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O  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL,  por intermédio do Procurador
da República signatário,  no regular exercício de suas atribuições legais e constitucionais, e
com fulcro no artigo 129, inciso III, da Constituição da República de 1988, no artigo 6.º, VII,
da Lei Complementar n.º 75/93, e nos artigos 1º e seguintes da Lei n.º 7.347/1985,  vem, à
presença de Vossa Excelência, muito respeitosamente, ajuizar a presente

AÇÃO CIVIL PÚBLICA
(com pedido de medida liminar)

em desfavor de:

INSTITUTO  FEDERAL  DE  EDUCAÇÃO,  CIÊNCIA  E
TECNOLOGIA DE SERGIPE - IFS, autarquia federal de ensino, a ser
citada na pessoa de sua Reitora, Ruth Sales Gama de Andrade, com sede na
Rua  João  Café  Filho,  260,  Cidade  Nova/SE,  CEP 49200-000,  telefone
(48)3877-9000 e e-mail reitoria@ifs.edu.br; e pu.se@agu.gov.br ;

com fundamento nas razões de fato e de direito a seguir delineadas.

mailto:pu.se@agu.gov.br
mailto:reitoria@ifs.edu.br
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I) DO OBJETO DA AÇÃO

Pretende-se, com a presente ação civil pública, condenar a ré a garantir o
acesso  a  candidatos  dos  cursos  técnicos  de  Informática  e  Eletrotécnica  inscritos  e
aprovados  dentro    do  número  de  vagas  disponibilizadas  pelo    Edital  nº  
8/2020/DGI/PROEN, publicado em 17 de dezembro de 2020, de divulgação de abertura das
inscrições  para  o  Processo  Seletivo  para  os  Cursos  Técnicos  de  Nível  Médio  na  forma
Integrada, ofertado pelo Campi Aracaju, Estância, São Cristóvão, Lagarto, Itabaiana e Glória,
para  ingresso  no  1º  semestre  de  2021,  tornando  sem  efeito  as  alterações  editalícias
realizadas     em datas  posteriores  à realização do sorteio eletrônico público das vagas,  
ocorrido em 15/01/2021, de forma a manter o número de vagas disponibilizadas para os
cursos  técnicos  de  informática  e    eletrotécnica  ,  corrigindo-se,  assim,  ato  ilegal  da
instituição  de  ensino  federal,  por  ofensa  à  legislação  vigente  e  aos  princípios  da
vinculação  ao  instrumento  convocatório,  da  segurança  jurídica,  da  isonomia,  da
eficiência, boa-fé e razoabilidade/proporcionalidade.

II)  DA  ADEQUAÇÃO  DA  VIA  ELEITA  E  DA  LEGITIMIDADE
ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

                                                                 
O  Ministério  Público  é  instituição  permanente,  essencial  à  função

jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e
dos interesses sociais e individuais indisponíveis, nos termos da Constituição da República
(art. 127). Igualmente da Constituição decorre sua atribuição institucional para a defesa dos
interesses coletivos na acepção geral do termo (art. 129, III).

Neste contexto constitucional,  a Lei  nº  8.078/90 (mais que estabelecer  o
Código  de  Defesa  do  Consumidor)  instituiu  o  estatuto  de  defesa  dos  direitos  coletivos,
constituído pela fusão das Leis nº 7.347/85 e 8.078/90 (especificamente seu título III), por
expressa disposição de ambos os diplomas, in verbis, respectivamente:

Art. 21. Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos,  coletivos e
individuais,  no que for  cabível,  os  dispositivos  do Título III  da  Lei  que
instituiu o Código de Defesa do Consumidor.
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Art. 90. Aplicam-se às ações previstas neste Título as normas do Código de
Processo Civil e da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, inclusive no que
respeita ao inquérito civil, naquilo que não contrariar suas disposições. 

Com  isso,  aperfeiçoou-se,  no  plano  legal,  a  teoria  jurídica  dos  direitos
coletivos, inclusive introduzindo-se à sua tipologia os direitos individuais homogêneos, que
passaram a figurar ao lado dos difusos e coletivos em sentido estrito, estes já consolidados por
previsão  legal  anterior  (tal  como  a  Lei  7.347  e  a  própria  Constituição).  Igualmente,
consolidou-se a ação civil pública como o meio jurídico hábil à promoção de sua defesa.

Resultado disso foi a ampliação da legitimidade do Ministério Público no
desempenho  de  suas  atribuições  constitucionalmente  previstas1,  pela  compreensão  dos
direitos  de índole  coletiva,  em suas  diferentes  dimensões.  Colhe-se da  Lei  nº  8.078/90 a
classificação e conceituação legal desta espécie de direitos, cada vez mais alinhada à nova
realidade social e jurídica:

Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas
poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo.
Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:
I  –  interesses  ou  direitos  difusos,  assim  entendidos,  para  efeitos  deste
Código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares
pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato;
II  –  interesses  ou direitos  coletivos,  assim entendidos,  para efeitos  deste
Código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo,
categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por
uma relação jurídica base;
III  –  interesses  ou direitos  individuais  homogêneos,  assim entendidos  os
decorrentes de origem comum. 

A natureza do direito objeto da ação é notadamente coletiva, na acepção
geral do termo. Trata-se da garantia de acesso e permanência de cidadãos à educação, direito
constitucionalmente consagrado.  Encontra-se em jogo o interesse de todas  as  pessoas  em
processo educacional em curso no IFS, especialmente no campus Nossa Senhora da Glória em
Sergipe, assim como de todas aquelas que possam futuramente vir a frequentar ensino na
referida  Instituição  Federal.  Ou  seja,  a  pretensão  envolve  interesses  transindividuais,  de
natureza indivisível, titulado por pessoas indeterminadas e ligadas por circunstância de fato,
assim caracterizando-se como direito difuso. 

1Art. 127 e 129, CRFB
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A ação civil pública é cabível para defender direito de índole coletiva, seja
ele  difuso,  coletivo  ou  individual  homogêneo,  estando  legitimado  o  Ministério  Público
Federal, bem como os demais apontados no rol legal, guardada, para estes, a pertinência de
sua atuação com o objeto da causa. É o que se verifica no presente caso.

