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EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE DO TRIBUNAL
REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República que

assina ao final, no exercício de suas atribuições, com fundamento nos arts. 1.015 e seguintes

do Código de Processo Civil, vem interpor:

AGRAVO DE INSTRUMENTO

COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL

em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2ª Vara Federal da

Subseção  Judiciária  de  Uberlândia,  MG,  no  processo  n.  1010280-84.2020.4.01.3803,

notadamente  em  razão  do  deferimento  do  pedido  liminar  para  suspender  os  efeitos  da

Portaria  SEI  REITO  n.  845/2020  e  para  determinar  a  reintegração  da  Sra.  MARIANA

FERNANDES PIRES à UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA,  viabilizando sua

participação nas aulas, atividades avaliativas e demais atividades acadêmicas regulares, até

ulterior decisão.
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1. O recurso é tempestivo, consoante o disposto nos art. 1.003, §5º; 180 e 219 do CPC, dos

quais  se  extrai  um prazo  total  para  interposição  do  recurso  de  30  dias  úteis  a  partir  da  data  da

intimação. No presente caso, o  MPF foi cientificado da decisão agravada em  03   de    novembro   de  

2020 e oferece este recurso na presente data, muito antes do encerramento do prazo legal.

2. O agravo de instrumento é o recurso cabível no presente caso, uma vez que, nos exatos

termos  do  art.  7º,  §1º  da  Lei  n.  12.016/09  c/c  art.  1.015,  parágrafo  único,  do  CPC,  a  decisão

impugnada é interlocutória e versa sobre tutela provisória

3. Em atenção ao disposto no art.  1016, incisos I e IV, do CPC, informa-se o nome das

partes e o nome e endereço dos advogados constantes do processo:

(i) Agravante (INTERVENIENTE): MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, presentado pelo
procurador da República Onésio Soares Amaral, da Procuradoria da República no Município
de Uberlândia, MG, com sede na Rua São Paulo, n. 35, Tibery, Uberlândia, MG, CEP 38405-
027;

(ii) Agravado (IMPETRADO): MARIANA FERNANDES PIRES, (SUPRIMIDO)

.

4. A petição do agravo está instruída com  cópia integral dos autos originários, incluindo,

além de outras peças julgadas úteis, as peças obrigatórias listadas no art. 1017, inciso I, do CPC, a

saber:  (a)  petição  inicial;  (b)  as  decisões  agravadas  (fls.,  643/645);  (c)  certidão  de  intimação do

Ministério Público; e (d) procuração do agravado (fls., 602);

5. Por  fim,  requer-se  o  recebimento  e  processamento  do  agravo,  reformando  a  decisão

fustigada, na forma prescrita no art. 1.019, §1º, do Código de Processo Civil, bem como promovendo-

se os encaminhamentos necessários até que se logre seu final julgamento e provimento.

6. Isento de preparo na forma da lei (CPC, art. 1.007, §1º).

Uberlândia, 03 de novembro de 2020.

Onésio Soares Amaral
Procurador da República
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AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROCESSO ORIGINÁRIO: MS n.  1010280-84.2020.4.01.3803
JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE UBERLÂNDIA
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO: MARIANA FERNANDES PIRES

EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO 

COLENDA TURMA 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RELATOR

DOUTO PROCURADOR REGIONAL DA REPÚBLICA 

RAZÕES DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

I – RELATÓRIO

1. Em  19  de  outubro de  2020,  MARIANA FERNANDES  PIRES  impetrou

MANDADO DE SEGURANÇA em face do REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL

DE  UBERLÂNDIA objetivando  provimento  jurisdicional  que,  em  medida  liminar,

determinasse a suspensão dos efeitos da decisão administrativa (Portaria n. 855/2020) que

culminou n  o desligamento da discente do curso de Odontologia; e, no mérito, a   anulação da  

Portaria n. 845, de 08 de outubro de 2020,   emitida pelo Reitor da UFU, bem como anular o  

procedimento  administrativo  n.  23117.034868/2020-53,  que  embasou  o  cancelamento  da

matrícula da    AGRAVADA   no curso de odontologia, vez que, no âmbito administrativo,  a  

AGRAVADA   teve sua autodeclaração invalidada pela Comissão de Heteroidentificação.  
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2. Sustenta  a  parte  AGRAVADA,  em  resumida  síntese,  que  se  inscreveu  no

Processo Seletivo UFU 2015-2, para ingresso no curso de Graduação em Odontologia, em

modalidade  destinada  as  pessoas  negras.  Ocorre  que,  durante  o  último  semestre  de  sua

graduação, a  AGRAVADA tomou conhecimento da abertura do Processo Administrativo –

SEI n. 23117.034868/2020-53, o qual culminou no desligamento da discente, porquanto esta

não preenche os critérios fenotípicos necessários à validação da condição de PPI.

3. O  pedido liminar foi parcialmente deferido (ID  177613429). A autoridade

impetrada ainda não apresentou as informações.

II – DO MÉRITO

II.1 – DA ATUAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO MPF

4. A temática relacionada ao objeto do caso já foi decidida em 2 (duas) ações de

controle  concentrado  de  constitucionalidade  (ADPF  186  e  ADC  41)  e  trata,  em  última

instância, de efetivação do direito constitucional fundamental à igualdade (em, especial, no

aspecto material), bem como do controle de políticas pública (controle do foco e do acesso:

dos beneficiários). Prova disso, é que o Conselho Nacional do Ministério Público expediu a

Resolução n. 41, de 09 de agosto de 2016, estabelecendo que:

Art. 1º – Os membros do Ministério Público brasileiro devem dar especial
atenção  aos  casos  de  fraude  nos  sistemas  de  cotas  para  acesso  às
universidades  e  cargos  públicos  –  nos  termos  das  Leis  n.  12.711/2012 e
12.990/2014,  bem como da  legislação  estadual  e  municipal  pertinentes  ,
atuando para reprimi-los, nos autos de procedimentos instaurados com essa
finalidade, e preveni-los, especialmente pela cobrança, junto aos órgãos que
realizam os vestibulares e concursos públicos, da previsão, nos respectivos
editais, de mecanismos de fiscalização e controle, sobre os quais deve ser
dada publicidade, a fim de permitir a participação da sociedade civil com
vistas à correta implementação dessas ações afirmativas.

