitrária e inconstitucional. 

Ora, é impossível enumerar todas as razões que 

podem levar um jovem sem pele escura e sem traços fenotípicos evidentes a 

considerar-se, de boa-fé, negro ou afrodescendente, posto que existem inúmeros 

conceitos extra-biológicos a influenciar no conceito de raça, sejam eles de natureza 

social, psicossocial, cultural, grupai etc. 

Na verdade, em uma abordagem puramente 

biológica o conceito de raça carece de cientificidade, sendo, antes de tudo, uma 

construção sócio-cultural. 

A autodeclaração racial reflete a percepção do 

próprio estudante sobre a sua identidade étnico-racial, e o fato de não se confirmar 

não pode ser tomado como má-fé, pois se nem mesmo antropólogos, sociólogos e 

estudiosos do assunto arriscam um conceito seguro de raça, não seria razoável 

exigir que tal tarefa fosse exercida com precisão por uni adolescente inseguro no 

momento da inscrição ao vestibular. 

Tanto é assim que há cerca de dois anos atrás a 

mídia noticiou o caso de dois estudantes gêmeos idênticos, em que um deles foi 

aceito no sistema de cotas da UnB e o outro foi transferido para a lista universal, 

por terem sido avaliados por diferentes profissionais. Vale frisar: um dos 

avaliadores entendeu que se tratava de candidato negro e o outro que não (vide fls. 

82/83). A aplicação do posicionamento da UFG, naquele caso, levaria à conclusão 
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(mais estranha ainda) de que um deles mereceria ser excluído do vestibular por 

má-fé, e o outro não. 

E a dificuldade de definição do conceito de raça, 

que é perceptível em qualquer parte do mundo, é agravada em um país de 

população extremamente miscigenada e com a diversidade cultural do Brasil. Em 

países nórdicos, africanos ou asiáticos, em que a mistura de raças é bastante 

reduzida, certamente a tarefa de defini-las é bem menos difícil do que em países da 
fb 	América latina, nos quais predomina a miscigenação, seja entre brancos e índios 

(México, Chile, Bolívia, Colômbia etc.), seja entre brancos e negros (Cuba, Caribe, 

Haiti), seja, afinal, entre brancos, negros e índios, como o Brasil, que tornou-se um 

país de gente parda. 

Além disso, ainda que se admitisse a presunção 

de má-fé do estudante que prestasse autodeclaração racial "inverídica", a sanção 

aplicada e executada pela UFG, vale dizer: a exclusão sumária do candidato, 

mesmo quando tenha pontuação suficiente para dispensar a cota, ainda seria 

desproporcional e injusta. 

Desproporcional porque impõe a pena gravosa de 

privar o estudante do acesso ao ensino superior, roubando-lhe um ano de sua vida 

estudantil; injusta, porque tal sanção é autoaplicada pela Instituição, que imputa ao 

candidato a pecha de imoral e desonesto sem sequer conferir-lhe o direito ao 

contraditório e à ampla defesa. 

Só no ano de 2008, por exemplo, a Universidade 

Federal do Maranhão negou 343 solicitações de cotas para candidatos que se 

autodeclararam negros (fl. 84). Detalhe: todos eles foram transferidos para a lista 

universal e puderam disputar o vestibular. 
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3 — Do programa de cotas em outras I.E.S. 

A Universidade Federal de Goiás, obviamente, 

. 	não é a única instituição pública de ensino superior, no País, a oferecer no 

vestibular programa de cotas destinado a reservar vagas a minorias sociais e 

raciais historicamente marginalizadas. 

Outras grandes universidades públicas brasileiras 

também adotam, como instrumentos de ações afirmativas, a política de cotas 

raciais e sociais. 

A diferença que se pode identificar entre o 

programa de cotas UFGlnclui e os programas das outras I.E.S. é justamente a 

possibilidade, que elas asseguram, de remanejamento do candidato da lista de 

cotistas para a lista de concorrência universal, quando não se confirma a condição 

410 	declarada. 

Confiram-se as seguintes cláusulas dos editais 

das instituições abaixo: 

UnB - Universidade de Brasília — Edital n2  2, de 20 de abril de 2009 

"7.2.1.2 O candidato que não estiver portando documento original de identidade 

não poderá realizar a entrevista e passará a concorrer somente às vagas do 

Sistema Universal. 

