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D E C I S Ã O  
1. Breve Relatório 

LARA LAYS SILVA DA COSTA, qualificada na Inicial, ajuizou 
esta AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C TUTELA DE 
URGÊNCIA em face da UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
PERNAMBUCO - UFPE e UNIÃO FEDERAL. Requereu, 
preliminarmente, os benefícios da Justiça Gratuita. Aduziu, 
em síntese, que: teria realizado o exame nacional do 
ensino médio (ENEM) no ano de 2019, uma vez que 
desejaria ingressar no ensino superior; teria passado a 
acompanhar o procedimento de seleção via Sistema de 
Seleção Unificada (SISU);  diante do SISU, teria verificado  a 
disponibilização das vagas, as quais impunha para a 
Universidade Federal de Pernambuco duas possibilidades 
de escolha; uma destas sem a imposição de "bônus 
regional", outra com a imposição de "bônus regional"; este 
bônus fora conferido pelo "argumento de inclusão 
regional", promovido pela resolução 19/2019 
(CEPE/UFPE), pela qual se pretenderia declarar nula por 
meio desta ação; ao verificar o site do SISU (segunda 
requerida), teria observado que as notas de corte 
indicadas para o curso de medicina,  sem os argumentos 
regionais, estariam fixadas em nota inferior à da 
Requerente; por tal razão teria realizado a inscrição na 
modalidade mencionada; ao final do fechamento do 
sistema, as notas teriam sido recomputadas, fazendo-se 
novamente uma lista única, em que teriam passado a 
figurar como aprovados apenas aqueles inscritos com 



argumento regional;  aqueles que teriam se inscrito na 
opção listada pelo MEC teriam sido sumariamente 
excluídos; em um primeiro momento teria havido uma 
evidente ilegalidade quanto à imposição de argumentos 
regionais; ainda que tivesse legalidade, no caso em 
comento a candidata tivera seu direito de escolha 
cerceado, visto que teria optado conforme a lista 
divulgada e esta fora redirecionada por erro do sistema; 
não teria restado outra opção à candidata, senão de 
manejar a presente ação para garantir a legalidade do 
edital e seu consequente ingresso na vaga; o sistema de 
quotas teria previsão  bastante específica, na Lei nº 
12.711/12; não estaria pretendendo, de modo 
algum,  impugnar o sistema de cotas fixado nessa Lei, já 
amplamente declarada constitucional pelo Supremo 
Tribunal Federal; sobre o pretexto de buscar criar 
isonomias, a Universidade, de forma isolada, e sem base 
legal, teria resolvido criar uma norma de distinção 
territorial, assim denominada como "critério de inclusão 
regional", uma regra que geraria bonificação de nota em 
razão da localidade do estudante; essa norma seria 
advinda da Resolução nº 19/2019 da CEPE/UFPE; no que 
pese a norma ser voltada a regulamentar as COTAS, o 
edital teria criado restrição totalmente sem lastro legal; na 
lei de cotas, não haveria previsão, em momento algum, do 
critério regional, mas tão somente estabeleceria como 
parâmetros a origem social ou étnica; a lei estabeleceria os 
critérios de diferenciação ( etnia, deficiência e origem de 
escola pública); não haveria critério de distinção 
regional;  tem-se ato normativo primário, vez que teria 
criado direito e obrigações não previstos em lei; o 



acréscimo de 10% nas notas seria capaz de gerar 
alterações dantescas no rol de aprovados ou reprovados; 
a inconsistência do sistema, ou seja, a migração das notas, 
teria ferido a lista de classificação e teria causado 
manifesto prejuízo aos planos de vida da Estudante; caso 
em comento, tem-se situação da qual a candidata 
possuiria nota suficiente para ser aprovada em qualquer 
curso da mesma faculdade, salvo medicina, 
independentemente de qualquer nulidade do edital;  a 
escolha a posterior da estudante possibilitaria 
planejamentos e um efetivo controle de autonomia da sua 
vida a depender da decisão. Teceu outros 
comentários.  Transcreveu precedentes. Pugnou, ao 
final,   pela concessão de medida liminar de tutela de 
urgência inaudita altera pars, com fulcro no artigo 300 do 
Código de Processo Civil, bem como no Poder Geral de 
Cautela, para: 

2.1 Declarar nula a cláusula de inclusão regional, 

reformulando lista de aprovados no certame, se já houver 

sido publicada. 