4



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM UBERLÂNDIA

5. Ocorre que, muito antes da referida recomendação, este  Parquet  adotou/vem

adotando uma série de medidas a fim de coibir esta prática deletéria que em nada contribui

para agregar valores de justiça e igualdade (formal e material) para a nossa sociedade.

6. Em 13/10/2014, foi instaurado o ICP n. 1.22.003.000709/2014-76 para apurar

a  possíveis irregularidades  nos  métodos  de  admissão  em  processo  seletivo  de  cursos  de

graduação de candidatos concorrentes por meio do sistema de cotas da Modalidade 3 (Escola

Pública – Independentemente de Renda e PPI – Preto, Pardo e Índio) na UNIVERSIDADE

FEDERAL DE  UBERLÂNDIA,  tendo  em  vista  várias  denúncias  de  fraudes  (pessoas

brancas  autodeclarando-se  negras  [pretas/pardas]  a  fim  de  beneficiarem-se  das  ações

socioafirmativas [política pública de discriminação positiva]), o que, sem sombra de dúvidas,

prejudicaria os verdadeiros beneficiários da referida política pública.

7. Ressalte-se  que,  até  então,  a  UNIVERSIDADE  FEDERAL  DE

UBERLÂNDIA não  adotava  qualquer  atitude  para  prevenir/coibir  tal  prática,  colocando,

assim, em xeque a própria política pública, porquanto muitos se questionam: “do que adianta

haver mecanismos de discriminação positiva, sendo que os beneficiários, de fato, continuam

sendo aqueles que não precisariam?”.

8. A  primeira,  de  várias  medidas  adotadas,  foi  a  expedição  de

RECOMENDAÇÃO à  UFU a  fim  de  que  esta  criasse  mecanismos  de  controle  de

eventuais  fraudes  ao  sistema  de  cotas  e  ações  afirmativas, bem  como  informasse  o

resultado de tal procedimento ao MPF. Além disso, o MPF passou a acompanhar, de perto,

todos as denúncias que eram feitas, assim como a implementação/desenvolvimento por parte

da  UFU do  programa  especial  para  o  acesso  às  instituições  de  educação  superior  de

estudantes pretos, pardos e indígenas e de pessoas com deficiência, bem como daqueles que

tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas.

9. Por  mais  de  uma  vez,  este  Parquet  reuniu-se  com  os  servidores  da  UFU

responsáveis/participantes da Comissão de Verificação da Autodeclaração a fim de entender

quais eram os procedimentos adotados pela Comissão para análise dos candidatos, bem como
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verificar se havia alguma ilegalidade nas condutas adotadas pelos servidores. Ressalte-se que

este  Parquet  sempre primou pelo combate  aos inúmeros casos de fraude desde que fossem

observados os direitos e garantias fundamentais dos cidadãos.

10. Após  várias  recomendações  e  ofícios  expedidos  nos  ICP  n.

1.22.003.000709/2014-76 e 1.22.003.000704/2017-96, a  UFU passou a adotar no vestibular

do  segundo  semestre  de  2017 a  Comissão de  Verificação  da Autodeclaração a  fim de

prevenir, desde logo, os casos de fraude na admissão de candidatos inscritos nas modalidades

de ações afirmativas.

11. Destaca-se  que,  NÃO  HÁ  QUALQUER  DÚVIDA  QUANTO  A

LEGALIDADE/CONSTITUCIONALIDADE  DO  PROCEDIMENTO  DE

VERIFICAÇÃO  ADOTADO  PELA UFU  NO  QUE  SE  REFERE  A ANÁLISE  DA

AUTODECLARAÇÃO PRESTADA.

12. A autodeclaração, pois, é o critério legal. Não obstante, diante de inúmeros

casos  de  fraudes  ao  sistema  de  cotas,  praticadas  por  candidatos  que  falsificam  a

autodeclaração  buscando  acesso  a  concorridas  vagas  em  cargos  públicos  ou  em

instituições  de  ensino  superior,  a  jurisprudência1 tem  admitido  a  juridicidade  de

implementação  e  execução  de  mecanismos  ulteriores  de  verificação  da

autodeclaração/autodefinição, a fim de avaliar sua veracidade.

1  O Ministro Luís Roberto Barroso tece ponderações relevantíssimas acerca do sistema de reserva de vagas,
principalmente, quanto às possibilidades de fraude da adoção de tão somente do sistema de autodeclaração:
“É fato que a definição de critérios objetivos para identificar os beneficiários de eventuais programas de
cotas esbarra em dificuldades variadas. Dentre todas as opções, a que parece menos defensável é o exame
do genótipo, uma vez que o preconceito no Brasil parece resultar, precipuamente, da percepção social,
muito mais do que da origem genética.  A partir desse ponto, porém, a eleição de determinado critério
parece envolver avaliações de conveniência e oportunidade, sendo razoável que sejam levados em conta
fatores  inerentes  à  composição  social  e  às  percepções  dominantes  em  cada  localidade.  O  sistema  da
autodeclaração,  que  tem sido  adotado  com maior  frequência  no  país,  apresenta  algumas  vantagens,
sobretudo no que concerne à simplificação dos procedimentos e ao fato de se privilegiar a autopercepção.
Há, todavia, problemas associados a esse modelo. Em especial,  o risco de oportunismo e idiossincrasia,
que poderia levar ao parcial desvirtuamento da política pública. Por outro lado, o sistema de avaliação do
fenótipo – das características exteriores do organismo – procura reduzir esse risco, mas abre um flanco
relevante para as críticas de que seria excessivamente subjetivo e levaria o Estado a impor rótulos sociais”.
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13. Ocorre  que,  a  AGRAVADA,  inconformada  com  a  “não  homologação  da

autodeclaração prestada”, tendo em vista que  não houve o reconhecimento, por parte dos

servidores da Comissão de Verificação, quanto a presença de características fenotípicas (cor

da pele, formato do nariz e lábios, textura do cabelo e outros) socorreu-se no Judiciário a fim

de garantir o suposto direito a anular procedimento administrativo sem indicar qualquer

ilegalidade  que tenha  ocorrido,  tão  somente  porque  a  Comissão  de  Heteroidentificação

constatou que a AGRAVADA não preenche os requisitos. Ora, há previsão expressa de que o

candidato  para  poder-se  matricular  em  qualquer  curso  da  UFU  necessita  preencher

alguns requisitos, dentre eles:

(a) ser aprovado; 

(b) ter concluído o Ensino Médio; 

(c) preencher as características fenotípicas; e vários outros.

