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PROCESSO Nº: 0803357-45.2022.4.05.8200 - APELAÇÃO CÍVEL

RELATÓRIO

O DESEMBARGADOR FEDERAL CID MARCONI: Apelação interposta pelo Ministério Público Federal, em sede
de Ação Civil Pública, em face de Sentença que julgou improcedentes os pedidos, quais sejam, o que tinha por fim
determinar à UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB que exclua o segundo Réu, Valdiney Velôso
Gouveia, da lista de aprovados do Curso de Engenharia de Produção - Bacharelado - Noturno - 2º Semestre daquela
Instituição de Ensino, cuja inserção se deu por meio da chamada regular do SISU, 1ª Edição/2022, em razão do
benefício a cota social aos "candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado o ensino médio em escolas
públicas", bem como, após a desconsideração da aprovação do referido candidato, que proceda à matrícula do aluno que
se encontra em melhor classificação na lista de aprovados pelo mesmo Sistema de Cotas.

Entendeu a douta Sentenciante que a Universidade Ré agiu dentro da legalidade, em observância estrita da Lei e ao
princípio da vinculação ao Edital, "não podendo criar requisitos subjetivos econômicos ou sociais, fora dos limites
juridicamente autorizados, a não ser egresso da escola pública, decorrente de norma que prevê expressamente esse
direito".

Não foram arbitrados honorários sucumbenciais em razão do disposto no art. 18, da Lei n. 7.347/1985.

Nas razões de Apelação, o Ministério Público Federal defende, em preliminar, a competência da Justiça Federal para
processar e julgar a presente demanda e a sua legitimidade ativa para propor a presente Ação Civil Pública.

No mérito, alega que a postura dos Demandados, ora Recorridos, não alcança a eficiência da causalidade entre o meio e
o fim da norma, já que a finalidade de facilitar o ingresso do candidato originário de Escola Pública em Universidade é
desvirtuada, uma vez que o concorrente, ora Recorrido, já é possuidor de um vasto Histórico Acadêmico no Ensino
Superior, não sendo lícito o uso da Cota Social com base em mera subsunção a um Edital, como pretendeu a UFPB.

Argumenta o Recorrente que, se as ações afirmativas objeto da Lei n. 12.711/2012, ao reservar vagas a pessoas que
tradicionalmente estão fora dos bancos Universitários, têm por objetivo prover um maior equilíbrio e igualdade sociais
nessa relação, a UFPB, agindo dessa forma, absteve-se de controlar a efetividade da política afirmativa que promove e,
assim, de assegurar que sejam beneficiados apenas aqueles que são os seus reais destinatários.

Contrarrazões apresentadas.

Instado a se pronunciar nesta Instância Recursal, o Ministério Público Federal, por meio de seu Representante Legal,
opinou pelo provimento do Recurso de Apelação.

É o relatório.

ff

PROCESSO Nº: 0803357-45.2022.4.05.8200 - APELAÇÃO CÍVEL

VOTO

O DESEMBARGADOR FEDERAL CID MARCONI: Discute-se, por meio da presente Ação Civil Pública, se o
Réu, Reitor da Universidade Federal da Paraíba - UFPB, com duas graduações (Direito e Psicologia), além de mestrado,
doutorado e pós-doutorado, tem ou não direito a concorrer a uma vaga na aludida instituição de ensino superior, na
condição de beneficiário das cotas sociais destinadas aos "candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado
o ensino médio em escolas públicas", mesmo tendo concluído o ensino médio há mais de 39 (trinta e nove) anos.

Não se desconhece que a Lei n. 12.711/2012 instituiu ação afirmativa visando minimizar as desigualdades existentes
entre estudantes de escolas públicas em relação aos de escolas particulares. Assim, reservou um percentual das vagas
nos cursos de graduação, nas Instituições Federais de Educação Superior vinculadas ao Ministério da Educação, para
estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas.

A "ratio essendi" dessa norma legal é a busca por minimizar os prejuízos dos alunos de escolas públicas, considerando a
deficiência de formação existente em relação ao ensino das escolas privadas, deficiência essa que vem sendo minorada
com os anos, haja vista o investimento que vem sendo feito, tanto no corpo docente quanto em material e estrutura das
escolas, tudo isso visando a facilitar o acesso daqueles ao ensino público superior e técnico, colocando-os em pé de
igualdade, em termos de concorrência, com os alunos de escolas privadas.
É
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É bem verdade que essa norma legal não estabeleceu exceções à aplicação da regra geral. No entanto, uma norma como
essa, considerando o seu caráter social, deve ser interpretada de forma restritiva, sob pena de malferir a "intentio legis" e
criar um privilégio para pessoas que não se enquadram no objetivo da lei.

