
EXCELENTÍSSIMO(A)  DESEMBARGADOR(A)  PRESIDENTE  DO  TRIBUNAL

REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

Ref.: Processo n°.: 188-97.2016.4.01.3902

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, oficiando neste feito o Procurador da

República que ao final  assina, no uso de suas  prerrogativas  legais  e  constitucionais,  com

fundamento no art. 522 do Código de Processo Civil, interpõe o tempestivo AGRAVO DE

INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo, contra a r.  decisão de  fls. 81/85, que

indeferiu o pedido ministerial de antecipação dos efeitos de tutela. Requer o recebimento do

recurso e  o seu processamento,  de acordo com as formalidades legais,  com a reforma da

decisão interlocutória, na forma das razões anexas. 

Segue anexa cópia dos seguintes documentos:

i) Petição inicial e documentos que a instruem;

ii) Decisão judicial impugnada;

iii) Certidão de intimação.

Sendo  a  agravada  representada  pela  Procuradoria  Federal,  não  há  que  se
apresentar cópia da Procuração. 

Santarém/PA, 22 de fevereiro de 2016.

LUÍS DE CAMÕES LIMA BOAVENTURA
Procurador da República

FAAOJ/JRMR
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EXCELENTÍSSIMO(A)  DESEMBARGADOR(A)  PRESIDENTE  DO  TRIBUNAL
REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

Processo de origem nº.: 188-97.2016.4.01.3902

Agravante: Ministério Público Federal

Agravada: Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA)

Colenda Turma,

Nobres Julgadores,

O Ministério Público Federal, oficiando no feito o Procurador da República que

ao final assina, no uso de suas prerrogativas legais e constitucionais, com fundamento no art.

522 do Código de Processo Civil, interpõe o tempestivo  AGRAVO DE INSTRUMENTO

com pedido de efeito suspensivo, em face da decisão de fls. 81/85, que indeferiu o pedido

ministerial de antecipação dos efeitos .

1. DO OBJETO DA AÇÃO PRINCIPAL E DA DECISÃO AGRAVADA

Foi ajuizada, pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, Ação Civil Pública em

face da  UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ, com o duplo objetivo de

determinar ao réu: i) o pagamento dos valores retroativos do ano de 2015 referente ao Auxílio

Estudantil previsto no Programa Nacional de Assistência Estudantil e devido aos estudantes

que preencheram os requisitos previstos no Edital n. 003/2015, de lavra da parte agravada; ii)

a adoção de medidas para dar início, imediatamente, a uma revisão gradativa de todos os

benefícios de “Auxílio estudantil” pagos pela Instituição aos alunos, a fim de verificar se há o
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efetivo preenchimento do requisito da vulnerabilidade socioeconômica.

O  juiz a quo proferiu decisão ora recorrida, entendendo inexistir  periculum in

mora no que tange ao pagamento dos valores retroativos:

Diante do que foi argumentado, não vislumbro o periculum in mora alegado,
resultante  do  não  pagamento  dos  valores  atrasados,  ainda  que  sob  o
argumento  de  não  existir  expressa  vedação  ou  permissão  legal  sobre  o
assunto. Entendo que em contraposição resta caracterizado o  periculum in
mora reverso. Entendo que deferir medida autorizando pagamento de auxílio
de  caráter  alimentar,  sem  a  expressa  disposição  legal  para  fazê-lo  em
exercício  orçamentário  posterior,  torna  perigosamente  inócua  sua
reversibilidade (fl. 83).

Quanto ao segundo pedido, o r. Juízo decidiu:

Ademais, quanto à necessária revisão dos benefícios de “Auxílio Estudantil”,
o próprio gestor responsável poderá fazê-lo administrativamente, sob pena de
responsabilização  por  desvio  de  finalidade  na  aplicação  dos  recursos.  É
crível que a Instituição tenha meios de empreender diligências para verificar
as condições de habilitação ao pagamento do benefício, averiguando ainda
possíveis situações de fraude ou outras que importem em cancelamento do
pagamento (fl. 83).

Não assiste razão ao respeitável juízo a quo, consoante se demonstrará a seguir.

2. DOS FATOS

O presente agravo é consubstanciado na ausência de pagamento de “auxílio

estudantil”  aos  discentes  contemplados pelo  Edital  n°  003/2015 – Pró-Reitoria  de Gestão

Estudantil (PROGES) da Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA), nos períodos de

Março a Julho e Agosto a Novembro do ano de 2015.