Nesse sentido é o posicionamento do STF:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
PROCESSO CIVIL. CONCURSO. ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO
DE  CANDIDATOS  CARENTES.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.
LEGITIMIDADE  ATIVA AD  CAUSAM  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO
FEDERAL.  DECISÃO  RECORRIDA  EM  HARMONIA  COM  A
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA À
CLÁUSULA  DE  RESERVA  DE  PLENÁRIO.  INOCORRÊNCIA.
PRECEDENTES.  1.  A  legitimação  do  Ministério  Público  para  o
ajuizamento de ação civil  pública,  não se restringe à  defesa dos  direitos
difusos e coletivos,  mas também abarca a defesa dos direitos individuais
homogêneos, máxime quando presente o interesse social. Nesse sentido, o
RE 500.879 – AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma. 2.
In casu, não houve violação ao princípio da reserva de plenário, conforme a
tese defendida no presente recurso, isso porque a norma em comento não foi
declarada inconstitucional nem teve sua aplicação negada pelo Tribunal a
quo, ou seja, a controvérsia foi resolvida com  fundamento na interpretação
conferida  pelo  Tribunal  de  origem  a  norma  infraconstitucional  que
disciplina  a  espécie.  Precedentes:  Rcl.  6944,  Pleno,  Rel.  Min.  Cármen
Lúcia,  Dje  de  13.08.2010;  RE  597.467-AgR,  Primeira  Turma,  Dje  de
15.06.2011 AI  818.260-  AgR, Segunda Turma,  Dje  de 16.05.2011,  entre
outros.  3.  Agravo  Regimental  a  que  se  nega  provimento.  (AI  737104
AgR/PE. Rel. Min. Luiz Fux. DJE 16.11.2011, grifou- se) 

Demonstrada,  pois,  a  adequação da via  eleita,  bem assim a  atribuição  e
legitimidade do Ministério Público Federal para deduzi-la em juízo.

III) DA LEGITIMIDADE PASSIVA

O IFS é a entidade (autarquia) que oferta o ensino público federal no âmbito
dos limites encerrados na presente ação. É sua responsabilidade, nesta condição, oferecer os
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meios necessários e adequados para que as pessoas possam exercer o seu direito à educação,
cumprindo  a  legislação  aplicável  aos  certames  públicos  e  os  princípios  que  regem  a
Administração Pública.

IV) DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL

Extrai-se do art. 109, I, da Constituição da República Federativa do Brasil:

Art. 109 Aos juízes federais compete processar e julgar: 
I  –  As  causas  em que a  União,  entidade  autárquica  ou empresa  pública
federal  forem  interessadas  na  condição  de  autoras,  rés,  assistentes  ou
oponentes, exceto as de falências, as de acidente de trabalho e as sujeitas à
Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

Figurando o Instituto Federal de Sergipe, autarquia federal, no polo passivo,
está justificada, nos termos do artigo 109, I, da CRFB/88, a competência da Justiça Federal
para o processamento e julgamento da presente demanda.

A propósito, traz-se à colação o seguinte precedente:

CONFLITO  DE  COMPETÊNCIA.  EXECUÇÃO  FISCAL  DE
COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  ESTADUAL.  EMBARGOS  DE
TERCEIRO OPOSTOS POR AUTARQUIA FEDERAL. COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA FEDERAL.
1.  A competência  cível  da  Justiça  Federal,  estabelecida  na  Constituição,
define-se, como regra, pela natureza das pessoas envolvidas no processo:
será da sua competência a causa em que figurar a União, suas autarquias ou
empresa pública federal na condição de autora, ré, assistente ou opoente (art.
109, I, a), mesmo que a controvérsia diga respeito a matéria que não seja de
seu interesse.  Nesse último caso,  somente cessará a  competência  federal
quando a entidade federal for excluída da relação processual (CC 50.335, 1ª
Seção, DJ de 26.09.05; AgRg CC 47.497, de 09.05.05).
2. Tendo os embargos de terceiro natureza de ação, a sua propositura por
parte da União, entidade autárquica ou empresa pública federal determina a
competência  ratione personae, que detém caráter absoluto e inderrogável,
da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição (Precedentes
do STJ: CC 2363/GO, 2ª Seção, Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de
08.06.92; CC 6609, 2.a Seção, Min. Waldemar Zveiter, DJ de 21.03.94; CC
751, 2.a Seção, Min. Eduardo Ribeiro, DJ de 04.12.89; precedentes do STF:
RE 88.688, 2.a Turma, Min. Moreira Alves, RTJ 98/217; RE 104.472, 2.a
Turma,  Min.  Djaci  Falcão,  RTJ  113/1.380,  Conflito  de  Jurisdição  6.390,

PÁGINA 5 DE 22
MPF – PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SERGIPE

Av. Beira Mar, 1064, Praia Treze de Julho, Aracaju-SE, 49020-010
PABX: (0XX79)3301-3700 - FAX: (0XX79)3301-3830



 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
 Procuradoria da República no Estado de Sergipe
 Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão

Min. Néri da Silveira, RTJ 106/946; precedentes do TFR: AC 94.795, 6.a
Turma, Min. Américo Luz, RTFR 119/225).
3.  Conflito  conhecido  para  declarar  competente  a  Justiça  Federal,  a
suscitante.  (CC 54437/SC,  Rel.  Min.  Teori  Albi  Zavascki,  1ª  Turma,  DJ
06/02/2006, p. 189)

Outrossim, incumbe apontar a ocorrência de competência federal em relação
a demandas em cujo polo ativo figure o Ministério Público Federal, em consonância com a
orientação  do  e.  Superior  Tribunal  de  Justiça,  que  expressa  que  se  o  Ministério  Público
Federal é parte, a Justiça Federal é competente para conhecer do processo (CC 4927-0, DF, 1ª
Seção, j. 14.9.93 – rel. Humberto Gomes de Barros – DJU 4.10.93).

Nesta mesma linha, aponta-se aresto do e. Tribunal Regional Federal da 4ª
Região:

PROCESSO CIVL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE DO MPF.
Se  a  ação  proposta  pelo  MPF  está  incluída  dentro  de  suas  atribuições,
prevista na CF 88 e na LC nº 75/93, como é o caso dos autos, basta esse fato
para legitimar o Parquet Federal para a causa e, conseqüentemente, a Justiça
Federal é a competente para o processo e julgamento do feito. Precedentes
da  Jurisprudência.  Apelação  conhecida  e  provida.  (TRF  da  4ª  Região.
TERCEIRA TURMA,  APELAÇÃO  CÍVEL nº  2001.04.01.065054-8/SC,
Relator JUIZ CARLOS EDUARDO T.F. LENS, data da decisão 26/03/02,
DJU 25/04/02, página 471)

Isso posto, e considerando os efeitos da conduta danosa praticada pela ré,
que alcançam o âmbito de atuação do IFS no Estado de Sergipe, competente é o foro da
capital do Estado, nos termos do art. 93, II, da Lei 8.078/90.