2.2 Incluir a aluna, se aprovada sem a cláusula, na condição 

de aprovada sub judice. 

2.3 Garantir a possibilidade da realização da pré-matrícula 

e da matrícula, independentemente da comprovação das 

quotas regionais.  

É o relatório, no essencial. 

Passo a decidir. 

2.Fundamentação 

2.1 Benefício da Justiça Gratuita 

O benefício da Justiça Gratuita será concedido 
provisoriamente, até a contestação, porque deve a Parte 



Requerida também ser dele intimado para, querendo, a 
seu respeito manifestar-se na contestação. 

2.2. Do pleito antecipatório propriamente dito 

O art. 300 do vigente Código de Processo Civil, com a 
redação trazida pela Lei no 13.105/2015, retrata o modelo 
básico da tutela de urgência. 

À luz do dispositivo legal em comento, in verbis: 

"Art. 300.  A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. 

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea 

para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, 

podendo a caução ser dispensada se a parte 

economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. 

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente 

ou após justificação prévia. 

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será 

concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão.". 

O adiantamento promovido pela medida emergencial 
repousa, assim, sobre eficácias inerentes ao pedido 
articulado na petição inicial, ou melhor, imanentes à 
sentença que provavelmente o julgará procedente, no 
todo ou em parte. 

Eis, resumidamente, como a Autora colocou a questão:  
A parte autora alegou, na petição inicial que a 
Universidade Federal de Pernambuco teria elencado duas 
possibilidades de escolha: uma destas sem a imposição de 
"bônus regional", outra com a imposição de "bônus 
regional". 



Aduziu que este bônus fora conferido  pelo "argumento de 
inclusão regional", promovido pela resolução 19/2019 
(CEPE/UFPE), bônus este que reputa ilegal e que 
pretenderia obter declaração de nulidade por intermédio 
desta ação. 

Historiou, ainda, que, ao verificar o site do SISU (segunda 
requerida), teria observado que as notas de corte 
indicadas para o curso de medicina sem os argumentos 
regionais estariam fixadas em nota inferior à da 
Requerente e que, por tal razão, teria realizado a inscrição 
na modalidade mencionada.  
Aduziu, ao final, que, quando do fechamento  do sistema, 
as notas teriam sido recomputadas, fazendo-se 
novamente uma lista única, em que teriam ficado como 
aprovados apenas aqueles inscritos com argumento 
regional tendo  aqueles que se inscreveram na opção 
listada pelo MEC sido sumariamente excluídos. 

Requereu, ainda, decretação de nulidade da cláusula de 
inclusão regional, sob a justificativa de que tal previsão não 
estaria contida na Lei nº 12.711/12 referente às cotas. 

Vejamos.  
A autonomia didático-científica, administrativa e de gestão 
financeira e patrimonial, assegurada às Universidades do 
Brasil no art. 207 da vigente Constituição da República, não 
concede às Universidades Públicas o poder de criar outros 
critérios para acesso aos seus cursos, além dos fixados na 
Lei nº 12.711/12. 

Eis os trechos dessa Lei que trata dos critérios de acesso 
aos cursos de ensino superior: 

"Art. 1º As instituições federais de educação superior 

vinculadas ao Ministério da Educação reservarão, em cada 



concurso seletivo para ingresso nos cursos de graduação, 

por curso e turno, no mínimo 50% (cinquenta por cento) de 

suas vagas para estudantes que tenham cursado 

integralmente o ensino médio em escolas públicas. 

Parágrafo único. No preenchimento das vagas de que 

trata o caput deste artigo, 50% (cinquenta por cento) 

deverão ser reservados aos estudantes oriundos de famílias 

com renda igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo (um 

salário-mínimo e meio) per capita . 

Art. 2º (VETADO). 