Em 03 de dezembro de 2015, compareceram ao Ministério Público Federal em

Santarém, Estado do Pará, dezenas de estudantes da UFOPA para formular representação em

face da referida Instituição  de ensino superior,  oportunidade  em que informaram ter  sido

beneficiários do processo seletivo previsto no Edital n° 003/2015 da Pró-Reitoria de Gestão

Estudantil  (fl.02/21), que versa sobre a seleção de acadêmicos matriculados em cursos de

graduação regular da Universidade para percepção de auxílio financeiro inserido no Programa

Nacional de Assistência Estudantil (PNAES). Entretanto, não receberiam os valores relativos
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aos 07 (sete) meses acima mencionados.

A  publicação  do  Edital  de  convocação  aos  discentes  em  situação  de

vulnerabilidade  socioeconômica  que  preenchessem  os  requisitos  dispostos  na  legislação

regulamentadora do PNAES (Decreto nº 7.234/2010 e Portaria nº 389/2013, do Ministério da

Educação)  somente ocorreu em meados de Outubro do ano de 2015. O motivo, segundo a

direção da UFOPA (justificativa apresentada em reunião com este signatário),  teria sido a

deflagração da greve pelos técnicos e professores da referida Universidade. Entretanto, essa

afirmação  não  condiz  perfeitamente  com  a  realidade,  o  que  demonstra  certa  má-fé  da

Universidade. Segundo se depreende das matérias jornalísticas em anexo, a deflagração da

greve  ocorreu em 28/05/2015,  02 (dois)  meses  depois  do início  do ano letivo de 2015,

momento em que deveria ter sido lançado o certame.

Urge salientar, desde já, que  mesmo durante o curso da greve supracitada, os

acadêmicos  continuaram a  realizar  atividades  de  pesquisa  e  extensão  na  IFES.  A grande

maioria dos beneficiários, senão todos, muito embora sejam oriundos de outras cidades que

não possuem  campus da UFOPA ou advindos de comunidades rurais distantes dos centros

urbanos  de  Santarém,  Óbidos  e  Oriximiná  (municípios  onde  foram  selecionados  os

estudantes, a teor da cláusula 5.2. do Edital nº 003/2015 – PROGES/UFOPA – fl. 05 dos autos

em anexo), permaneceram residindo nestas cidades, dada a incerteza de quando ocorreria o

fim do movimento grevista, tendo que suportarem, portanto, com todos os ônus decorrentes

de sua manutenção e permanência, tal como alimentação e moradia.

Observa-se que a própria UFOPA, no exercício de sua autonomia,  previu o

pagamento retroativo vindicado, a teor do que estabelecido na cláusula 5.3. do Edital acima

mencionado,  onde  se  expressa  que  para  o  ano  de  2015,  período  Março  a  Julho,  o

planejamento  orçamentário é  de  destinação do montante  de  R$ 576.000,00 (quinhentos  e

setenta  e  seis  mil  reais),  e  no  período  de  Agosto  a  Dezembro  seriam destinados  R$

576.000,00 (quinhentos e setenta e seis mil reais) para a o pagamento dos auxílios financeiros

relativos ao PNAES (fl. 05 dos autos em anexo). 

Diante dessas informações,  e levando em consideração reunião realizada na

sede do MPF em Santarém em 17/12/2015, este Parquet recomendou (em 18/12/2015), dentre

outras providências, à UFOPA que efetuasse o pagamento previsto no Edital,  lastreado no

princípio da vinculação ao instrumento convocatório, bem como na previsão do planejamento

orçamentário da Universidade e disponibilização de verba específica já repassada pelo Fundo
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Nacional de Educação (FNDE), conforme se observa de consulta ao Portal da Transparência,

cujo extrato de consulta está colacionado à fl. 52 dos autos em anexo. (vide a Recomendação

às fls. 58/60)

Às  fls.  62/72,  a  Universidade  informou  que  não  acataria  a  aludida

Recomendação,  apresentando  suas  razões,  que,  diga-se  de  passagem,  não  se  sustentam,

tampouco encontram amparo legal.