                                                        
V) DOS FUNDAMENTOS FÁTICOS

                                                                                                     
O  Ministério  Público  Federal  recebeu  representação,  apresentada  por

LUCIANA NASCIMENTO FELIX SANTOS, genitora da candidata  Giuliana Nascimento
Felix  Santos,  na  qual  esta  relata  que  no  Edital  do  Instituto  Federal  de  Sergipe,  de
divulgação de abertura das inscrições para o Processo Seletivo para os Cursos Técnicos
de Nível Médio na forma Integrada, ofertado pelo Campi Aracaju, Estância, São Cristóvão,
Lagarto, Itabaiana e Glória para ingresso no 1º semestre de 2021, publicado em 17/12/2020,
com retificações posteriores, constava, até a data de 15/01/2021 (dia do sorteio eletrônico
público), no quadro de vagas, 06 (seis) vagas no curso técnico de informática  destinadas
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a PcD (pessoa com deficiência) grupo A (Ampla Concorrência),  porém no resultado do
sorteio apenas foi divulgado o nome de um aprovado, ficando de fora da classificação os
outros dois inscritos para a ocupação das citadas vagas.

Segundo narrado pela  denunciante, o  IFS teria  realizado alterações  no
edital em 16/01/2021, portanto, em data posterior ao sorteio público das vagas, ocasião
em que alterou o número de vagas no curso técnico de informática reservadas a PcD (pessoa
com deficiência) grupo A (Ampla Concorrência) para apenas 01 (uma).

Em  adendo,  a  noticiante  relatou  que  quando  os  candidatos  optam  pela
inscrição em determinado curso, levam em consideração o número de vagas do edital, bem
como que, no caso do curso técnico de informática, como só havia três candidatos inscritos e
seis vagas ofertadas,  a filha da denunciante tinha como certa sua aprovação, o que gerou
muita expectativa e grande decepção após o resultado do sorteio, deixando-a emocionalmente
abalada.  Segundo  narra  a  genitora  da  candidata,  sua  filha,  que  se  inscreveu  nas  vagas
reservadas  a  PcD,  padece  de  sequelas  de  “Neuromielite  óptica  viral  desde  os  10  anos,
tetraplégica e dependente de ventilação mecânica, porém definitivamente preservada, muito
inteligente  e  cheia  de  sonhos  Atualmente  a  adolescente  possui  15  anos  e  aguardava
ansiosamente por esse sorteio”.

A noticiante anexou diversos documentos, dentre os quais cópia do Edital
em comento, no qual consta a seguinte Tabela, onde vemos a disponibilização de um total de
40  vagas  para  o  curso  técnico  de  informática.  Destas,  50%  são  destinadas  à  ampla
concorrência (total de 20) e as outras 50% são destinadas a alunos provenientes de escolas
públicas (total  de 20).  Das vagas da ampla concorrência,  a Tabela constante do edital
aponta um total de 14 vagas para não PcD  e 6 vagas reservadas para PcD.  Vejamos
campo em amarelo:
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Após, o MPF recebeu mais uma denúncia sobre o resultado do edital em
comento, protocolada por  MARIA QUITERIA DOS SANTOS, genitora do candidato  Jorge
Luiz dos Santos Nascimento, que havia se inscrito para nas vagas da ampla concorrência do
curso de eletrotécnica. Segundo narrado pela noticiante, o Instituto Federal de Sergipe havia
disponibilizado um total de 19 vagas na ampla concorrência para o referido curso (vide tabela
acima transcrita), as quais seriam preenchidas através do método sorteio eletrônico, de acordo
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com o Edital nº 8/2020/DGI/PROEN, publicado em 17 de dezembro de 2020. Prosseguiu a
denunciante asseverando que, após o referido sorteio e publicação da lista de aprovados, em
15/01/2021, o nome de  Jorge Luiz dos Santos Nascimento encontrava-se na décima sétima
posição de um total de 19 vagas disponibilizadas no edital. Contudo, narrou a genitora do
adolescente,  “ao  conferirmos  a  listagem  dos  aprovados  observei  meu  filho  como
EXCEDENTE”.                                                                                     

Acrescentou a  interessada,  ainda,  que,  após  buscar  informações  junto ao
IFS, foi informada pela instituição de que havia sido realizada uma retificação do quantitativo
de  vagas  do  curso  de  eletrotécnica no  dia  18  de  janeiro  de  2021, portanto,  após  a
divulgação do resultado e a apresentação de seu questionamento:

“O absurdo foi que a referida retificação ocorreu no dia 18 de janeiro de
2021, após o resultado e minha cobrança para eles rever a mudança de
excedente para aprovado do meu filho. De acordo, com várias acordão é
vedado a  retificação  após  prova,  no  caso  sorteio.  Assim,  solicito  a  esse
órgão ministerial tão bem conceituado, que garanta o direito de meu filho
Jorge Luiz dos Santos Nascimento, 15 anos, a devida vaga. Pois, eram 19
vagas para o curso de Eletrotécnica e não 14 como eles fizeram após a
retificação vedada pelo arcabouço legal brasileiro”

Após oficiado pelo MPF sobre as denúncias recebidas, o IFS encaminhou o
OFÍCIO Nº 0046/2021/RT/IFS, nos seguintes termos:

“1.Em  atenção  ao  ofício  em  epígrafe,  vimos  informar,  conforme
manifestação do Departamento de Gestão de Ingressos deste Instituto que,
tendo em vista o fato de que o resultado do sorteio para o preenchimento de
vagas dos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino
Médio do IFS foi divulgado com base no quantitativo de vagas cadastradas
e disponibilizadas no  sistema de inscrição do processo seletivo – Sigaa e
que é possível ver o quantitativo de vagas no momento da inscrição, o que
neste caso sempre esteve correto, ou seja, no momento em que o candidato
realizou  a  inscrição  foi  possível  ver  que  do  lado  do  grupo  estava  o
quantitativo de vagas disponíveis, e que para a realização desta etapa o
candidato visualizou essa informação de forma clara, como é possível ver
no recorte abaixo do texto.
2.  Considerando  que  a  administração  pública  pode  rever  seus  atos  a
qualquer  tempo quando detectada a falha,  e neste  caso foi  apenas a de
digitação na planilha/quadro de vagas constante no edital, a retificação foi
feita no edital 08/2020/DGI/PROEN, com o quantitativo correto nos dias 16
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e 18/01, logo que o departamento foi informado da inobservância (recorte
abaixo do corpo do texto), conforme disponibilidade de oferta pelo campus;
3. Considerando que o objetivo do IFS, através de seu Departamento de
Gestão de Ingressos não é apenas disponibilizar vagas, mas de prover ao
candidato  a  possibilidade  de  inserção  em  nossa  instituição,  através  de
informações  claras  e  de  uma  comunicação  linear,  pedimos  que  os
candidatos acompanhem as publicações de chamada no nosso Portal de
Ingresso, pois as vagas não preenchidas são remanejadas para a segunda
chamada (a partir de 01/02/2021) , entre os grupos, obedecendo a lei de
cotas, aumentando assim a possibilidade de convocação.
4. A equipe do Departamento de Gestão de Ingressos do IFS informa ainda
que está  à disposição para qualquer  esclarecimento  que  ainda venha a
surgir  e  desde  já  se  desculpa  pela  inobservância  no  preenchimento  da
tabela para os dois cursos supracitados.”