No caso em comento, tem-se a situação de Valdiney Velôso Gouveia que, após concluir o ensino médio há mais de 39
(trinta e nove) anos e de já possuir duas graduações, mestrado, doutorado e pós-doutorado, estando, nos dias de hoje, no
comando da própria Universidade Federal da Paraíba - UFPB, na condição de Reitor, foi aprovado no Curso de
Engenharia de Produção - Bacharelado - Noturno - 2º Semestre daquela instituição de ensino, por meio da chamada
regular do SISU, 1ª Edição/2022, em razão do benefício da cota social aos "candidatos que, independentemente da
renda, tenham cursado o ensino médio em escolas públicas".

Ora, como bem esclareceu o ilustre Representante Legal do Ministério Público Federal, em seu Parecer nesta Instância
Recursal, "qualquer dificuldade que um dia o réu possa ter tido como aluno de escola pública já se encontra totalmente
superada, pois teve ele a oportunidade de concluir duas graduações, mestrado, doutorado e pós-doutorado, sendo
detentor de uma formação que pouquíssimas pessoas têm. Assim, permitir que se beneficie do regime de cotas sociais
em virtude de ter estudado há 39 anos em uma escola pública, olvidando toda a formação que veio a conquistar depois
disso, representa um completo desvirtuamento da política de ação afirmativa, constituindo, em verdade, um privilégio
injustificado, pelo que atenta contra a finalidade da Lei 12.711/2012".

É importante ainda consignar que a aprovação do Réu como cotista do SISU, além de não atender à finalidade da Lei,
também gerou prejuízo direto a um candidato, provavelmente entre 17 e 18 anos, egresso de escola pública, que se
encontrava na mesma lista de cotistas e que não só atende ao requisito legal, mas também à razão de ser da Lei
12711/2012 e ao objetivo da política pública das cotas.

Observe-se que, se referida ação afirmativa foi destinada a facilitar o acesso ao ensino universitário, não deve ser
direcionada àqueles que já possuem graduação superior. Ademais, impedir o acesso às cotas dos candidatos que já
possuem nível superior atende ao princípio da razoabilidade, na medida em que as cotas buscam compensar uma
desigualdade, seja social ou econômica, anterior e, se o candidato já é portador de diploma de nível superior, não há
mais essa desigualdade.

Nesse sentido, colhe-se precedente do TRF da 4ª Região, adiante transcrito:

"MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. COTAS. CANDIDATO COM FORMAÇÃO
UNIVERSITÁRIA ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. O objetivo do processo seletivo diferenciado, no caso, é
justamente propiciar o primeiro acesso ao ensino superior. O fato de a impetrante já ter curso superior
inequivocamente demonstra a prescindibilidade de ser protegida pela ação afirmativa. Abrir vagas a portadores de
diploma superior dentro do sistema de cotas não significaria a busca de isonomia, mas, ao contrário, privilegiaria
quem já obteve aquilo que o vestibular dá acesso. (TRF4, AC 5018539-33.2017.4.04.7000, QUARTA TURMA,
Relatora VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, juntado aos autos em 06/10/2017)."

(TRF4 - Ementa colhida do AG 5059369-84.2020.4.04.0000, Quarta Turma, Rel. Desembargador Federal Cândido
Alfredo Silva Leal Junior, juntado aos autos em 16/12/2020)

Portanto, necessário é que se faça um controle mais rígido das vagas em IES públicas destinadas aos cotistas egressos
de escolas públicas, de forma que a ação afirmativa, na forma como foi concebida, seja respeitada, atingindo-se tão
somente seu público-alvo.

Doutro turno, ao se excluir o Réu da lista de aprovados pelo SISU, deve-se proceder à matrícula do candidato que se
encontre em melhor classificação na lista de aprovados pelo sistema de cotas destinada aos "candidatos que,
independentemente da renda, tenham cursado o ensino médio em escolas públicas".

Pelo exposto, dou provimento à Apelação para excluir Valdiney Velôso Gouveia da lista de aprovados no Curso de
Engenharia de Produção - Bacharelado - Noturno - 2º Semestre da UFPB, para a qual foi selecionado através da
Chamada Regular do SISI 1ª Edição/2022, decorrente do benefício de Cota àqueles "candidatos que,
independentemente da renda, tenham cursado o ensino médio em escolas públicas" e determinar à Universidade Federal
da Paraíba - UFPB que não efetive a sua matrícula ou a anule, caso eventualmente já tenha sido realizada; bem como
para determinar à Universidade Federal da Paraíba - UFPB que, desconsiderando a aprovação do Réu, proceda com a
matrícula do candidato que se encontre melhor classificado na lista de aprovados pelo sistema mesmo sistema de cotas.