14. Dessa forma,  não assiste razão flexibilizar o requisito das

características  fenotípicas,  ainda  mais,  porque  se  trata  de  um

método  de  discriminação  positiva,  que,  diga-se  de  passagem,  deve  ser

interpretada de forma restritiva, sob pena de deslegitimá-lo e esvaziar seu completo sentido.

15. Por outro lado, convêm destacar que a UFU,  através da  CAAA,

não define a identidade do estudante, mas, tão somente,  afere para fins de

acesso aquela politica pública se o discente preenche ou não os requisitos

objetivos (análise do fenótipo). O que, por si só, inviabiliza qualquer tipo de

aferição quanto ao dolo/culpa da declarante em prestar as referidas informações

quanto a sua “autodeclaração”.

16. O fato da AGRAVADA se identificar como branco, pardo,

preto, ou como descendente de europeus, asiáticos ou africanos – já
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que neto de negros – não faz com que a sociedade tenha que aceitar

isso. Em verdade, isso pode causar uma estranheza (eu sou branco para todos os efeitos ou

não sou), mas quando a UFU diz que determinado candidato não preenche certos requisitos,

ela não está querendo definir  a identidade deste (obrigando-lhe a não se considerar como

negro ou se entender de outras formas em suas relações cotidianas) e sim informar que para

aquele fim específico (política pública de ação afirmativa) ele não foi assim considerado – tal

como se identifica – por não preencher os requisitos (fenótipo), e com razão:
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https://www.facebook.com/photo?fbid=967340750052639&set=t.100003301703282
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(FAMÍLIA)
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17. É sabido que o Poder Judiciário foi concebido para promoção da Justiça, não

se admitindo, atualmente, que os Juízes sejam meros aplicadores das leis (La bouche de La

Loi). Não obstante, com a devida vênia aos argumentos exposados, não se mostra admissível

que o Judiciário passe a ditar quais alunos fazem ou não   jus   a matricularem-se em vagas  

destinadas  as  políticas  afirmativas,  substituindo,  por completo,  o  ato  administrativo,

devidamente motivado, sem apontar qualquer irregularidade neste.

18. Nesse ponto específico (ser preto, pardo ou indígena) mostra-se plenamente

cabível privilegiar a decisão da Comissão da Universidade, que asseverou que o aluno não

faria jus ao sistema de reserva de vagas, em detrimento da autodeclaração prestada, valendo-

se  das  mesmas  razões  já  adotadas  pelo  Juiz  Substituto  da  2º  Vara  Federal  da  Subseção

Judiciária de Uberlândia, quando do julgamento da AO n. 1003084-34.2018.4.01.3803 (ID n.

5750977) que assim asseverou:

“Penso  que  a  alternativa  mais  adequada  é  a  primeira,  por  não  se  afigurar
razoável que o Poder Judiciário, sob o fundamento de que existe uma dúvida,
anule uma decisão calcada em um juízo de certeza, sobretudo quando emitida
por órgãos autônomos e colegiados.  Portanto, entendo que apenas nos casos
em que demonstrado, de maneira clara e estreme de dúvidas, a ilegalidade
da  conduta  da  comissão,  é  que  se  faz  possível  a  intervenção  do  Poder
Judiciário  no  mérito  da  decisão,  para  determinar  a  homologação  da
autodeclaração”.

19. Sendo assim, este  Parquet, após todas as diligências extrajudiciais que foram

adotadas em procedimentos que objetivam apurar casos de fraudes a referida política pública,

reafirma, mais uma vez,  o entendimento quanto a ausência de qualquer irregularidade,

muito menos ILEGALIDADE, no ato questionado.

II.2 – DA AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO

20. É indispensável, para a impetração de mandado de segurança, que o direito a

ser  protegido  seja  líquido  e  certo,  ou  seja,  que  esteja  definitivamente  incorporado  ao

patrimônio  da  AGRAVADA e  sobre  o  qual  não  paire  nenhuma  dúvida  ou  contestação

possível.
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21. Daí a observação de Hely Lopes Meirelles2, para quem direito líquido e certo

“é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser

exercitado no momento da impetração”.  Em outras  palavras,  o  direito  invocado,  para  ser

amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos

os  requisitos  e  condições  de  sua  aplicação  aos  impetrantes.  Caso  a  sua  existência  seja

duvidosa,  se a  sua extensão ainda não estiver  delimitada,  se o seu exercício depender de

situações e fatos indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido

por outros meios judiciais.

22. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que este direito se

apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da

impetração.  Em última análise,  a liquidez e  a certeza do direito  deve ser  comprovada de

plano;  se depender de comprovação posterior, não se trata de direito líquido e certo. Nesse

diapasão, importante salientar que a noção de direito líquido e certo, para efeito de impetração

de  mandado  de  segurança,  ajusta-se,  em  seu  específico  sentido  jurídico,  ao  conceito  de

situação  que  deriva  de  fato  incontestável,  vale  dizer,  de  fato  passível  de  comprovação

documental imediata e inequívoca.

23. No  caso  em  apreço,  a  situação  alegada  pela  parte  AGRAVADA enseja

dilação  probatória.  Contudo,  tal  procedimento  é  incabível  no  rito  do  mandado  de

segurança. Tendo em mente que, para a concessão da segurança, se faz necessário que o

direito pleiteado seja líquido e certo, devendo-se fazer a comprovação mediante prova pré-

constituída, o que não ocorre no caso em tela, a denegação da ordem é medida que se impõe.

24. Ademais, para o presente caso, especificamente, não há apenas a necessidade

de comprovação do fenótipo da parte AGRAVADA, visto que,  trata-se de uma questão

muitas vezes de opinião própria, ou no caso, opinião comum de um grupo especificamente

criado para analisar as pessoas que se autodeclaram pardas ou negras, o que não é ilegal, do

2 MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção,
“habeas data”. São Paulo : Malheiros, 1995, p. 28. 

13



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM UBERLÂNDIA

contrário, qualquer pessoal poderia autodeclarar-se negra ou parda, sem a devida fiscalização,

concorrendo assim, de forma desigual com os demais candidatos.