Portanto,  em sua  resposta,  o IFS reconhece  que  alterou  o  número  de
vagas  disponibilizadas  nos  cursos  técnicos  de  informática  e  eletrotécnica  em  data
posterior à  realização do sorteio  eletrônico  público  das vagas,  tal  como narrado em
ambas as denúncias acima analisadas, o que resultou na exclusão de candidatos que
fariam jus a acessar o ensino público caso observada a norma do edital, que rege os
concursos públicos.

VI) DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS

A educação, como direito de todos e dever do Estado e da família, encontra-
se constitucionalmente consagrada, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo
para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (CRFB, arts. 6º e 205). 

Esteado no primado fundamental de que todos são iguais perante a lei, sem
distinções de qualquer natureza (art.  5º da CRFB), encontra-se igualmente estabelecido no
ordenamento jurídico pátrio que o ensino será ministrado com base no princípio da igualdade
de condições para o acesso e permanência na escola (art. 206, I, da CRFB). Tal pilar jurídico
constitucional precisa ser compreendido, a toda evidência, nos termos da igualdade material,
de  sorte  a  permitir  que  as  peculiaridades  inerentes  aos  titulares  do  direito  possam  ser
consideradas a fim de criarem-se mecanismos adequados ao respectivo exercício, sob pena de
seu total esvaziamento e de fazer-se, do Magno Texto, letra morta.

PÁGINA 10 DE 22
MPF – PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SERGIPE

Av. Beira Mar, 1064, Praia Treze de Julho, Aracaju-SE, 49020-010
PABX: (0XX79)3301-3700 - FAX: (0XX79)3301-3830



 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
 Procuradoria da República no Estado de Sergipe
 Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão

Neste sentido, o dever público de ofertar educação (art. 205, CRFB), com
garantia de padrão de qualidade (art. 206, VII, CRFB) e com igualdade de condições para o
acesso e permanência (art. 206, I, CRFB). É dizer, em outras palavras, que integra o dever do
Estado na prestação da educação, garantir a acessibilidade de todas as pessoas, combatendo a
discriminação e restrição de acesso aos direitos sociais e à vida em sociedade.

Além disso:

Art.  208. O dever  do Estado com a educação será efetivado mediante a
garantia de: 
(…)
§ 2º O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua
oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente. 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança,
ao  adolescente  e  ao  jovem,  com absoluta  prioridade,  o  direito  à  vida,  à
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária,
além de colocá-los a  salvo de toda forma de negligência,  discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão. (Grifo Nosso)

Além  disso,  a  Declaração  Universal  dos  Direitos  Humanos,  adotada  e
proclamada pela Resolução 217 A (III) da Assembléia-Geral das Nações Unidas em 10 de
dezembro de 1948, elege o princípio da não discriminação e  reconhece o direito  de toda
pessoa à instrução.

Foi  exatamente  nesse  contexto  que  a  legislação  brasileira  construiu  um
arcabouço  jurídico  com  o  intuito  de  assegurar  a  todos,  sem  discriminação,  o  direito  à
educação.

A propósito, cumpre salientar,  destarte, o princípio da máxima eficácia e
efetividade das normas definidoras de direitos e garantias fundamentais (como decorre do art.
5°, §1°, da CRFB).

Além disso, considerando também o dever público de realização progressiva
dos direitos sociais, o princípio da segurança jurídica e os princípios do Estado Democrático e
Social  de  Direito  e  da  proteção  da  confiança  na  ordem jurídica,  tem sido  consagrado  o
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entendimento de não ser lícito ao Estado (ou ao particular) o retrocesso na implementação dos
direitos fundamentais, em especial dos direitos sociais, sob pena de inconstitucionalidade.

Partindo de tais premissas, verifica-se que a situação fática ora trazida ao
Poder Judiciário Federal evidencia que, não obstante a Administração Pública tenha o poder-
dever  de  exercer  a  autotutela,  revendo atos  nulos  (ilegais)  ou  revogá-los  por  motivos  de
conveniência e oportunidade (Súmula 473 do STF),  tal atuação se sujeita a limitações, já
que deve respeitar os direitos adquiridos dos administrados,  ressalvada,  em todos os
casos, a apreciação judicial.

De acordo com o artigo 41 do Decreto 9.739/2019, que estabelece medidas
de eficiência organizacional para o aprimoramento da administração pública federal direta,
autárquica  e  fundacional,  estabelece  normas  sobre  concursos  públicos  e  dispõe  sobre  o
Sistema de Organização e Inovação Institucional do Governo Federal - SIORG, os editais
devem ser publicados com o prazo mínimo de 04 meses da realização da prova. Além disso,
ele  deve  ser  divulgado  logo  após  a  publicação  no  sítio  oficial  do  órgão  ou  da  entidade
responsável pela realização do concurso público e da instituição que executará o certame,
sendo que as alterações de qualquer dispositivo do edital será publicada no Diário Oficial da
União e divulgada nos mesmos termos citados. Vejamos:

Art. 41. O edital do concurso público será:

I - publicado integralmente no Diário Oficial da União, com antecedência mínima
de quatro meses da realização da primeira prova; e

II -  divulgado logo após a  publicação  no sítio  oficial  do órgão ou  da entidade
responsável pela realização do concurso público e da instituição que executará o
certame.

§ 1º A alteração de qualquer dispositivo do edital será publicada no Diário Oficial
da União e divulgada nos termos do inciso II do caput.

§ 2º O prazo de que trata o inciso I do caput poderá ser reduzido por meio de ato
motivado  do  Ministro  de  Estado,  permitida  a  subdelegação  para  o  Secretário
Especial  de  Desburocratização,  Gestão  e  Governo  Digital  do  Ministério  da
Economia .

Além disso, esse mesmo decreto em seu art. 42, III e IV dispõe que são
elementos essenciais do edital o quantitativo de cargos a serem providos e o quantitativo de
cargos reservados às pessoas com deficiência e os critérios para sua admissão.

Desse  modo,  eventuais  alterações  nos  editais  de  processos  seletivos
públicos,  além  de  normalmente  versarem  sobre  mudanças  de  caráter  secundário
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(excepcionalmente podendo versar sobre alterações substanciais),  devem ocorrer antes da
data da realização da prova (ou, no caso concreto, do sorteio público das vagas).