Busca-se com esta ação o pagamento, desde o início do ano letivo de 2015 (que

se deu em Março do referido ano), do “Auxílio estudantil” relativo ao PNAES a todos os

estudantes contemplados pelo Edital n° 003/2015 – PROGES da UFOPA.

Essa  a  síntese  da  tramitação  da  investigação  que  correu  no  curso  do

procedimento preparatório n. 1.23.002.000693/2015-55, que serviu de base para a formulação

desta pretensão ministerial.

3. DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS

No contexto  constitucional  atual,  a  educação,  em todos  os  níveis,  recebeu

tratamento de destaque como instrumento indispensável para a plena formação da dignidade

da pessoa humana.

Dispõe o art. 6° da Carta Magna que “são direitos sociais a educação, a saúde,

o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e

à infância, a assistência aos desamparados”. 

Mais adiante, no Título VIII, Capítulo III, Seção I (artigos 205 a 214), a Lei

Maior estabelece uma visão pluridimensional da educação, destacando-se o dever do Estado e

da sociedade de garantir ao educando um ensino de qualidade e em todos os níveis, inclusive

mediante oferta de programas suplementares de assistência estudantil, dentre outros.

Com  esteio  na  indispensabilidade  do  ensino  como  condição  para  o  pleno

desenvolvimento da pessoa humana, o artigo 206, inciso I,  da Lei Maior, instituiu que “o

ensino será ministrado com base nos princípios da igualdade de condições para o acesso e

permanência na escola”. É óbvio que o constituinte, ao utilizar a expressão “escola” também
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se referiu aos ambientes universitários ou instituições federais de ensino superior. 

Destarte,  o  legislador  constitucional  reservou  ao  Poder  Executivo  a  missão

basilar não só de garantir a educação, em si, como também de facilitar e promover a igualdade

de  acesso a esse serviço essencial à sociedade e a  permanência dos alunos nos ambientes

educacionais formadores.

Nesse esteio, se a educação é direito de todos e dever do Estado, revela-se que

o mesmo, garantindo o  acesso e a  permanência do aluno no ambiente educacional,  deve

considerar  que  os  acadêmicos  que  se  encontram  em  situação  de  vulnerabilidade

socioeconômica merecem atenção especial. 

Assim, ao Estado foi imposto o dever de propôr e concretizar medidas idôneas

para sanar,  ou pelo menos minimizar,  as desigualdades sociais que comprometem a plena

igualdade de condições e oportunidades.

Foi nessa seara que surgiu, mais especificamente no âmbito do ensino superior

público federal, que é a hipótese destes autos, o Plano Nacional de Assistência Estudantil,

regulamentado pelo Decreto nº 7.234/2010.

Já  no  seu  artigo  1º  o  Decreto  acima  mencionado  indica  claramente  qual  a

finalidade  do  PNAES,  qual  seja,  “ampliar  as  condições  de  permanência  dos  jovens  na

educação superior pública federal”. 

Logo  em  seguida,  no  artigo  2º,  são  ratificados  e  melhor  explicitados  os

objetivos do PNAES, in verbis:

Art. 2o São objetivos do PNAES:

I  –  democratizar  as  condições  de  permanência  dos  jovens  na  educação  superior
pública federal;

II  -  minimizar  os  efeitos  das  desigualdades  sociais  e  regionais  na  permanência  e
conclusão da educação superior;

III - reduzir as taxas de retenção e evasão; e

IV - contribuir para a promoção da inclusão social pela educação.
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Na hipótese tratada nesta demanda, a plena concretização dos objetivos e ações

do PNAES é medida que se impõe. A Universidade Federal do Oeste do Pará possui  campi

em cidades (Santarém, Alenquer, Itaituba, Juruti, Monte Alegre, Oriximiná e Óbidos) situadas

em uma região do país que deveras sofre com a falta de investimentos em políticas públicas

básicas  e  que,  como  consequência  óbvia,  apresenta  um  reduzido  grau  de  Índice  de

Desenvolvimento Humano (IDH). Assim, por óbvio, é em regiões como Oeste do Pará que a

implementação do PNAES deve ser a mais ampla e irrestrita possível, e não restritiva, como

pretende fazer a UFOPA com a conduta ora impugnada nesta ação.

Ademais, não se pode perder de vista que a grande maioria do corpo discente

da  UFOPA é  composto  por  jovens  oriundos  de  comunidades  humildes  e  muitas  vezes

distantes dos centros urbanos, o que reclama do estudante gastos elevados com alimentação,

transporte e sobretudo moradia.