7.2.1.3 O candidato que não comparecer à entrevista passará a concorrer 

somente às vagas do Sistema Universal. 
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(...) 7.3 Verificado pela Banca Entrevistadora que o candidato submetido à 

entrevista pessoal não preenche os requisitos estabelecidos neste edital, 

passará ele a concorrer apenas às vagas oferecidas pelo Sistema Universal. 

(...) 7.4.1 O candidato que tiver a sua inscrição homologada neste vestibular ou 

que teve a sua inscrição homologada em vestibulares anteriores e não for 
selecionado para ocupar as vagas reservadas ao Sistema de Cotas para 
Negros passará a concorrer automaticamente pelo Sistema Universal. 

7.4.2 O candidato que não for convocado para a entrevista pessoal passará a 

• concorrer automaticamente pelo Sistema Universal. 

(...) 7.5.4 O candidato que for convocado e não comparecer à entrevista pessoal 

passará a concorrer apenas às vagas oferecidas pelo Sistema Universal." 

(destacou-se) 

UFPA - Universidade Federal do Pará - Edital n-Q 1, de 29 de junho de 

2009 

"3.5 - O candidato apto a realizar a 3' fase do PSS 2010, que optar em 

concorrer pelo sistema de cotas, será convocado para comprovar que cursou 

todo o ensino médio em escola pública. Essa comprovação dar-se-á pela 

apresentação da cópia do histórico escolar, se já concluiu o ensino médio, ou 

atestado da escola em que cursou todo o ensino médio, no caso da conclusão 

desse nível de ensino ocorrer em 2009. O candidato que não comprovar essa 
situação concorrerá na condição de não-cotista." (destacou-se) 

UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais 

"O Concurso Vestibular UFMG 2010 será regido por este Edital, aprovado, em 30 

de junho de 2009, pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) dessa 

Universidade. 

(...) 1.18. O candidato que fizer opção pelo Programa de Bônus do Concurso 

Vestibular UFMG 2010 (definidas no item 1.5, deste Edital) deverá observar, 

também, os seguintes procedimentos e orientações: 

(...) c) Caso opte pelo Programa de Bônus, mas não comprove ter cursado, 

com aprovação, as quatro últimas séries do Ensino Fundamental e as três séries 
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do Ensino Médio em escola pública, no Brasil, como determinado no item 1.5. 

deste Edital, o candidato perderá direito ao Bônus requerido e concorrerá ao 

Concurso Vestibular nas mesmas condições dos candidatos não optantes. 

(...) g) As informações fornecidas no Requerimento de Inscrição — em especial, 

no Questionário Socioeconômico que o integra — com vistas ao Programa de 

Bônus, serão de inteira responsabilidade do candidato. Quaisquer 

incongruências detectadas entre as informações prestadas no 

Requerimento de Inscrição/Questionário Socioeconômico e a 

documentação comprobatória apresentada acarretarão indeferimento da 

solicitação de Bônus." (destacou-se) 

UFT - Universidade Federal do Tocantins - Edital n° 08/2009, de 24 

de abril de 2009 

"2.10 - O candidato a qualquer um dos cursos da UFTM, que comprovar ter 

cursado as quatro últimas séries do Ensino Fundamental e todo o Ensino Médio 

em escola pública, no Brasil, poderá fazer opção, no ato de inscrição, para 

participar do Programa da Bônus de 10% (dez por cento) em sua nota final, em 

cada uma das etapas do Concurso. Ou seja, à nota final de cada etapa desse 

candidato será aplicado um multiplicador de 1,10 (um vírgula dez). 

(...) 2.13 - Caso o candidato opte pelo descrito no item 2.10 e não comprove 

através da documentação exigida no item acima descrito, perderá direito ao 

bônus e concorrerá ao Vestibular de Inverno 2009 nas mesmas condições 

dos demais candidatos, não-optantes." (destacou-se) 

Percebe-se que nenhuma das instituições de 

ensino superior acima presume a má-fé ou estabelece sanções e punições ao 

aluno que se declara cotista e não consegue comprovar tal condição. Aplicam, pelo 

contrário, a única providência que legitimamente poderiam adotar, que é o 

remanejamento de tais candidatos para a lista geral ou universal de concorrência. 
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4 — Da violação à isonomia 

O princípio da isonomia, em matéria de educação, 

possui mandamento constitucional expresso, nos seguintes termos: 

"Art. 206 O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;" 

A Constituição da República, como se vê, 

estabelece, como primeiro princípio a ser observado na organização e ministração 

do ensino, o direito do estudante a condições igualitárias no acesso à escola. 