Sem condenação em honorários recursais, pois não houve fixação de honorários sucumbenciais.

É como voto.

ff
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PROCESSO Nº: 0803357-45.2022.4.05.8200 - APELAÇÃO CÍVEL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
APELADO: VALDINEY VELÔSO GOUVEIA e outro
RELATOR(A): Desembargador(a) Federal Cid Marconi Gurgel de Souza - 3ª Turma
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA (1° GRAU): Juíza Federal Cristina Maria Costa Garcez

EMENTA

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SISTEMA DE COTAS. ALUNOS EGRESSOS DE ESCOLAS
PÚBLICAS. LEI N. 12.711/2017. APLICAÇÃO RESTRITIVA. CANDIDATO QUE JÁ POSSUI DUAS
GRADUAÇÕES DE NÍVEL SUPERIOR, MESTRADO, DOUTORADO E PÓS-DOUTORADO. VIOLAÇÃO
DA FINALIDADE DA AÇÃO AFIRMATIVA. NORMA DESTINADA À REDUÇÃO DE DESIGUALDADES
SOCIAIS. INEXISTÊNCIA DESSA DESIGUALDADE NO PRESENTE CASO. REFORMA DA SENTENÇA.

1. Apelação interposta pelo Ministério Público Federal, em sede de Ação Civil Pública, em face de Sentença que julgou
improcedentes os pedidos, quais sejam, o que tinha por fim determinar à UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA -
UFPB que exclua o segundo Réu, Valdiney Velôso Gouveia, da lista de aprovados do Curso de Engenharia de Produção
- Bacharelado - Noturno - 2º Semestre daquela instituição de ensino, cuja inserção se deu por meio da chamada regular
do SISU, 1ª Edição/2022, em razão do benefício a cota social aos "candidatos que, independentemente da renda, tenham
cursado o ensino médio em escolas públicas", bem como, após a desconsideração da aprovação do referido candidato,
que proceda à matrícula do aluno que se encontra em melhor classificação na lista de aprovados pelo mesmo sistema de
cotas. Não foram arbitrados honorários sucumbenciais em razão do disposto no art. 18, da Lei n. 7.347/1985.

2. Discute-se, por meio da presente Ação Civil Pública, se o Réu, Reitor da Universidade Federal da Paraíba - UFPB,
com duas graduações (Direito e Psicologia), além de mestrado, doutorado e pós-doutorado, tem ou não direito a
concorrer a uma vaga na aludida instituição de ensino superior, na condição de beneficiário das cotas sociais destinadas
aos "candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado o ensino médio em escolas públicas", mesmo tendo
concluído o ensino médio há mais de 39 (trinta e nove) anos.

3. Não se desconhece que a Lei n. 12.711/2012 instituiu ação afirmativa visando minimizar as desigualdades existentes
entre estudantes de escolas públicas em relação aos de escolas particulares. Assim, reservou um percentual das vagas
nos cursos de graduação, nas Instituições Federais de Educação Superior vinculadas ao Ministério da Educação, para
estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas.

4. A "ratio essendi" dessa norma legal é a busca por minimizar os prejuízos dos alunos de escolas públicas,
considerando a deficiência de formação existente em relação ao ensino das escolas privadas, deficiência essa que vem
sendo minorada com os anos, haja vista o investimento que vem sendo feito, tanto no corpo docente quanto em material
e estrutura das escolas, tudo isso visando a facilitar o acesso daqueles ao ensino público superior e técnico, colocando-
os em pé de igualdade, em termos de concorrência, com os alunos de escolas privadas.

5. É bem verdade que essa norma legal não estabeleceu exceções à aplicação da regra geral. No entanto, uma norma
como essa, considerando o seu caráter social, deve ser interpretada de forma restritiva, sob pena de malferir a "intentio
legis" e criar um privilégio para pessoas que não se enquadram no objetivo da lei.

6. No caso em comento, tem-se a situação do Réu que, após concluir o ensino médio há mais de 39 (trinta e nove) anos
e de já possuir duas graduações, mestrado, doutorado e pós-doutorado, estando, nos dias de hoje, no comando da
própria Universidade Federal da Paraíba - UFPB, na condição de Reitor, foi aprovado no Curso de Engenharia de
Produção - Bacharelado - Noturno - 2º Semestre daquela instituição de ensino, por meio da chamada regular do SISU,
1ª Edição/2022, em razão do benefício da cota social aos "candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado
o ensino médio em escolas públicas".