25. Trata-se,  aqui,  de  autonomia  da  autoridade  impetrada  em  declarar  o

candidato,  negro,  pardo,  ou  branco,  não  podendo  o  presente  Parquet  e  nem  o  d.

Magistrado intervir  nas  decisões  tomadas  pela  comissão,  conforme  entendimento  do

Superior Tribunal de Justiça, onde o Relator Ministro Mauro Campbell Marques, por decisão

monocrática entendeu ter a autarquia universitária autonomia para deferir ou não a inscrição

de candidato autodeclarado preto ou pardo, vejamos:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.498.712 - RS (2014 0306363-5) ⁄ RELATOR:
MINISTRO  MAURO  CAMPBELL  MARQUES  RECORRENTE  :
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM REPR. POR :
PROCURADORIA-GERAL  FEDERAL  RECORRIDO  :  RENATA
BAPTISTA MAMBRIN ADVOGADOS :  MARLI  BALCHUM RAFAEL
FRIEDRICH  E  OUTRO(S)  EMENTA  PROCESSUAL  CIVIL  E
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ENSINO. MATRÍCULA EM
INSTITUIÇÃO  DE  ENSINO  SUPERIOR.  SISTEMA  DE  COTAS.
AUTONOMIA  UNIVERSITÁRIA.  ACÓRDÃO  RECORRIDO  COM
FUNDAMENTAÇÃO  EMINENTEMENTE  CONSTITUCIONAL.
SEGUIMENTO  NEGADO.  DECISÃO  Trata-se  de  recurso  especial
interposto com fundamento no artigo 105, III,  a,  da Constituição Federal,
contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado
(fls.  256  267):  ⁄  ADMINISTRATIVO.  VESTIBULAR.  SISTEMA  DE
COTAS.  CONSTITUCIONALIDADE.  ART.  207  DA  CF  88.  ⁄
AUTODECLARAÇÃO. A jurisprudência deste Tribunal tem se orientado no
sentido  de  que  é  possível,  como  decorrência  da  autonomia  universitária
prevista no art.  207,  V, da Constituição,  o estabelecimento de sistema de
cotas. Tendo em vista o disposto no artigo 1º, IV, da Lei nº 12.288 2010,
segundo o qual considera-se população ⁄ negra 'o conjunto de pessoas que se
autodeclaram pretas e pardas,  conforme o quesito cor ou raça usado pela
Fundação  Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e  Estatística  (IBGE),  ou  que
adotam autodefinição análoga', não é lícito à uma Comissão da Universidade
excluir o candidato do concurso vestibular, ou, ainda, cancelar sua matrícula
por não considerá-lo como pertencente ao grupo racial negro, invalidando a
sua autodeclaração. Embargos de declaração rejeitados às fls. 287 299. Nas
razões do ⁄ especial, a parte recorrente alega violação aos artigos 535, I e II
do Código de Processo Civil, 1º, IV da Lei n. 12.288 2010. ⁄ Argumenta, em
síntese, que: (a) "o critério adotado pela Comissão, de cunho objetivo, é
o fenótipo do candidato, isto é o visual que o caracteriza, na sociedade,
como pertencente ao grupo racial negro. Tal critério se complementa ao
disposto no art. 1º, IV, da Lei nº 12.288 2010, pois a autodeclaração é
exigida  pela  ⁄  UFCS,  mas  deve  ser  validada  pela  Comissão  de
Validação"; (b) "a parte autora, ora recorrida, teve sua autodeclaração
invalidada por não estar apto a efetuar a matrícula. É preciso destacar
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que a análise do fenótipo recai apenas sobre o candidato classificado e
NÃO são extensivas aos seus familiares, sejam eles pais, irmãos, avós,
etc. Percebe-se que a atuação da autarquia está restrita ao cumprimento de
determinações  emanadas  da  legislação  vigente,  em  observância  ao
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA LEGALIDADE (art. 37, caput da CF
88), o qual norteia os atos da Administração Pública"; ⁄ (c) "a Universidade
possui autonomia para fiscalizar e verificar se os candidatos inscritos
nas cotas  raciais  se  enquadram, efetivamente,  no grupo populacional
negro,  contemplando  tanto  a  autodeclaração  quanto  a  autonomia
universitária, atendendo ao disposto no art. 1, IV da Lei 12.288 2010,
mas também resguardando a ⁄ Universidade sua autonomia para coibir
eventuais abusos"; (d) "o v. acórdão recorrido ignorou as regras editadas no
âmbito  da  autonomia  da  UFSM,  reconhecendo  o  direito  à  matrícula  em
desacordo com o estipulado no Edital, haja vista que há expressa previsão
editalícia de que a autodeclaração estaria sujeita à avaliação por comissão
responsável,  sob  pena  de  perdimento  da  vaga".  Não  ha  contrarrazões
(fl .352). O Ministério Público Federal, no parecer de fls. 405 408, ⁄ opinou
pelo não conhecimento do recurso especial. É o relatório. Passo a decidir. A
pretensão não merece ser acolhida. Em primeiro lugar, não há como acolher
a  alegação de violação art.  535,  II,  do Código de Processo Civil,  pois  a
prestação jurisdicional  foi  dada na medida em que foi  deduzida,  tendo o
Tribunal  de  origem  solucionado  a  controvérsia  de  forma  fundamentada,
embora em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. Saliente-se que
solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza
ofensa  ao  art.  535  do  CPC  (AgRg  no  AREsp  434.846  PB,  ⁄  Rel.  Min.
HERMAN BENJAMIN, DJe 19 03 2014), pois ⁄ ⁄ não há que se confundir
'decisão  contrária  aos  interesses  da  parte'  com  'negativa  de  prestação
jurisdicional' (AgRg no AREsp 315.629 RJ, Rel. Min. OG FERNANDES,
DJe ⁄  21 03 2014; AgRg no AREsp 453.623 SP, Rel.  Min.  ⁄  ⁄  ⁄  SÉRGIO
KUKINA, DJe 21 03 2014). Em segundo lugar, ⁄ ⁄ infere-se dos autos que o o
Tribunal a quo dirimiu a controvérsia à luz de fundamentação constitucional,
considerando  que  a  ora  recorrente  "empregou  critério  destoante  da
impessoalidade  e  que  não  é  consentâneo  com  os  requisitos  de
constitucionalidade de uma política de ação afirmativa, conforme exposto no
item  II,  supra.  Assim  procedendo,  inobservou  os  fatores  segurança,
razoabilidade e  previsibilidade,  que devem nortear  o  concurso e  que são
determinantes de sua validade jurídica". (…) Assim, o recurso especial não
serve  à  pretensão  do  recorrente,  nos  termos  do  art.  105,  inciso  III,  da
Constituição Federal.  2.  Agravo regimental  não provido.  (AgRg no REsp
1337546  SE,  Rel.  Ministro  ⁄  BENEDITO  GONÇALVES,  PRIMEIRA
TURMA,  julgado  em  13  05  2014,  DJe  20  05  2014).  Ante  o  exposto,
NEGO ⁄ ⁄  ⁄  ⁄  SEGUIMENTO ao recurso especial.  Publique-se. Intimemse.
Brasília (DF), 27 de fevereiro de 2015. MINISTRO MAURO CAMPBELL
MARQUES  Relator  Documento:  44963174  Despacho  /  Decisão  -  DJe:
04/03/2015. (destacou-se). 
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II.3 – DA AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES/ILEGALIDADES