Art. 3º Em cada instituição federal de ensino superior, 

as vagas de que trata o art. 1º desta Lei serão preenchidas, 

por curso e turno, por autodeclarados pretos, pardos e 

indígenas e por pessoas com deficiência, nos termos da 

legislação, em proporção ao total de vagas no mínimo igual 

à proporção respectiva de pretos, pardos, indígenas e 

pessoas com deficiência na população da unidade da 

Federação onde está instalada a instituição, segundo o 

último censo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística - IBGE. (Redação dada pela Lei nº 13.409, de 2016) 

Parágrafo único. No caso de não preenchimento das 

vagas segundo os critérios estabelecidos no caput deste 

artigo, aquelas remanescentes deverão ser completadas por 

estudantes que tenham cursado integralmente o ensino 

médio em escolas públicas." 

A oração "na população da unidade da Federação onde 
está instalada a instituição", constante do caput do 

acima transcrito art. 3º dessa Lei, autoriza a 
mesclagem dos critérios econômicos e raciais com o 
regional.   

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13409.htm#art1


Mas essa Lei, quando tratou do critério regional, não criou 
o subcritério denominado "bônus", correspondente a um 
acréscimo de 10%(dez por cento) nas notas de 
classificação de candidatos de determinadas localidades 
de algumas regiões do Estado de Pernambuco.  
Então, o Conselho de Ensino e Pesquisa (CEPE) da UFPE, 
prima facie, na sua Resolução n. 19/2019,  infringiu essa 
Lei ao acrescer àquela mesclagem de critérios um 
subcritério dentro do regional, a saber: bônus de 10% (dez 
por cento) à nota obtida no ENEM, nos seguintes termos: 

"Art. 1º Esta Resolução dá continuidade ao argumento de 

inclusão regional, criado em 13 de outubro de 2014, com o 

objetivo de estimular o acesso à UFPE pelos estudantes que 

residem no entorno dos Campi do Agreste e de Vitória. 

Parágrafo único - Não será oferecido nenhum tipo de 

argumento de inclusão regional para os cursos oferecidos 

no Campus de Recife. 

Art. 2º O argumento de inclusão regional, para efeito de 

classificação quanto ao SiSU na UFPE, consistirá em um 

acréscimo de 10% (dez por cento) na nota final do ENEM, 

que será obtida por uma média ponderada das notas das 

provas realizadas (provas objetivas e prova de redação), de 

acordo com o Termo de Adesão e a Resolução nº 18/2019 -

CEPE (pesos e notas mínimas). 

Parágrafo único - O acréscimo terá efeito apenas 

classificatório, não se levado em conta na análise do 

atendimento de eventuais critérios eliminatórios. 

Art. 3º O argumento de inclusão regional será mantido no 

Sistema de Seleção Unificada (SiSU) para ingresso na 

UFPE para 2020. 

Art. 4º Terão direito ao argumento de inclusão regional, 

para os cursos oferecidos nos Campi do Agreste e de 

Vitória, os candidatos que tiverem cursado e concluído todo 



o ensino médio em escolas regulares e presenciais das 

mesorregiões a seguir, identificada de acordo com a 

definição do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 

IBGE: 

I - mesorregião da Zona da Mata pernambucana, formada 

pelos municípios de: Aliança, Buenos Aires, Camutanga, 

Carpina, Condado, Ferreiros, Itambé, Itaquitinga, Lagoa de 

Itaenga, Lagoa do Carro, Macaparana, Nazaré da Mata, 

Paudalho, Timbaúba, Tracunhaém, Vicência, Chã de 

Alegria, Chã Grande, Glória do Goitá, Pombos e Vitória de 

Santo Antão, Água Preta, Amaraji, Barreiros, Belém de 

Maria, Catende, Cortês, Escada, Gameleira, Jaqueira, 

Joaquim Nabuco, Maraial, Palmares, Primavera, Quipapá, 

Ribeirão, Rio Formoso, São Benedito do Sul, São José da 

Coroa Grande, Sirinhaém, Tamandaré e Xexéu. 

