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DECISÃO (LIMINAR/ANTECIPAÇÃO DA TUTELA)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por DIOGO BÖHM em face da 
UNIÃO e da UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL - UNISC, com pedido de 
antecipação dos efeitos da tutela, 'para o fim de permitir a pré-seleção do autor, em segunda 
chamada, para o curso de Medicina da UNISC, autorizando-o a participar da conferência de 
informações e processo seletivo junto à Instituição de Ensino Superior'. 
 

Na inicial, disse que se inscreveu para concorrer a uma bolsa de estudo integral 
através do Programa Universidade Para Todos (ProUni), indicando os cursos pretendidos, na 
seguinte ordem: (1ª opção) Medicina na Unisc; (2ª opção) Medicina na Universidade de Passo 
Fundo; e (3ª opção) Direito na Unisc. Alegou que foi pré-selecionado, em 1ª chamada, para o 
curso de Direito na Unisc, vaga que recusou com o objetivo de aguardar a segunda chamada 
para o curso de Medicina. Informou que, quando foi disponibilizada a consulta para segunda 
chamada, verificou que havia sido reprovado na fase de comprovação de informações. Aduziu 
que foi preterido na ordem de chamada, pois foram pré-selecionados dois candidatos que se 
encontravam em posições inferiores. 
 

Alegou que obteve a informação de que quando é pré-selecionado em primeira 
chamada para qualquer das opções de curso e deixa de efetivar a sua inscrição, é 
automaticamente reprovado, mesmo que o curso para qual fora pré-selecionado não tenha sido 
a sua primeira opção e que porventura tenha média suficiente para ser pré-selecionado em 
segunda chamada no curso que tenha elegido como primeira opção. Dessa maneira, lhe foi 
esclarecido que o programa não permite que seja chamado em segunda chamada para o curso 
que elegeu como primeira opção, uma vez que já havia sido pré-selecionado para o curso que 
elegeu como terceira opção em primeira chamada. Não haveria forma de assegurar que a 
bolsa fosse destinada ao curso eleito como preferencial. 
 

Discorreu sobre o direito aplicável ao caso. Requereu a concessão da 
antecipação dos efeitos da tutela, a procedência da demanda, a condenação das demandadas 
ao pagamento de custas e honorários advocatícios e a concessão da gratuidade da justiça. 
Juntou documentos. 
 

Vieram os autos conclusos. 
 

Decido. 
 

Segundo o art. 273, I, do CPC, são pressupostos para o deferimento da 
antecipação dos efeitos da tutela, a prova inequívoca da verossimilhança das alegações e o 
perigo de dano irreparável ou de difícil reparação quanto ao direito invocado. 
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O Programa Universidade para Todos - PROUNI foi instituído pela Lei nº
11.096 e tem como finalidade a concessão de bolsas de estudo integrais e parciais em cursos 
de graduação e sequenciais de formação específica, em instituições privadas de educação 
superior. 
 

Nos termos da lei de regência, o estudante a ser beneficiado pelo Programa será 
pré-selecionado pelos resultados, além do perfil socioeconômico do Exame Nacional do 
Ensino Médio - ENEM ou outros critérios a serem definidos pelo Ministério da Educação (art. 
3º). 
 

No caso dos autos, os documentos juntados pelo autor demonstram que, de fato, 
foram pré-selecionados, em segunda chamada, para o curso de Medicina da UNISC, 
candidatos que obtiveram notas inferiores às do demandante (evento 1, doc. 12). 
 

Segundo informou na inicial, foi excluído da segunda chamada em razão de ter 
recusado a vaga para o curso de Direito na UNISC. A exclusão foi embasada em dispositivo 
constante da Portaria Normativa MEC nº 14, de 16/06/2011, que assim estabelece: 
 

Art. 28. A pré-seleção em uma das opções efetuadas, em qualquer das chamadas, na qual 
tenha havido formação de turma, exclui definitivamente o candidato do processo seletivo. 

 
Entendo que a restrição imposta pelo dispositivo normativo acima transcrito é 

desprovida de razoabilidade, pois não se mostra racional impedir que um candidato seja 
preterido por outros com desempenho inferior pelo simples fato de ter recusado vaga para 
curso que tinha menor interesse em etapa anterior. 
 

Ora, em sendo permitida tal interpretação pela Administração, o candidato será 
posto em situação de desigualdade com relação a outros candidatos que, eventualmente, não 
tenham sido pré-selecionados para a primeira chamada, como é o caso dos autos, e ofenderá o 
comando contido no art. 208, V, da Constituição Federal. 
 

Tal é o entendimento da jurisprudência: 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO. PROUNI. SEGUNDA CHAMADA.  
1. O Agravado foi pré-selecionado, no ProUni, para sua terceira opção, o curso de Medicina 
Veterinária, não tendo obtido classificação suficiente para o curso de Medicina, sua primeira 
opção. Em segunda chamada, foi pré-selecionada para o curso por ele pretendido candidata 
pior classificada no ENEM.  
2. Segundo o art. 208, V, da CF, o acesso aos níveis mais elevados de ensino se dará conforme 
a capacidade de cada um. O art. 3º da Lei 11.096/2005 e art. 4º do Decreto 5.493/2005 
estabelecem a classificação no ENEM como critério de seleção no ProUni. Privar o autor de 
cursar Medicina em detrimento de candidata que obteve pior nota nas mesmas provas do 
ENEM ofende, em juízo liminar, os dispositivos legais mencionados.  
3. Agravo de instrumento ao qual se nega provimento. 
(AG 200801000382591, DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA ISABEL GALLOTTI 
RODRIGUES, TRF1 - SEXTA TURMA, 23/03/2009) 

 
Dessa forma, ao menos em um juízo sumário de cognição, típico das tutelas de 

urgência, tenho que resta demonstrada a verossimilhança das alegações deduzidas na inicial a 
autorizar o deferimento da medida antecipatória pleiteada nos autos. 
 

Quanto ao perigo de dano irreparável, conforme alegou o demandante na inicial, 
o prazo para comparecimento do candidato pré-selecionado para aferição das informações 
prestadas na ficha de inscrição e participação em processo seletivo próprio da Instituição de 
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Ensino Superior se encerrará no dia 19 de julho de 2011. 
 

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela 
pleiteada, para determinar à Ré que realize a pré-seleção de DIOGO BOHM, em segunda 
chamada, para o curso de Medicina da UNISC, autorizando-o a participar da conferência de 
informações e processo seletivo junto à Instituição de Ensino Superior. 
 

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita. 
 

Intimem-se, inclusive as rés, com urgência, para que cumpram a ordem judicial 
ora exarada. 
 

Oportunamente, citem-se. 
 

Santa Cruz do Sul, 18 de julho de 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alexandre Arnold  
Juiz Federal Substituto na Titularidade Plena 
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