NO ATO ADMINISTRATIVO QUESTIONADO

26. A Lei  n.  12.711/2012 estabeleceu o sistema de  cotas  para o ingresso nas

universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio,  da

qual se colhe:

Art.  1º.  As  instituições  federais  de  educação  superior  vinculadas  ao
Ministério da Educação reservarão, em cada concurso seletivo para ingresso
nos cursos de graduação, por curso e turno, no mínimo 50% (cinquenta por
cento) de suas vagas para estudantes que tenham cursado integralmente o
ensino médio em escolas públicas. Parágrafo único. No preenchimento das
vagas de que trata o caput deste artigo, 50% (cinquenta por 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.
Art. 3º. Em cada instituição federal de ensino superior, as vagas de que trata
o art. 1º desta Lei serão preenchidas, por curso e turno, por autodeclarados
pretos,  pardos  e  indígenas,  em proporção  no  mínimo  igual  à  de  pretos,
pardos  e  indígenas  na  população  da  unidade  da  Federação  onde  está
instalada a  instituição,  segundo o último censo do Instituto Brasileiro de
Geografia  e  Estatística  (IBGE).  Parágrafo  único.  No  caso  de  não
preenchimento das vagas segundo os critérios estabelecidos no caput deste
artigo, aquelas remanescentes deverão ser completadas por estudantes que
tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. 

27. Verifica-se,  pois,  que  dentre  as  vagas  reservadas,  parte,  equivalente  à

representação populacional respectiva, deve ser ocupada por “pretos, pardos e indígenas”,

assim considerados pelo critério de autodeclaração. Como já dito, a autodeclaração, pois, é o

critério  legal.  Não  obstante,  diante  de  inúmeros  casos  de  fraudes  ao  sistema  de  cotas,

praticadas  por  candidatos  que  falsificam a  autodeclaração  buscando  acesso  a  concorridas

vagas em cargos públicos ou em instituições de ensino superior, a jurisprudência tem admitido

a  juridicidade  de  implementação  e  execução  de  mecanismos  ulteriores  de  verificação  da

autodeclaração/autodefinição, a fim de avaliar sua veracidade.

28. Embora deva ser amplamente valorizada e considerada a autodeclaração do

candidato  à  vaga  reservada,  em vista  da  necessidade  de  preservar-se  a  relevante  política

pública de igualdade material e o interesse público de que sejam atendidos seus beneficiários,
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é imperativo adotar instrumentos públicos  de aferição e  controle,  a  fim de se evitar

fraude e mesmo de conferir viabilidade jurídica e prática à ação afirmativa.

29. No caso dos autos,  conforme já  exaustivamente consignado,  a  matrícula  da

AGRAVADA foi efetivada em inobservância aos requisitos previstas na Lei 12.711/12, não

quanto ao candidato ter prestado “autodeclaração” em si mesmo considerada, mas quanto ao

critério  de  ser  preto,  pardo ou  indígena,  razão  pela  qual  não  merece  subsistir,  já  que

nitidamente contrária ao direito.

30. Outrossim,  é  certo  que  a  Lei  12.711/2012  poderia  estabelecer

maiores detalhes, porém deixou a cargo da administração, a competência

para aferir o fenótipo. Nesse sentido, visando regulamentar o tema de maneira geral, o

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO editou a Portaria n. 18/20123, prevendo que “a prestação

de informação falsa pelo estudante, apurada posteriormente à matrícula, em procedimento

que  lhe  assegure  o  contraditório  e  a  ampla  defesa,  ensejará  o  cancelamento  de  sua

matrícula na instituição federal de ensino, sem prejuízo das sanções penais eventualmente

cabíveis”.

31. O fato do edital prever a autodeclaração por parte dos candidatos, não impede

por si só de a administração aferir tais critérios, no decorrer do certame ou até após ele, de

maneira a fiscalizar o cumprimento da lei de cotas, como o escopo de garantir a isonomia do

critério  para  todos  os  membros  do  concurso.  Portanto,  a  UFU deve  sindicar o  ato  de

“autodeclaração” da    AGRAVADA  , estabelecendo uma banca para aferir a declaração dos

alunos, haja vista que a administração deve rever seus próprios atos, a fim de sanar possíveis

irregularidades identificadas no processo seletivo ou até mesmo durante o curso.