A propósito, malgrado o Decreto nº 7.234/2010 estabeleça, em seu artigo 3º,

§1º,  um conjunto de ações cumulativas,  a UFOPA, em clara inobservância à  legislação e

sobretudo de seu papel de protagonismo regional como agente transformador da realidade,

concede apenas uma dessas ações, que é o repasse de uma espécie de “auxílio financeiro” de

valor diminuto, diga-se de passagem, e ainda assim quer sonegá-lo com o expediente atacado

nesta ação. 

Vejamos o que predispõe o citado art. 3º, §1º, in verbis:

§ 1o As ações de assistência estudantil do PNAES deverão ser desenvolvidas

nas seguintes áreas:

I - moradia estudantil;

II - alimentação;

III - transporte;

IV - atenção à saúde;

V - inclusão digital;

VI - cultura;

VII - esporte;

VIII - creche;
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IX - apoio pedagógico; e

X  -  acesso,  participação  e  aprendizagem  de  estudantes  com  deficiência,  transtornos
globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação.

Destaque-se,  a  UFOPA nem mesmo disponibiliza ao  seu corpo acadêmico um

Restaurante  Universitário,  compelindo  os  estudantes  que  apresentam  vulnerabilidade

socioeconômica a residirem, alimentarem-se, locomoverem-se, e adquirir materiais didáticos

com um “auxílio” muito aquém do valor do salário mínimo atual. 

O principal fundamento levantado pela UFOPA para sustentar sua conduta e negar

a assistência estudantil durante quase todo o ano de 2015 é de que “a assinatura do termo de

compromisso  para  a  concessão  de  bolsas  não  se  trata  de  procedimento  meramente

declaratório, mas sim constitutivo de direito” (fl. 66 dos autos em anexo).

Desconsidera  a  Universidade,  com  essa  argumentação,  02  (dois)  aspectos

essenciais,  quais  sejam:  a) a  real  hipótese  de  incidência  do  auxílio  -  a  vulnerabilidade

socioeconômica  -  não  surge  com  a  mera  assinatura  do  Termo  de  Compromisso.  Ela  já

subsistia a este ato e só não foi reconhecida no tempo oportuno em virtude de fatos de todo

estranhos à vontade e participação dos estudantes, que não podem ser prejudicados por uma

mora tão somente estatal. Vale destacar, a propósito, que uma simples pesquisa na internet nos

mostra que em outras universidades federais Brasil afora em que também ocorreram greves

não houve a suspensão das ações relativas ao PNAES;  b) a UFOPA, conforme consulta ao

Portal da Transparência, cuja cópia do extrato dormira à fl. 52 dos autos em anexo, já recebeu

do Fundo Nacional da Educação (FNDE) a verba específica para a implementação do PNAES

no ano de 2015. Aliás,  este segundo fato enseja, inclusive, apurações de eventuais atos de

improbidade administrativa, seja pela utilização do recurso empenhado em proveito pessoal

ou mesmo para atender outra finalidade não correlata ao Programa, seja pela devolução do

recurso  à  origem  (FNDE)  sem  o  seu  devido  aproveitamento  específico,  em  virtude  de

violação ao princípio da eficiência, explicitado no art. 37 da CF/88.

É bem verdade que a legislação aplicável à espécie não autoriza expressamente o

pagamento retroativo do auxílio em comento, mas também não traz vedação explícita a esse

expediente. 
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O artigo 3º, §2º, do Decreto nº 7.234/2010 prevê que caberá à Instituição Federal

de Ensino Superior definir os critérios e a metodologia de seleção dos alunos de graduação a

serem beneficiados,  o  que  se  compatibiliza  com o  princípio  da  autonomia  universitária,

inserto no art. 207 da Constituição Federal de 1988. 

No  caso  em  comento,  a  própria  UFOPA já  havia  exercido  sua  autonomia  e

previsto o pagamento retroativo vindicado, a teor do que estabelecido na cláusula 5.3. do

Edital nº 003/2015, da Pró-Reitoria de Gestão Estudantil, onde se expressa que para o ano de

2015, período março a julho, o planejamento orçamentário é de destinação do montante de

R$ 576.000,00 (quinhentos e setenta e seis mil reais), e no período de  agosto a dezembro

sejam destinados outros R$ 576.000,00 (quinhentos e setenta e seis mil reais).