Isso porque, como é sabido, a Administração Pública deve observar regras e
princípios durante a realização de certames públicos, tais como a vinculação ao instrumento
convocatório. Isso significa que tanto a Administração Pública quanto os administrados
(candidatos)  devem obedecer às  regras  do  edital,  sob  o  risco  de  anulação  da  prova
individual  (no  caso  de  desobediência  do  concurseiro)  ou  da  anulação  do  próprio
concurso (no caso de erro grave da Administração Pública).

Se  essas  alterações  são  feitas  após  a  realização  da  prova  (ou,  no  caso,
sorteio público eletrônico), muitos candidatos podem ser prejudicados e outros beneficiados
sem aviso prévio,  o que desobedeceria não só o princípio da  vinculação ao instrumento
convocatório, mas outros princípios básicos que regem a Administração Pública, como a
segurança  jurídica,  isonomia,  eficiência,  boa-fé,  eivando  de  ilegalidade  a  alteração
superveniente do ato convocatório.

É conhecida a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a
temática,  para quem o  edital é a “lei  do concurso”  e,  nessa condição,  é  de observância
obrigatória para todas as partes envolvidas. Dessa forma, a Suprema Corte orienta, que após a
publicação  do  edital,  só  se  admite  a  alteração  das  regras  do  concurso  se  houver
modificação  na  legislação  que  disciplina  a  respectiva  carreira,  desde  que  o  concurso
público ainda não esteja concluído e homologado. Não há, portanto, autorização para que
a Administração Pública reduza as vagas que disponibilizou no edital após a data da
prova (ou sorteio público), tratando-se de ato que se afasta de parâmetros mínimos de
legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

A  jurisprudência  do  TRF5 também  endossa  esse  entendimento,
ao afirmar que,  embora  se reconheça o poder de  autotutela  da Administração Pública,
não  se  pode  olvidar  que  a  atuação  administrativa  também  deve  ser  fundada  na
segurança jurídica,  bem como que as  seleções  públicas  em geral  são  norteadas  pelo
princípio da estrita vinculação ao instrumento convocatório, o que garante a efetivação
da impessoalidade em tais certames. Vejamos:

PROCESSO  Nº:  0805461-94.2019.4.05.8400  -  APELAÇÃO  CÍVEL
APELANTE: RAONI BORGES BARBOSA ADVOGADO: Bruno Delgado
Brilhante  APELADO:  FUND  COORD  DE  APERFEICOAMENTO  DE
PESSOAL  DE  NIVEL  SUP  e  outro  RELATOR(A):  Desembargador(a)
Federal  Cid  Marconi  Gurgel  de  Souza  -  3ª  Turma  MAGISTRADO
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CONVOCADO: Desembargador(a) Federal Luiz Bispo Da Silva Neto JUIZ
PROLATOR DA SENTENÇA (1° GRAU): Juíza Federal Gisele Maria da
Silva  Araújo  Leite  EMENTA ADMINISTRATIVO.  CONCURSO  PARA
BOLSISTA  DE  PÓS-DOUTORADO. CANDIDATO APROVADO
DENTRO DAS VAGAS. MATRÍCULA. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO
PROVIDA. 1. Apelação interposta pelo Particular em face da sentença que
julgou improcedente o pedido, em feito no qual o Autor objetivava o seu
ingresso  no  Programa  de  Pós-Graduação  em  Antropologia  Social  da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN, bem como o seu
cadastro  como  bolsista  no  Programa  Nacional  de  Pós-Doutorado  da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES. 2.
Aduz o Autor que participou de seleção de bolsa de Pós-Doutorado, a qual
previa uma vaga em Antropologia Social, tendo passado em segundo lugar;
contudo, o primeiro colocado não preencheu todos os requisitos necessários
previstos no edital para torná-lo apto à percepção da bolsa, de modo que foi
desclassificado, passando ele (Autor) a ser o primeiro colocado. 3. Informa
que, após realizar todas as fases do certame, e ter passado por um "embate"
no  âmbito  administrativo  para  conseguir  ser  reclassificado  para  o  1º
(primeiro) colocado, teve o seu recurso deferido, chegando a receber um e-
mail  no  dia  24/4/2019 do Coordenador  do  Programa de  Pós-Graduação,
informando sobre a sua convocação para o cadastro de bolsista do PNPD.
Contudo,  tomou  conhecimento,  no  dia  9/5/2019,  que  a  Coordenação  do
PPGAS/UFRN teria recolhido as bolsas do PNPD do PPGAS, em virtude do
Ofício Circular nº 1/2019-GAB/PR/CAPES que previa o contingenciamento
de despesas. 4. Alega que a medida adotada pela Instituição de Ensino não
pode ser considerada legal, tendo em vista que cumpriu todos os requisitos
apresentados no Edital do certame,  já  estando,  inclusive,  dando aulas  em
substituição  a  Professores  da  UFRN,  em  efetiva  atuação  no  âmbito  do
Programa,  ao qual  adquiriu  direito  subjetivo à  participação.  5.  Destacou,
ainda,  que  o  Ministério  da  Educação  (MEC)  anunciou  o
descontingenciamento do orçamento das verbas das Universidades Federais,
liberando totalmente  as  verbas  contingenciadas  em abril  de  2019.  Sendo
assim,  com a liberação de toda a verba das Universidades Federais,  fica
demonstrado o seu direito de obter o cadastramento da bolsa no Programa
de  Pós-Graduação  em  Antropologia  Social  da  UFRN,  o  qual  foi
devidamente  aprovado.  6.  Conquanto  se  reconheça  o  poder
de     autotutela     da  Administração  Pública,  não  se  pode  olvidar  que  a  
atuação  administrativa  também  deve  ser  fundada  na  segurança
jurídica. 7. Na hipótese, é incontroverso que o     Edital     de seleção ofertou  
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1  (uma)  vaga  para  bolsa  de  Pós-Doutorado  em Antropologia  Social,
tendo o Autor/Apelante passado em segundo lugar; contudo, o primeiro
colocado  não  preencheu  todos  os  requisitos  necessários  previstos  no
Edital  para  torná-lo  apto  à  percepção  da  bolsa,  de  modo  que  foi
desclassificado, passando ele (Autor) a ser o primeiro colocado. 8. As
seleções  públicas  em  geral  são  norteadas  pelo  princípio  da  estrita
vinculação ao instrumento convocatório, o que garante a efetivação da
impessoalidade  em  tais  certames. 9.  O  "recolhimento"  da  bolsa  no
Sistema,  que impediu  o cadastramento  do Autor/Apelante como bolsista,
após  o  exaurimento  dos  procedimentos  inerentes  à  seleção  pública  e,
inclusive,  após  o  Autor  ter  dado aulas  em substituição  a  Professores  da
UFRN,  em  efetiva  atuação  no  âmbito  do  Programa, resulta  em  grave
afronta  à  isonomia,  à  impessoalidade  e  à  segurança  jurídica.  10.  O
Estado de Direito  se  funda na segurança jurídica,  princípio  do qual
emana a necessidade de o Direito e a atuação estatal serem dotados de
cognoscibilidade,  confiabilidade  e  calculabilidade.  11.  Acerca  da
matéria, o Plenário do col. STF, nos autos do RE 837.311/PI (decidido
sob o regime de Repercussão Geral),  em 9/12/2015, firmou a tese da
existência de direito subjetivo à nomeação na hipótese de aprovação em
Concurso Público dentro do número de vagas ofertado, restando claro,
portanto, o direito de o Autor/Apelante ser ingressado no Programa de
Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte  -  UFRN.  12.  Registre-se,  ainda,  que  o  Ministério  da
Educação  (MEC)  anunciou  o  descontingenciamento  do  orçamento  das
verbas  das  Universidades  Federais,  liberando  totalmente  as  verbas
contingenciadas em abril de 2019. Sendo assim, com a liberação de toda a
verba das Universidades Federais,  reforça o direito do Autor/Apelante de
obter  o  cadastramento  da  bolsa  no  Programa  de  Pós-Graduação  ora
pleiteado. 13. Apelação provida. Inversão da sucumbência. Condenação das
Rés em honorários advocatícios, fixados em de 10% (dez por cento), pro
rata,  sobre  o  valor  da  causa.  mft
(PROCESSO:  08054619420194058400,  APELAÇÃO  CÍVEL,
DESEMBARGADOR FEDERAL CID MARCONI GURGEL DE SOUZA,
3ª TURMA, JULGAMENTO: 12/11/2020)