32. Além disso, utilizando-se de uma interpretação sistemática e analógica4, não há

dúvida de que  o Legislador permitiu a utilização de critérios adicionais, principalmente,

em  virtude  dos  grandes  casos  de  fraudes  ao  sistema  de  reserva  de  vagas  que  foram

3 http://www.lex.com.br/legis_23866622_PORTARIA_NORMATIVA_N_18_DE_11_DE_OUTUBRO_DE_2012.aspx  
4Art.  4  o   Quando a lei  for omissa,  o  juiz  decidirá  o caso de acordo com a analogia,  os  costumes e os  
princípios gerais de direito. Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei n. 4.657/42). 
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identificados a partir da Lei n. 12.711/12, tanto é, que inseriu, de forma expressa, no texto da

Lei n. 12.990/2014, o art. 2º, parágrafo único, que dispõe:

“Parágrafo único. Na hipótese de constatação de declaração
falsa, o candidato será eliminado do concurso e,  se houver
sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua admissão ao
serviço  ou  emprego  público,  após  procedimento
administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório
e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.” 

33. Se  a  Lei  n.  12.990/14 prevê  que  um  SERVIDOR  PÚBLICO

poderá ter sua “nomeação/posse” anulada em razão de declaração falsa, poque

um aluno de uma Universidade Federal não poderia também?

34. Isso se reforça com a previsão do parágrafo único supratranscrito, já que, ao

prever hipótese de eliminação do candidato por falsidade na declaração, impossível não se

constatar que o legislador admitiu o emprego de outros métodos e critérios além da

autodeclaração  para  aferir  a  veracidade  da  informação,  ainda  que  a  posteriori.

Portanto,  a  permissão  outorgada  pelo  referido  dispositivo  legal  e  pela  ordem

constitucional  de  proceder,  a  qualquer  tempo,  a  fiscalização  da  veracidade  das

declarações, revela-se, em verdade, um poder-dever da Administração, indisponível,

e coaduna-se com os princípios da legalidade e da moralidade administrativa.

35 Nesse sentido, igualmente, o entendimento do Tribunal Regional Federal

da 4ª Região:

ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO. CONSTITUCIONALIDADE DO SISTEMA DE COTAS.
ISONOMIA.  ALUNO  AUTODECLARADO  AFROBRASILEIRO.  1.  A
constitucionalidade do sistema de cotas para acesso ao ensino superior já foi
reconhecida  pelo  STF  no  julgamento  da  ADPF  nº  186/DF  e  do  RE  nº
597.285/RS.  2.  Inexiste  dúvidas  quanto  à  possibilidade  de  as
universidades  instituírem  validamente  sistemas  de  cotas  no  processo
seletivo de ingresso de discentes, o que é exigido é a fixação de critérios
objetivos, para que o candidato possa se adequar da forma mais justa e
ampla às condições do vestibular. 3. O reconhecimento da legitimidade da
atuação de uma comissão, nos moldes estabelecidos no Edital, não implica

18



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM UBERLÂNDIA

outorgar ao Estado o poder de selecionar, dividir ou classificar os cidadãos
em raça,  cor  ou  etnia  para  o  gozo ou  a  vedação  de  direito  públicos  ou
privados, mas, sim, o de aferir a exatidão da autodeclaração (naturalmente
subjetiva)  do  candidato  ao  preenchimento  de  uma  vaga  -  extremamente
concorrida - em universidade pública. Isso porque não se afigura razoável,
à revelia das normas que regulam o concurso vestibular (a que foi dada
ampla e prévia publicidade), atribuir valor absoluto e incontestável  à
autodeclaração de quem almeja obter tratamento jurídico diferenciado.
(TRF4,  AG  5014376-  29.2015.404.0000,  QUARTA  TURMA,  Relatora
VIVIAN  JOSETE  PANTALEÃO  CAMINHA,  juntado  aos  autos  em
24/06/2015).

36. Ressalte-se que a própria verificação administrativa do ato de autodeclaração

não se exime de eventual controle judicial, não para substituição do mérito aplicado, mas para

salvaguarda de eventual ilegalidade ou arbitrariedade. A intervenção do Poder Judiciário

no âmbito de concurso público deve restringir-se ao exame da legalidade do certame e do

respeito às normas do edital que o norteia. Basta lembrar que há muitos anos o STF já teve o

ensejo  de  afirmar  que  "…não  cabe  ao  Poder  Judiciário  sobrepor-se  aos  critérios  da

comissão julgadora, para rever as notas atribuídas aos candidatos" (RMS 15.543/DF, DJ

13/04/66).

37. Esse  entendimento  mantém  se  atual,  pois  a  Corte  Suprema  recentemente

repisou  que  o  “…Poder  Judiciário  é  incompetente  para,  substituindo-se  à  banca

examinadora de  concurso público,  reexaminar  o conteúdo das  questões  formuladas e  os

critérios  de  correção  das  provas”,  consoante  pacificado  na  jurisprudência  do  Supremo

Tribunal Federal5.

38. A exceção corre por conta de erro material grosseiro, visível  ictu oculi, que

deve ser  sindicado pelo Judiciário.  Esse pensamento é  correto,  pois  o  alcance  do art.  5º,

XXXV, da CF, não permite que o Juiz incursione no cenário que a lei reserva à administração

em geral, e assuma para si a responsabilidade pelo resultado de concursos públicos, intervindo

no certame sempre que algum candidato assim reclame.

5Precedentes  (v.g.,  MS  30.433  AgR/DF,  Rel.  Min.  GILMAR  MENDES;  AI  827001  AgR/RJ,  Rel.  Min.
JOAQUIM BARBOSA; MS 27.260/DF, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Red. para o acórdão Min. CÁRMEN
LÚCIA)..." (MS 30.859/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 23/10/2012).
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39. Não  sendo  caso  de  afronta  à  lei  ou  de  arbitrariedade  de  comissão  de

concurso, não há razão jurídica que legitime a invasão pelo Juiz de competência alheia.

Fora  desses  casos  restritos,  o  Juiz  não  pode  substituir  a  comissão  de  concurso  nas  suas

conclusões e dirigir o resultado do certame.

40. No caso dos autos, a AGRAVADA pretende que o Judiciário realize a ação

da comissão de avaliação sem indicar nenhuma falha que ela tenha cometido, isto é,

nenhum ato em desacordo com o edital. Em verdade, a AGRAVADA requer que o próprio

Judiciário  reconheça-a  como  algo  que  esta  sequer  se  reconhece.  Vide  mais  uma  vez

publicação realizada pela própria   AGRAVADA   em rede social  :

41. Uma  vez  que  a  UFU restringiu-se  a  analisar,  tão  somente,  a  validade

autodeclaração prestada pela AGRAVADA, inviável qualquer apuração, até porque não cabe

ao  MPF e  nem ao  Poder Judiciário imiscuir-se  na  decisão  subjetiva  da  Administração,

dentro dos limites do edital. A parte AGRAVADA não trouxe documentos que demonstram a

negativa da UFU em conceder-lhe o direito a ocupar uma das vagas destinadas na instituição

impetrada,  concorrendo na  condição de  pessoa  parda,  nos  termos da  Lei  n.  12.711/2012.