Dito de outra forma,  o Edital, embora lançado tardiamente em 8 de outubro

de 2015, asseverou na cláusula 5.3 a existência de recursos disponíveis para o pagamento

dos meses pretéritos:

5.3. Para o ano de 2015, período março a julho, o planejamento orçamentário
é de que sejam destinados R$ 576.000,00 (quinhentos e setenta e seis mil
reais) e no ériodo de agosto a dezembro,  sejam destinados R$ 570.000,00
(quinhentos e setenta e seis mil reais) para auxílios financeiros de alunos não
indígenas e não quilombolas (Edital nº 003/2015 – PROGES/UFOPA).

A locução  verbal  “sejam  destinados”  está  conjugada  no  tempo  presente,

modo  subjuntivo,  indicando  claramente  que  o  edital  dá  destinação  a  esses  recursos

pretéritos, especificamente março a julho e agosto a dezembro de 2015. Do contrário, o

verbo  deveria  estar  conjungado  no  futuro  do  pretérito,  modo  indicativo,  “seriam

destinados”. Portanto, a UFOPA já havia sinalizado, em Edital, a destinação do montante de

R$ 1.152.000,00 (um milhão, cento e cinquenta e dois mil reais) para o pagamento do auxílio

financeiro relativo ao PNAES para 326 (trezentos e vinte e seis) discentes que se encontram

em situação de  vulnerabilidade  socioeconômica  e  que  foram selecionados  no  certame de

2015.   

Importa  salientar  que  às  normas  disciplinadoras  de  direitos  e/ou  garantias

fundamentais deve-se dar a maior aplicabilidade possível, não podendo ser atribuída exegese

que lhe retire toda e qualquer densidade normativa, notadamente em observância ao princípio

da proibição do retrocesso,  que não permite a extinção/limitação de direitos fundamentais

93 3523 2651 - www.prpa.mpf.gov.br
Avenida Barão do Rio Branco, 252, centro - CEP 68005-310 – Santarém/PA                                     9



nem mesmo ao constituinte originário. Considerando-se, ainda,  que há, dentre as formas de

interpretação das normas jurídicas, a interpretação sistemática e teleológica, através das quais

deve se compreender a norma a partir de seus fins e sem jamais perder de vista o sistema em

que  está  inserida.  Ponderando-se  as  argumentações  acima  expendidas,  sobretudo  as  que

possuem  abrigo  constitucional  e  circunstancial  da  realidade  do  Oeste  paraense,  e  que  a

Política  Nacional  de  Assistência  Estudantil  é  um conjunto  de  princípios  e  diretrizes  que

norteiam a implantação de ações para garantir o acesso, a permanência e a conclusão de curso

de  graduação  aos  estudantes  universitários,  agindo  preventivamente  nas  situações  de

repetência  e  evasão  decorrentes  das  condições  de  vulnerabilidade  socioeconômica,  o

Ministério Público Federal entende que a demanda ora ventilada deve prosperar, sobretudo

quando  o  que  se  está  em  jogo  é  a  permanência  de  centenas  de  jovens  no  ambiente

universitário  em um país tão desigual  e  carente de produção e difusão de conhecimentos

científicos.

Da utilização dos recursos do PNAES para os seus fins legais

Requer-se também a UFOPA adote medidas necessárias à revisão gradativa de

todos  os  benefícios  de  “Auxílio  estudantil”  pagos  pela  Instituição  aos  alunos,  a  fim  de

verificar se há o efetivo preenchimento do requisito da vulnerabilidade socioeconômica. Há

vários  relatos  que  chegaram  ao  Ministério  Público  Federal  de  que  alguns  estudantes,

selecionados neste Edital de 2015 mas sobretudo em certames pretéritos, são beneficiários do

referido  “auxílio”  sem  na  verdade  apresentarem  algum  grau  de  vulnerabilidade

socioeconômica, o que desvirtua os objetivos do Programa e desfalca o cofre público com

uma despesa que não deveria  ocorrer,  ou melhor,  que deveria ser melhor  aproveitada em

outras ações de assistência estudantil.