As razões em favor dos acadêmicos, portanto, devem prevalecer.
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Como pontuado nos julgados acima mencionados, a Administração Pública
deve pautar sua atuação no princípio da  segurança jurídica, consagrado por vários outros
princípios: direito adquirido, ato jurídico perfeito, coisa julgada, irretroatividade da çei, entre
outros.  Este  princípio  enaltece  a  ideia  de  proteger  o  passado  (relações  jurídicas  já
consolidadas) e tornar o futuro previsível, de modo a não infligir surpresas desagradáveis ao
administrado2. Visa à proteção da confiança e a garantia da certeza e estabilidade das relações
ou situações jurídicas3. 

Mister levar em consideração, ainda, os princípios da proporcionalidade e
da  razoabilidade  para  fins  de  apreciação  do  caso  em  comento,  sob  pena  de  que  seja
cometida  uma  injustiça  irreparável  com  profundos  danos  à  educação  dos  jovens
prejudicados pela atuação ilegal da Administração Pública. De acordo com José Adércio
Leite Sampaio4, deve-se “exigir das normas restritivas de direitos obediência aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, aferidor de um ‘justo equilíbrio’ dos interesses e valores
envolvidos,  através  da  apuração  de  um convincente  índice  de  necessidade  da medida
restritiva, de sua adequação às finalidades propostas e da sua inexcedível proporção de
contenção do direito em jogo” (Grifou-se).

O princípio da razoabilidade, que tem assento constitucional na cláusula do
devido processo legal (art. 5º, LIV), visa a coibir o arbítrio estatal em prol da proteção dos
direitos  e  interesses  do  cidadão  e  fundamenta-se  nos  preceitos  que  arrimam
constitucionalmente  os  princípios  da  legalidade  (artigos  5º,  II;  37  e  84)  e  da  finalidade
(dispositivos  citados  e  artigo  5º,  LXIX),  e  como  tal,  deve  nortear  todos  os  atos  da
Administração Pública5.

Também sobre o princípio, leciona o Ministro Luís Roberto Barroso6: “O
princípio da razoabilidade é um parâmetro de valoração dos atos do Poder Público para aferir
se eles estão informados pelo valor superior inerente a todo o ordenamento jurídico: a justiça
(...)”.

Na mesma linha de pensamento, Hely Lopes Meirelles7 nos ensina que  o
princípio da razoabilidade pode ser chamado de princípio da proibição de excesso, que,
em última análise, objetiva aferir a compatibilidade entre os meios e os fins, de modo a
evitar restrições desnecessárias ou abusivas por parte da administração pública,  com
lesão aos direitos fundamentais. (grifou-se). 
2 CUNHA Júnior, Dirley da. Curso de Direito administrativo, editora podium, 7ªediçâo, 2008, pág. 58.
3 CUNHA Júnior, Dirley da. Curso de Direito administrativo, editora podium, 7ªediçâo, 2008, pág. 58.
4 A Constituição Reinventada pela Jurisdição Constitucional, Del Rey, Belo Horizonte, 2002, p. 757.
5 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo, 13ª edição, ed. Malheiros, 2001, p. 80.
6 Interpretação e Aplicação da Constituição, Ed, Saraiva, 1996, p. 204/205.
7 Direito Administrativo Brasileiro, 26ª ed., Malheiros, SP, 2001, p. 86.
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Outros  renomados  juristas  seguem essa  trilha.  Explica  Maria  Sylvia  Di
Pietro8 que “embora a Lei nº 9.784/99 faça referência aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, separadamente, na realidade, o segundo constitui um dos aspectos contidos
no  primeiro.  Isto  porque  o  princípio  da  razoabilidade,  entre  outras  coisas,  exige
proporcionalidade entre os meios de que se utiliza a Administração e os fins que ela tem que
alcançar.  E  essa  proporcionalidade  deve  ser  medida  não  pelos  critérios  pessoais  do
administrador, mas segundo padrões comuns na sociedade em que vive; e não pode ser
medida diante dos termos frios da lei, mas diante do caso concreto.” (grifou-se). Segundo
Gilmar  Ferreira  Mendes9,  “a  doutrina  constitucional  mais  moderna  enfatiza  que,  em  se
tratando de imposição de restrições a determinados direitos, deve-se indagar não apenas
sobre a admissibilidade constitucional da restrição eventualmente fixada (reserva legal),
mas também sobre a compatibilidade das restrições estabelecidas com o princípio da
proporcionalidade. Essa nova orientação, que permitiu converter o princípio da reserva legal
no  princípio  da  reserva  legal  proporcional,  pressupõe  não  só  a  legitimidade  dos  meio
utilizados e dos fins perseguidos pelo legislador, mas também a adequação desses meios
para consecução dos objetivos pretendidos e a necessidade de sua utilização” (grifou-se). 