7. Como bem esclareceu o ilustre Representante Legal do Ministério Público Federal, em seu parecer nesta instância
recursal, "qualquer dificuldade que um dia o réu possa ter tido como aluno de escola pública já se encontra totalmente
superada, pois teve ele a oportunidade de concluir duas graduações, mestrado, doutorado e pós-doutorado, sendo
detentor de uma formação que pouquíssimas pessoas têm. Assim, permitir que se beneficie do regime de cotas sociais
em virtude de ter estudado há 39 anos em uma escola pública, olvidando toda a formação que veio a conquistar depois
disso, representa um completo desvirtuamento da política de ação afirmativa, constituindo, em verdade, um privilégio
injustificado, pelo que atenta contra a finalidade da Lei 12.711/2012".

8. É importante ainda consignar que a aprovação do Réu como cotista do SISU, além de não atender à finalidade da Lei,
também gerou prejuízo direto a um candidato, provavelmente entre 17 e 18 anos, egresso de escola pública, que se
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encontrava na mesma lista de cotistas e que não só atende ao requisito legal, mas também à razão de ser da Lei n.
12.711/2012 e ao objetivo da política pública das cotas.

9. Observe-se que, se referida ação afirmativa foi destinada a facilitar o acesso ao ensino universitário, não deve ser
direcionada àqueles que já possuem graduação superior. Ademais, impedir o acesso às cotas dos candidatos que já
possuem nível superior atende ao princípio da razoabilidade, na medida em que as cotas buscam compensar uma
desigualdade, seja social ou econômica, anterior e, se o candidato já é portador de diploma de nível superior, não há
mais essa desigualdade.

10. Precedente do TRF da 4ª Região: "(...) O objetivo do processo seletivo diferenciado, no caso, é justamente propiciar
o primeiro acesso ao ensino superior. O fato de a impetrante já ter curso superior inequivocamente demonstra a
prescindibilidade de ser protegida pela ação afirmativa. Abrir vagas a portadores de diploma superior dentro do sistema
de cotas não significaria a busca de isonomia, mas, ao contrário, privilegiaria quem já obteve aquilo que o vestibular dá
acesso. (TRF4, AC 5018539-33.2017.4.04.7000, QUARTA TURMA, Relatora VIVIAN JOSETE PANTALEÃO
CAMINHA, juntado aos autos em 06/10/2017)." (TRF4 - Ementa colhida do AG 5059369-84.2020.4.04.0000, Quarta
Turma, Rel. desembargador Federal Cândido Alfredo Silva Leal Junior, juntado aos autos em 16/12/2020).

11. Necessário é que se faça um controle mais rígido das vagas em IES públicas destinadas aos cotistas egressos de
escolas públicas, de forma que a ação afirmativa, na forma como foi concebida, seja respeitada, atingindo-se tão-
somente seu público-alvo.

12. Ao se excluir o Réu da lista de aprovados pelo SISU, deve-se proceder à matrícula do candidato que se encontre em
melhor classificação na lista de aprovados pelo sistema de cotas destinada aos "candidatos que, independentemente da
renda, tenham cursado o ensino médio em escolas públicas".

13. Apelação provida para excluir o Réu da lista de aprovados no Curso de Engenharia de Produção - Bacharelado -
Noturno - 2º Semestre da UFPB, para a qual foi selecionado através da Chamada Regular do SISI 1ª Edição/2022,
decorrente do benefício de Cota àqueles "candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado o ensino médio
em escolas públicas" e determinar à Universidade Federal da Paraíba - UFPB que não efetive a sua matrícula ou a
anule, caso eventualmente já tenha sido realizada, bem como para determinar à Universidade Federal da Paraíba -
UFPB que, desconsiderando a aprovação do Réu, proceda com a matrícula do candidato que se encontre melhor
classificado na lista de aprovados pelo sistema mesmo sistema de cotas. Sem condenação em honorários recursais, pois
não houve fixação de honorários sucumbenciais.

ff
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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima identificadas, decide a Terceira Turma do
Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, dar provimento à Apelação, nos termos do relatório e voto do
Desembargador Relator, que passam a integrar o presente julgado.

Recife (PE), 09 de fevereiro de 2023.

Desembargador Federal CID MARCONI

Relator
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