Demonstrou, por outro lado, que a UFU fez a verificação de aspectos fenotípicos para afirmar
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que o candidato  não preencheu os  requisitos  que  poderiam caracterizá-lo  como negro  ou

pardo.  Portanto,  o  AGRAVADA,  por mais  de  uma vez,  não demonstrou de  maneira

inequívoca que possui direito líquido e certo.

42. Com feito, o caso dos autos  não se mostra de acordo com o que disciplina o

art. 1º da Lei nº 12.016/09, que exige direito líquido e certo para a procedência desta ação,

porquanto não se pode afirmar que a segurança pleiteada é verificável unicamente a partir dos

documentos trazidos aos autos com a exordial.

43. Talvez em outra espécie de ação, com lastro probatório mais aprofundado, o

AGRAVADA consiga demonstrar  seu direito.  Mas,  de plano,  não se observa violação de

direito inequívoco. Aliás, o AGRAVADA não trouxe nenhuma nulidade de plano insanável ou

ilegalidade patente, a ensejar a necessidade da concessão do presente writ.

44. Dessa  feita,  diante  da  validade  do  método  de  heteroidentificação  e  da

inocorrência  de irregularidades formais  no procedimento do certame impugnado,  de

rigor assentar a improcedência da pretensão autoral. Ressalve-se, no entanto, possível a

discussão judicial acerca do mérito da decisão administrativa de eliminação, caso atestada a

desproporcionalidade e a evidente inconsistência do juízo administrado formulado, pretensão

não suportada pelo presente rito, por demandar necessidade de prova técnica. Ressalta-se que

não é  o  caso  de  decisão  absurda,  e  ainda  que  fosse,  não  caberia  pela  via  Mandado  de

Segurança, tendo em vista que é necessário dilação probatória.

III – DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA

45. O art. 1.019, inciso I, do Código Processual Civil permite ao relator decidir

monocraticamente o pedido de tutela provisória no agravo de instrumento. In verbis:

Art.  1.019.  Recebido  o  agravo  de  instrumento  no  tribunal  e  distribuído
imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o
relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
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I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de
tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua
decisão;

46. No caso  ora  posto,  todos  os  requisitos  exigidos  pela  lei  processual  para  o

deferimento da tutela antecipada encontram-se reunidos.

47. Quanto ao primeiro,  é certo que as razões jurídicas apresentadas e o lastro

probatório consubstanciado na presente manifestação evidenciam a plausibilidade dos direitos

substanciais  que  o  Ministério  Público  busca  proteger.  Sabe-se  que,  para  concessão  dessa

liminar, basta que se vislumbre, em sede de cognição sumária, a aparência do bom direito. 

48. O perigo da demora, nesta espécie de tutela de urgência, consiste no risco da

aluna agravada MARIANA FERNANDES PIRES ter sua situação jurídica consolidada, caso

continue frequentando as aulas como discente do curso de ODONTOLOGIA DA UFU. Tal

situação, se agravada pelo decurso do tempo, permitirá a concretização  do ato que o  MPF

busca inibir, com infração à Lei n. 12.771/12 e afronta aos mais caros ditames constitucionais,

além de resultar oneração do erário com os estudos de aluno, cujo ingresso na  UFU é

eivada de ilegalidade.

49. Verifica-se, também quanto a esse segundo aspecto, a necessidade de liminar

para assegurar o futuro resultado útil do processo, já que a violação dos direitos,  in casu,

implica  dano  irreparável,  pois  caso  seja  reconhecida,  posteriormente,  a  ilegalidade  do

ingresso  de  MARIANA FERNANDES PIRES na  UFU,  outros  alunos  que  também não

fazem jus a participarem do sistema de cotas julgar-se-ão no direito de fraudar o sistema de

reserva de vagas na Universidade sem fazer jus à vaga.

50. Ademais, nos termos do que já aduzido, no caso presente, o MPF atua não só

em defesa dos direitos individuais homogêneos de especial relevância social dos candidatos

prejudicados,  mas sobretudo pela  proteção  dos  direitos  e  interesses  difusos  do grupo

discriminado – as  pessoas negras (pretos  e  pardos) – e da sociedade como um todo,

direitos  estes  que  seriam  afrontados  em  caráter  irremediável  com  o  ingresso  de
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candidato  branco  que  concorreu  fraudulentamente  às  vagas  reservadas  aos  negros

(pretos e pardos).

51. Nesse sentido, o risco de ineficácia do provimento final existe porque, em que

pese  não se admitir juridicamente a consolidação da situação fática, uma vez finalizado o

curso de graduação não remanescerá outra opção senão resolver a questão em perdas e danos.

Deve-se lembrar que, em caso idêntico, o Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região

já  decidiu  pela  existência  dos  requisitos  autorizadores  da  concessão  da  tutela  liminar

vindicada. Confira-se:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Universidade Federal de
Uberlândia  contra  decisão  proferida  pela  MM.  Juiz  Federal  da  2ª  Vara
Federal  da Subseção Judiciária de Uberlândia/MG, que deferiu pedido de
tutela  de  urgência  formulado  nos  autos  da  Ação  n.  1001824-
48.2020.4.01.3803, ajuizada por Thalya Natiely Leal Marques, e determinou
a suspensão dos efeitos da Portaria SEI REITO n. 23/2020 e a reintegração
da autora à Universidade.

2.  Consignou  o  MM.  Magistrado  de  primeira  instância  que  “mostra-se
despida de razoabilidade a perda de vaga em virtude de eventual divergência
apontada no ato de inscrição, mormente considerando o tempo transcorrido
desde  o  ingresso  do  aluno  na  IES  (2016.2)  até  a  presente  data”.  (Id
49716031, pág. 199).