Para tanto, o Parquet recomendou que a UFOPA adotasse medidas necessárias

à revisão de todos os benefícios de “auxílio” estudantil pagos pela Instituição aos alunos, a

fim  de  verificar  se  há  o  efetivo  preenchimento  do  requisito  da  vulnerabilidade

socioeconômica.  Como  diligência  indispensável,  indicou-se  que  a  Instituição  realizasse

vistorias de técnicos ou assistentes sociais às residências dos alunos beneficiários, tal como
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fazem os  assistentes  sociais  do Instituto Nacional  de Seguridade Social  (INSS) e  caso se

constatasse o não preenchimento dos requisitos legais à percepção do auxílio que se fizesse a

imediata  suspensão e/ou se providenciasse a  devolução do valor  eventualmente repassado

indevidamente.

Muito embora no Parecer nº 002/2016/PF-UFOPA/PGF/AGU, de 06 de janeiro

de 2016 (fls. 63/67), e que subsidiou o Ofício nº 2/2016/GR-UFOPA, de 08 de janeiro de 2016

(fl. 62), não tenha apresentado qualquer óbice a este item específico da Recomendação, não

há  nos  autos  qualquer  comprovação,  tampouco  qualquer  evidência  de  que  algum  ato

administrativo material tenha sido realizado no sentido de dar início ao cumprimento de tal

exigência, razão pela qual se faz necessária a intervenção do Judiciário também quanto a esta

questão específica.

Mas  é  importante  que  se  frise:  as  suspeitas  que  deram  ensejo  a  esta

recomendação  revisional  não  podem,  no  entendimento  do  MPF,  servir  de  causa

generalizante no sentido de inviabilizar o pagamento a quem efetivamente faz e fez jus à

percepção. Foi exatamente pra contornar esse tipo de situação que se recomendou a revisão

criteriosa dos benefícios em curso, sem que isso implique uma suspensão a priori, até mesmo

porque a Universidade disporá de instrumentos para a suspensão fundamentada do benefício e

até mesmo do reembolso do valor indevidamente repassado. O que não se pode, saliente-se, é

comprometer  a  permanência  de  centenas  de  estudantes  apenas  baseando-se  em suspeitas.

Suspeitas ensejam apuração, que é o que se pretendeu com o item 2) da Recomendação e que

até agora não houve efetiva satisfação.  

O que o MPF quer provocar é o início de uma revisão gradual dos benefícios.

Por isso, não há contradição entre os pedidos feitos no presente agravo, bem como na ação

principal.  Pleiteia-se  o  pagamento  imediato  dos  valores  atrasados  e,  se  mais  adiante  for

descoberto que algum dos beneficiários não faz jus ao auxíli, a universidade dispõe de meios

para solicitar a devolução dos valores. A revisão não pode servir de argumento para o não

pagamento  dos  valores  atrasados,  por  duas  razões:  i)  os  estudantes  convocados  estão

recebendo as parcelas correntes; ii) não se pode penalizar aqueles que realmente fizeram jus

ao auxílio em decorrência da má-fé de outros solicitantes ou da desígina da agravada. 
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4. DO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO DO AGRAVO  DE INSTRUMENTO

No  caso,  o  efeito  suspensivo  ativo é  imprescindível,  uma  vez  que  o  não

pagamento  retroativo  do  auxílio  por  certo  inviabilizará  a  permanência  de  centenas  de

estudantes  na  Universidade,  que  foram  forçados  a  contraírem  inúmeras  e  significativas

dívidas de moradia e alimentação (apenas para citar as mais onerosas) durante todo o ano de

2015.  

É bem verdade que o artigo 1º, §3º, da Lei nº 8.437/1992 a princípio estabelece

a vedação de se deferir medida de urgência quando houver o esgotamento, total ou parcial, do

objeto da ação. Seria o que a doutrina denomina de irreversibilidade da medida. No entanto,

tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm entendido, de forma reiterada, que essa regra da

vedação da irreversibilidade cede espaço ao princípio da ponderação sempre que a denegação

da medida apresentar-se como mais irreversível do que sua concessão. 