Desse  modo,  pelo  princípio  da  proibição  do  excesso,  ou  da
proporcionalidade e razoabilidade, tem-se que a alteração do edital, em específico do
número de vagas disponibilizadas aos candidatos pelo Instituto Federal de Sergipe,  em
data posterior à própria realização do sorteio público eletrônico é ato não só ilegal mas
também  não  razoável,  tampouco  proporcional  e,  consequentemente,  excessivo. O
princípio da proibição do excesso encontra aplicação plena no caso em apreço, com a perfeita
verificação fática de seus desdobramentos. Afinal, a atitude do IFS fere:

a)  o  subprincípio  da  conformidade  ou  adequação  dos  meios:  A
alteração do edital em data posterior à realização do sorteio público das vagas não é meio
adequado para resolver a questão. Afinal, se por um lado o IFS afirma que estaria corrigindo
erros no número de vagas divulgadas no edital, por outro, ignora por completo o direito dos
candidatos que se inscreveram de acordo com as vagas divulgadas, além de olvidar o fim
essencial para a qual existe a própria Instituição de Ensino Superior, isto é, prestar serviço de
educação de qualidade a seus acadêmicos. O agir do IFS é desconforme e inadequado.

b) o subprincípio da exigibilidade ou necessidade: É desnecessário que
o  IFS  realize  as  alterações  posteriores  (intempestivas)  no  edital  do  processo  seletivo,
ocasionando danos irreparáveis aos acadêmicos que se candidataram dentro do número de
8 Direito Administrativo, 14ª edição, editora Atlas, p. 81/82.
9 Mendes, Gilmar F., Direitos Fundamentais e Controle de Cosntitucionalidade, 2ª ed., Celso Bastos Editor, São Paulo, 1999, 
pp. 72, 77.
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vagas disponibilizadas, quando o bem da vida protegido (o direito fundamental à educação)
estaria melhor  resguardado com a manutenção das vagas disponibilizadas e não corrigidas de
forma tempestiva, até para que os candidatos, querendo, pudessem alterar sua candidatura a
outro curso, nos quais as chances de seleção passassem a ser mais elevadas;

c) o subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito:  o atuar do
IFS resulta  desproporcional  e  não  razoável  com  a  alternativa  notoriamente  mais
benéfica  para  a  educação:  manter o  edital  vigente  na data  da  realização  do  sorteio
eletrônico público das vagas.

É  mister  concluir,  então,  que  não  é  razoável  e  proporcional  que  os
acadêmicos  do IFS sejam impedidos de prosseguir o exercício de seu direito à educação em
razão de alteração intempestiva do edital, efetuada após a data do sorteio público das vagas.

                                                                                                       
A desproporcionalidade da restrição, aliás, fica mais evidente quando se

nota que a perda de um semestre ou um ano da vida acadêmica, sem que se tenha contribuído
de qualquer modo para isso, é prejuízo irreparável para um estudante. Enquanto que, para a
Administração  Pública,  o  curso  será  proporcionado  de  qualquer  forma  aos  alunos  já
matriculados,  razão  pela  qual  a  medida  legal  e  mais  razoável  no  caso  concreto é  a
manutenção das vagas disponibilizadas no edital vigente na data em que realizado o
sorteio público eletrônico, admitindo-se os candidatos aprovados dentro do número ali
previsto.

VII) DA MEDIDA LIMINAR
                         
Na presente petição restou evidenciado que o IFS  realizou alteração d  o  

Edital nº 8/2020/DGI/PROEN, publicado em 17 de dezembro de 2020, de divulgação de
abertura das inscrições para o Processo Seletivo para os Cursos Técnicos de Nível Médio
na  forma  Integrada,  ofertado  pelo  Campi  Aracaju,  Estância,  São  Cristóvão,  Lagarto,
Itabaiana e Glória, para ingresso no 1º semestre de 2021, em datas posteriores à realização
do sorteio eletrônico público das vagas, ocorrido em 15/01/2021, de forma a reduzir o
número de vagas disponibilizadas para os cursos técnicos de informática e   eletrotécnica,  
nos seguintes termos:  

• curso técnico de informática:   redução das vagas destinadas a PcD (pessoa com

deficiência) grupo A (Ampla Concorrência) de um total de 06 (seis) vagas para
apenas 01 (uma) vaga, ficando de fora da classificação os outros dois inscritos
para a ocupação das citadas vagas;
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• curso técnico de eletrotécnica  : redução do total de vagas da ampla concorrência

para o referido curso, de um total de 19 (dezenove) para 14 (catorze), deixando
de fora os demais inscritos dentro do número de vagas originalmente ofertadas;

Conforme  fundamentação  jurídica  delineada  no  item  anterior,  restou
também  evidenciado  que  não  obstante  a  Administração  Pública  tenha  o  poder-dever  de
exercer a autotutela, revendo atos nulos (ilegais) ou revogá-los por motivos de conveniência e
oportunidade  (Súmula  473  do  STF),  tal  atuação  se  sujeita  a  limitações,  já  que  deve
respeitar os  direitos  adquiridos  dos  administrados,  ressalvada,  em todos  os  casos,  a
apreciação judicial.  Isso porque, como é sabido,  a Administração Pública deve observar
regras  e  princípios  que  devem  ser  estritamente  obedecidos  durante  a  realização  de
certames públicos, tais como a vinculação ao Instrumento Convocatório. Isso significa
que  tanto  a  Administração  Pública  quanto  os  administrados  (candidatos)  devem
obedecer às regras do edital, sob o risco de anulação da prova individual (no caso de
desobediência do concurseiro)  ou da anulação do próprio concurso (no caso de erro
grave da Administração Pública).

Além disso, como narrado, a alteração do edital (lei  do certame) em
data  posterior  à  realização  da  prova  (ou  sorteio  público  das  vagas,  como  no  caso),
afronta a legislação de regência (art. 41 do Decreto 9.739/2019), ofende ao princípio da
vinculação  ao  instrumento  convocatório,  da  segurança  jurídica,  da  isonomia,  da
eficiência, boa-fé e razoabilidade/proporcionalidade, eivando de ilegalidade a alteração
superveniente do ato convocatório.

Restou demonstrado, ainda,  evidente prejuízo aos alunos prejudicados
pela vedação de acesso aos cursos  ofertados (como narrado no item 1, referente aos
fatos), eis que privados de matricular-se nos cursos em exame mesmo aprovados dentro
das  vagas  ofertadas  pelo  edital  vigente  na  data  da  realização  do  sorteio  público
eletrônico. Além da ofensa direta ao direito à educação, detalhou-se, na narrativa fática,
que a atuação ilegal e irrazoável da Administração Pública nesse caso também causou
intenso dano psicológico/emocional aos candidatos surpreendidos com o resultado do
certame em desconformidade com o edital vigente.