Sabe-se que a busca pela igualdade material 

motivou a implantação, pelo Poder Público, de ações afirmativas tendentes a 

integrar grupos marginalizados, tais como negros, indígenas e pobres, das quais a 

política de cotas sociais e raciais nas universidades públicas é o exemplo que por 

hora se aborda. 

Entende-se, assim, que a concessão de estímulos 

especiais ao grupo a que se destina tais ações afirmativas não viola a isonomia, 

antes configura instrumento de sua realização. 

A identificação, todavia, dos membros dos grupos 

destinatários do tratamento especial, ou melhor dizendo, a qualificação dos 

estudantes como pertencentes ou não-pertencentes às cotas reservadas nas 

instituições de ensino superior, é tarefa que se atribui ao Poder Público, 

• 
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representado pelas universidades, e que possui especial relevância na consecução 

do princípio da isonomia. 

Na defesa desse princípio, portanto, bem como na 

defesa das finalidades de seu próprio programa de cotas, cabe à UFG impedir que 

candidatos que não se amoldem nos conceitos pretendidos de "negro", "índio" ou 

"aluno de escola pública" usufruam do benefício. 

111, 	 Não obstante, exclui-los do processo seletivo 

também viola o princípio da isonomia. 

Explica-se: sempre que a UFG, aplicando as 

cláusulas editalícias impugnadas, exclui do vestibular ou impede de tomar posse 

um estudante que cumpriu todos os requisitos previstos no edital e obteve 

pontuação suficiente, está inevitavelmente impondo-lhe tratamento desigual e 

violando a isonomia e a norma do artigo 206, Ida Constituição. Isso porque assiste 

ao estudante o direito de concorrer em igualdade de condições e obter uma vaga 

na Universidade, desde que satisfaça as exigências editalícias que são impostas a 

todos, tais como a conclusão do ensino médio, a pontuação mínima exigida nas 

provas e a classificação dentro do número de vagas. 

Logo, o argumento da I.E.S., de que estaria 

tutelando a isonomia e a legalidade, com a exclusão dos alunos cuja 

autodeclaração não se confirma, não procede. 

5. Dos requisitos da tutela antecipada 

Dos fatos, extraem-se todos os elementos 

autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela, quais sejam: a verossimilhança 

das alegações (fumus boni juris) e o perigo na demora (periculum in mora). 
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A fumaça do bom direito encontra-se presente na 

demonstração de que a conduta da Universidade Federal de Goiás, por presumir a 

má-fé dos estudantes e impor-lhes punição sem a garantia do direito de defesa, 

viola os princípios constitucionais da isonomia, do estado de inocência, do 

contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. 

O periculum in mora, por sua vez, reside no fato 

de que, caso se aguarde o curso normal do processo, a aplicação das cláusulas 

ilegais ora impugnadas continuará ameaçando o direito de acesso igualitário na 

Instituição de Ensino. 

6. Dos Pedidos 

Ante o exposto, requer o Ministério Público Federal: 

a) seja concedida tutela antecipada, para condenar a Universidade 

Federal de Goiás em obrigação de não fazer, consistente em abster-se 

' de incluir nos futuros editais de seus processos seletivos quaisquer 

cláusulas que estabeleçam a exclusão ou eliminação do vestibular como 

sanção aos candidatos que tentaram e não conseguiram o benefício do 

programa UFGlnclui; 

b) seja concedida a tutela antecipada, para condenar a Universidade 

Federal de Goiás em obrigação de fazer, consistente em remanejar, 

das listas de cotistas para as listas de concorrência universal, os 

candidatos ao vestibular que optarem pelo programa UFGlnclui e não 

cumprirem os requisitos para serem aceitos no programa; 
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c) seja a Universidade Federal de Goiás condenada, em provimento 

definitivo, nas providências requeridas às letras a e b, supra; 

d) seja cominada, para o caso de descumprimento das obrigações 

supra, multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser revertida para o 

Fundo de Direitos Difusos, em cumprimento ao artigo 13 da Lei n2  

7.347/85; 

e) seja a Requerida citada para, caso queira, responder à presente ação, 

sob pena de revelia. 

Pretende-se produzir todos os meios de prova 

admissíveis em Direito. Dá-se à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

Goiânia, '`.de fevereiro de 2010. 

e 	elle Oliveira 
PRO tlRADORA DA REPUBLICA 
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