II - mesorregião do Agreste pernambucano, formado pelos 

municípios de: Águas Belas, Buíque, Itaíba, Pedra, 

Tupanatinga, Venturosa, Angelim, Bom Conselho, Brejão, 

Caetés, Calçado, Correntes, Garanhuns, Iati, Jucati, Jupi, 

Jurema, Lagoa do Ouro, Lajedo, Palmeirina, Paranatama, 

Saloá, São João, Terezinha, Canhotinho, Agrestina, 

Altinho, Barra de Guabiraba, Bonito, Camocim de São 

Félix, Cupira, Ibirajuba, Lagoa dos Gatos, Panelas, Sairé, 

São Joaquim do Monte, Alagoinha, Belo Jardim, Bezerros, 

Brejo da Madre de Deus, Cachoeirinha, Capoeiras, 

Caruaru, Gravatá, Jataúba, Pesqueira, Poção, Riacho das 

Almas, Sanharó, São Bento do Una, São Caetano, 

Tacaimbó, Casinhas, Frei Miguelinho, Santa Cruz do 

Capibaribe, Santa Maria do Cambucá, Surubim, 

Taquaritinga do Norte, Toritama, Vertente do Lério, 

Vertentes, Bom Jardim, Cumaru, Feira Nova, João Alfredo, 

Limoeiro, Machado, Orobó, Passira, Salgadinho e São 

Vicente Férrer. 



Art. 5º Os candidatos que forem possíveis beneficiários 

tanto do argumento de inclusão regional, previsto nesta 

Resolução, quanto da política de reserva de vagas definida 

na Lei nº 12.711/2012, deverão optar, no ato da inscrição, 

por uma dessas duas ações afirmativas, não sendo permitida 

a sua aplicação cumulativa. 

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 

publicação revogadas as disposições em contrário." 

Qualquer critério ou subcritério limitador do direito de 
acesso às Universidades Públicas só pode ser criado por 
Lei, porque ninguém será obrigado a fazer ou deixar de 
fazer alguma coisa, senão em virtude de Lei(principio da 
legalidade, instituído no inciso II do art. 5º da vigente 
Constituição da República).   
E, quando se trata de limitação de direito, esse princípio 
figura quase que como um dogma. 

Então, repito, nesse particular a mencionada  Resolução 
fere a Lei e, reflexamente, também fere esse dispositivo 
constitucional.  
Presente, pois, a probabilidade do direito e o risco ao 
resultado útil do processo, como previsto no caput do art. 
300 do vigente Código de Processo Civil, acima transcrito, 
justificadores de concessão liminar, ainda que 
parcialmente, da pleiteada tutela provisória de  urgência. 

3. Dispositivo 

Diante de todo o exposto: 

a) Concedo, provisoriamente, o benefício da Justiça 
Gratuita, concessão essa que será reapreciada depois da 
contestação;  
b) Concedo em parte,  a pleiteada tutela provisória de 
urgência de antecipação e determino que a UFPE 
exclua do seu critério de cotas regionais o bônus de 



10%(dez por cento) para candidatos dos lugares 
indicados na acima mencionada Resolução do seu 
Conselho de Ensino e Pesquisa (CEPE) e refaça a 
lista de candidatos aprovados  sem esse bônus 
e,  caso a ora Autora passe a constar como aprovada 
na lista para o curso de medicina de qualquer uma 
das suas Unidades de Medicina, que se lhe garanta a 
pré-matrícula e futura confirmação da matrícula, para 
todos os fins de direito, sob as penas da Lei.  

  
c) Deixo de designar audiência de conciliação, pois os 
interesses em tela não são susceptíveis de harmonização 
(art. 334, §4º, II, NCPC). 

d) Por mandado e com  urgência,  cite-se a UFPE, na  forma 
e para os  fins legais, e a intime para dar efetivo 
cumprimento à decisão supra, sob pena de fixação de 
multa pecuniária a favor da ora Autora.  
e) Cite-se a UNIÃO FEDERAL - UNIÃO pelo sistema  PJe, na 
forma e para os fins legais.  
f) Devem as Requeridas trazer para os autos, com suas 
contestações,  todo e qualquer documento vinculado ao 
pleito da ora Autora.  
g) Intime-se, via sistema PJe, a Parte Autora desta 
decisão.  
h) Cumpra-se com urgência. 

Recife, 11.02.2020 

Francisco Alves dos Santos  Júnior 

 Juiz Federal,  2a Vara Federal/PE. 

 

                                                                                                        
                (lsc) 

 