O  fumus  boni  iuris  e o  periculum  in  mora ,  portanto,  estão
exaustivamente abordado na fundamentação da presente inicial, em especial considerando
que o ano letivo encontra-se em pleno andamento, havendo risco dos alunos perderem
matérias, com prejuízos irreversíveis, atrasando a sua formação profissional.
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No presente caso, a tutela jurisdicional pretendida somente será de todo
efetiva se for prestada, também, em caráter emergencial, em virtude do início do ano
letivo,  de  modo que  a  cada  dia  de  atraso  no  acesso  dos  alunos  aos  cursos  técnicos
importa  um prejuízo  cuja  reparação  cresce  de  forma  progressiva,  com tendência  a
tornar-se irreparável e consolidada.

O Código de Processo Civil garante a possibilidade de deferimento da tutela
provisória  de  urgência,  desde  que  esteja  comprovada  a  existência  de  elementos  que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil  do
processo, nos termos do artigo 300 do CPC.  No caso em apreço, justifica-se o pedido de
antecipação da tutela pelo fato de estarem caracterizados, a luz do artigo 300 do Código
de Processo Civil, todos os pressupostos autorizadores de sua concessão.

Observa-se,  por  fim, que  o  presente  caso,  além  de  preencher  os
requisitos  para a  tutela  de urgência descrita  no art.  300 do Código de Processo Civil,
também supre os requisitos para o deferimento de tutela provisória por evidência, quando,
nos termos do art. 311,VI, independente da demonstração de urgência ou perigo de
dano,  a  petição  inicial  for  instruída  com  prova  documental  suficiente  dos  fatos
constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida
razoável.

VIII) DOS PEDIDOS

Isto posto, o Ministério Público Federal requer:

1. O  recebimento  e  autuação  da  presente  ação,  com  os  documentos
digitalizados que a instruem;

2. A concessão de TUTELA DE URGÊNCIA, a fim de determinar ao IFS, sob pena
de multa diária, que proceda à imediata admissão dos alunos aprovados dentro
do  número  de  vagas  disponibilizadas  pelo    Edital  nº  8/2020/DGI/PROEN,  
publicado em 17 de dezembro de 2020, de divulgação de abertura das inscrições
para  o  Processo  Seletivo  para  os  Cursos  Técnicos  de  Nível  Médio  na  forma
Integrada, ofertado pelo Campi Aracaju, Estância, São Cristóvão, Lagarto, Itabaiana e
Glória,  para ingresso no 1º semestre  de 2021,  tornando sem efeito as  alterações
editalícias  realizadas     em  datas  posteriores  à  realização  do  sorteio  eletrônico  
público das vagas, ocorrido em 15/01/2021, de forma a manter o número de vagas
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disponibilizadas  para  os  cursos  técnicos  de  informática  e    eletrotécnica,  nos  
seguintes termos:  

a) curso técnico de informática: manutenção das vagas destinadas a PcD (pessoa
com  deficiência)  grupo  A (Ampla  Concorrência)  no  total  de  06  (seis)  vagas,
convocando os candidatos classificados para a ocupação das citadas vagas;

b)  curso  técnico  de  eletrotécnica:  manutenção  do  total  de  vagas  da  ampla
concorrência para o referido curso,  no total  de 19 (dezenove),  convocando os
candidatos classificados para a ocupação das citadas vagas;

3. A citação do réu,  na forma da lei,  para,  querendo,  contestar  a  presente ação civil
pública, sob pena de revelia e aceitação dos pedidos formulados, prosseguindo-se nos
demais termos do processo até final sentença de procedência;

4. A intimação pessoal e mediante oficial de justiça dos réus quanto à liminar e sentença,
em  que  houverem  sido  fixadas  obrigações  de  fazer/não  fazer  sob  pena  de
astreintes/multa, nos termos da Súmula 410 do STJ;

5. Sendo  a  questão  de  mérito  unicamente  de  direito,  requer  seja  julgada  a  lide
antecipadamente,  nos  termos  do  art.  355,  I,  do  NCPC.  Caso  não  entenda  assim
Vossa  Excelência,  pugna-se  provar  o  alegado  por  todos  os  meios  de  prova  em
direito admitidos, em especial documental, testemunhal e pericial.

6. Respeitado  o  devido  processo  legal,  que  SEJA JULGADA PROCEDENTE  A
PRESENTE AÇÃO PARA CONDENAR, EM DEFINITIVO, o IFS, sob pena de
multa diária, a proceder a admissão dos alunos aprovados dentro do número de
vagas disponibilizadas pelo    Edital nº 8/2020/DGI/PROEN, publicado em 17 de  
dezembro de  2020,  de  divulgação  de  abertura  das  inscrições  para o  Processo
Seletivo para os Cursos Técnicos de Nível Médio na forma Integrada, ofertado
pelo  Campi  Aracaju,  Estância,  São  Cristóvão,  Lagarto,  Itabaiana  e  Glória,  para
ingresso  no  1º  semestre  de  2021,  tornando  sem efeito  as  alterações  editalícias
realizadas     em datas  posteriores  à  realização do sorteio  eletrônico  público  das  
vagas,  ocorrido  em  15/01/2021,  de  forma  a  manter  o  número  de  vagas
disponibilizadas  para  os  cursos  técnicos  de  informática  e    eletrotécnica,  nos  
seguintes termos:  
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a) curso técnico de informática: manutenção das vagas destinadas a PcD (pessoa
com  deficiência)  grupo  A (Ampla  Concorrência)  no  total  de  06  (seis)  vagas,
convocando os candidatos classificados para a ocupação das citadas vagas;
b)  curso  técnico  de  eletrotécnica:  manutenção  do  total  de  vagas  da  ampla
concorrência para o referido curso,  no total  de 19 (dezenove),  convocando os
candidatos classificados para a ocupação das citadas vagas;

7. Requer,  ainda,  a  fixação  de  multa  diária  para  o  caso  de  descumprimento  da
determinação  judicial,  em  valor  fixado  conforme  a  prudente  apreciação  judicial,
estimando-se não seja inferior a R$1.000,00 (mil reais);

8. Dá-se à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), deixando de recolher custas em
razão da isenção prevista no art. 4°, III, da Lei n° 9.289 c/c art. 18 da Lei n° 7.347/85.

Aracaju-SE, 24 de fevereiro de 2021.

MARTHA CARVALHO DIAS DE FIGUEIREDO
Procuradora da República

Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão
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