Senão vejamos o ensinamento de Leonardo José Carneiro da Cunha, em sua

festejada obra “A fazenda pública em juízo”, 5ª edição, São Paulo: Dialética, 2007, página

227, quando analisa o predisposto no citado artigo 1º, §3º, da Lei nº 8.437/1992, in verbis:

“Parece, contudo, que a aplicação de tal vedação à tutela antecipada reforça, apenas,
o que já está contido no parágrafo 2º do art. 273 do CPC, ou seja, não se permite a
antecipação dos efeitos da tutela, quando houver risco de irreversibilidade. Assim, se
a  antecipação  da  tutela  contra  a  Fazenda  Pública  determinar,  por  exemplo,  a
liberação de uma mercadoria apreendida, não se poderá antecipar a tutela, em razão
da  irreversibilidade  da  medida.  Aplica-se,  nesse  ponto,  o  princípio  da
proporcionalidade, pois se a denegação da medida revelar-se mais irreversível do
que sua concessão, deve-se suplantar o óbice e concedê-la.” (grifo nosso)

No  caso,  encontram-se  presentes  os  requisitos  para  concessão  de  efeito

suspensivo. A verossimilhança das alegações que sustentam a demanda, derivada de prova

inequívoca, pode ser observada a partir do exame do arrazoado desenvolvido ao longo desta

peça  de  ingresso.  As  normas  jurídicas  dispostas  na  Constituição  Federal  e  nas  Leis  que

asseguram  a  educação  e  a  assistência  estudantil,  conjugadas  ao  consistente  material

probatório, no qual se evidencia a irregularidade perpetrada pela Ré,  descortinam a relevância

das afirmações e argumentações ministeriais, tornando-as aptas a conduzir a procedência da

pretensão ora deduzida em juízo. 
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Por outro lado, existe perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, eis

que  compromete  seriamente  a  permanência  de  centenas  de  estudantes  na  Universidade.

Ademais, a atitude impugnada prejudica diretamente o normal desempenho das atividades

estudantis  gerais,  assim como  também inviabiliza  a  igualdade  de  oportunidades  entre  os

estudantes, assim como não contribui para a melhoria do desempenho acadêmico.

Assim, resta patente que o adiamento de uma apreciação deste douto Juízo ad

quem  tornará  inócuo  o  provimento  jurisdicional,  visto  que  o  que  se  busca  evitar  com a

presente demanda (a evasão de centenas de estudantes da Universidade) já terá ocorrido e

certamente será impossível reverter um quadro tão sério e preocupante. 

Como dito acima, o juízo a quo negou o provimento liminar por crer inexistir

periculum in mora. Não lhe assiste razão. Os estudantes estão em situação de vulnerabilidade

econômica. O recebimento dos valores pretéritos poderá determinar ou não a continuidade na

universidade.  No  final  das  contas,  estão  em jogo  os  destinos  de  centenas  de  estudantes

universitário.  Realizamos  reuniões  frequentes  com  os  estudantes  nesta  Procuradoria  e  é

perceptível a preocupação deles com a demanda. Desta forma, requer-se a concessão de efeito

suspensivo ao presente agravo.

5. DO PEDIDO

Em face do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer:

a) o  recebimento  do  presente  agravo  de  instrumento,  com  seu  regular

processamento;

b)  a atribuição do efeito suspensivo ativo ao presente agravo, para determinar

que a parte agravada pague imediatamente os valores pretéritos referentes ao ano letivo de

2015,  meses  de  março-julho  e  agosto-novembro;  bem como dê  início  a  um processo  de

revisão gradual acerca do preenchimento dos requisitos socioeconômicos indispensáveis ao

auferimento do auxílio.

c) a  intimação pessoal do Agravado no endereço declinado na petição inicial da
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ação civil pública, para, querendo, apresentar contrarrazões; 

d) a intimação da Procuradoria Regional da República, para que se manifeste no

caso; e, ao final, 

e)  o total provimento do Agravo de Instrumento,  para determinar que a parte

agravada pague imediatamente os valores pretéritos referentes ao ano letivo de 2015, meses

de março-julho e agosto-novembro; bem como dê início a um processo de revisão gradual

acerca do preenchimento dos requisitos socioeconômicos indispensáveis ao auferimento do

auxílio.

Santarém/PA, 22 de fevereiro de 2016.

LUÍS DE CAMÕES LIMA BOAVENTURA
Procurador da República

93 3523 2651 - www.prpa.mpf.gov.br
Avenida Barão do Rio Branco, 252, centro - CEP 68005-310 – Santarém/PA                                     14


	Ref.: Processo n°.: 188-97.2016.4.01.3902