3.  Em  suas  razões,  narra  a  agravante,  em  síntese,  que  tem  o  dever  de
examinar as autodeclarações raciais a fim de preservar a política pública que
embasa a existência de cotas étnicas; que somente após criterioso escrutínio
por  comissão plural,  mediante  julgamento colegiado,  que entendeu que a
autora não contemplava os requisitos para se matricular em vaga destinada a
cota  étnica;  que  o  procedimento  adotado  (fenótipo)  está  de  acordo  a
jurisprudência  pátria;  que  o  ato  de  verificação  foi  adotado  em  face  de
denúncia de fraude ao sistema de cota; requer atribuição de efeito suspensivo
ao agravo de instrumento.

4. Autos conclusos, decido.

5. A princípio, razão parece assistir à agravante.

6. Observo, inicialmente, que ainda que não tenha constado do edital
que regeu o certame do qual participou a autora/agravada, é possível a
adoção de comissão de homologação, por meio de banca examinadora,
da autodeclaração de negro/pardo. Assim, não há impedimento que a
agravante o faça no caso concreto.
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7.  Isso  porque  a  ação  afirmativa  de  cota  racial  tem  como  objetivo
integrar  aqueles  que  foram  historicamente  discriminados  e
desfavorecidos  em  razão  da  cor  de  sua  pele,  a  fim  de  que  possam
competir no mercado de trabalho e exercer seus direitos plenamente, em
igualdade com os demais indivíduos da sociedade.

8. Para tanto, no que se refere ao acesso ao ensino superior, foi editada a Lei
12.711/2012, a fim de garantir a reserva de vagas para estudantes cotistas nas
instituições federais de ensino superior, que assim dispôs:

Art.  1  As  instituições  federais  de  educação  superior  vinculadas  ao
Ministério  da  Educação  reservarão,  em  cada  concurso  seletivo  para
ingresso nos cursos de graduação,  por curso e turno,  no mínimo 50%
(cinquenta por cento) de suas vagas para estudantes que tenham cursado
integralmente o ensino médio em escolas públicas. 
Parágrafo único. No preenchimento das vagas de que trata o caput deste
artigo, 50% (cinquenta por 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. 
Art. 2 (VETADO). 
Art. 3 Em cada instituição federal de ensino superior, as vagas de que
trata  o  art.  1  desta  Lei  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. (Redação dada pela  Lei  nº 13.409, de
2016)  (http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-
2018/2016/Lei/L13409.htm#art1) 
Parágrafo único. No caso de não preenchimento das vagas segundo os
critérios  estabelecidos  no  caput  deste  artigo,  aquelas  remanescentes
deverão  ser  completadas  por  estudantes  que  tenham  cursado
integralmente o ensino médio em escolas públicas.

9. Registro que a Portaria Normativa n. 4/2018, da Secretaria de Gestão
de Pessoas do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão,
que regulamenta o procedimento de heteroidentificação complementar à
autodeclaração  dos  candidatos  negros,  a  autodeclaração  goza  de
presunção relativa de veracidade.

10.  Ressalto  que,  considerando  que  no  caso  concreto,  a  autora
apresentou uma autodeclaração de cotista em desacordo com as normas
legais,  com  a  aparência  de  burla  ao  sistema  de  cotas,  a  fim  de  se
beneficiar  com  o  ingresso  na  Universidade  Federal  de  Uberlândia,
causando prejuízo na disputa às  vagas reservadas aos cotistas,  não é
razoável  pretender se  valer do  transcurso  de  tempo,  contado  de  seu
ingresso até a adoção das medidas pela UFU.

11. Dessa forma, diante de denúncia de fraude ao sistema de cotas, ainda
que já tenha transcorrido razoável lapso temporal, é lícito que sejam
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adotadas pela Instituição de Ensino medidas de apuração da conduta
fraudulenta e medidas coercitivas que visem coibir tal prática.

12.  Assim,  a  instaura  ção  de  comissão  de  heteroidenticação  pela  
agravante  é  medida  lícita  diante  de  denúncia  de  fraude,  sendo  a
exclusão  da  matrícula  da  aluna  uma  consequência  de  não  possuir
fenótipo que lhe garanta a matrícula em vaga destinada à cota racial.

13.  Ademais,  a  exclusão da matrícula  da  agravada não significa  que
esteja sendo impedida do direito de acesso à educação, visto que poderá
participar de processo seletivo da UFU, concorrendo a vaga da ampla
concorrência, aproveitar as disciplinas já cursadas e concluir o curso, no
qual  ingressou  mediante  autodeclaração  racial,  situação  na  qual,
aparentemente, não se insere.

Pelo  exposto,  DEFIRO,  por  ora,  o  pedido  de  atribui  ção  de  efeitos  
suspensivo ao agravo de instrumento. 
Comunique-se ao Juízo a quo, encaminhando-lhe cópia desta decisão para
conhecimento e cumprimento. 
Publique-se. Intime-se a agravada facultando-lhe apresentar contraminuta no
prazo legal. 
Brasília/DF, data da assinatura eletrônica. 

Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN 
Relator 

52. Assim, devidamente delineadas as razões que atestam a presença do periculum

in mora, e já expostos, nesta inicial, os argumentos jurídicos que atendem ao pressuposto da

fumaça do bom direito, a concessão de liminar inaudita altera parte, para que seja reconhe-

cida a validade da Portaria n. 845, de 08 de outubro de 2020,   emitida pelo Reitor da UFU,  

bem como do procedimento administrativo n. 23117.034868/2020-53, uma vez que respeitado

todos os princípios e regras do procedimento administrativo.

53. Portanto, demonstrada a urgência do presente caso, impõe-se seja concedida a

antecipação dos efeitos  da tutela  recursal,  como mecanismo garantidor  da  utilidade  da

tutela recursal pleiteada.
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IV – DOS REQUERIMENTOS

54. Ante  o  exposto,  o  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL requer  seja

conhecido,  com  a  antecipação  da  tutela  recursal,  e  provido  o  presente  agravo  de

instrumento para, reformando a decisão agravada,  declarar a validade do procedimento de

heteorideintificação, tal como já decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas 2 (duas) ações

de controle concentrado de constitucionalidade (ADPF 186 e ADC 41).

Uberlândia, 03 de novembro de 2020.

Onésio Soares Amaral
Procurador da República
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