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Seção Judiciária do Distrito Federal 
7ª Vara Federal Cível da SJDF

PROCESSO: 1022310-70.2018.4.01.3400
CLASSE: AÇÃO CIVIL PÚBLICA (65)
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (PROCURADORIA)
RÉU: UNIÃO FEDERAL

DECISÃO

 

Tratam de ação civil pública proposta pelo  contra aMINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

, objetivando “UNIÃO 1) seja concedida a tutela de urgência liminar , determinando à União: 1.a) que

regulamente provisoriamente, definindo apenas os critérios principais da verificação (heteroidentificação),

em prazo a ser definido por esse MM. Juízo Federal – sugerindo-se que seja até 31 de dezembro de 2018 - o

procedimento de verificação (heteroidentificação) complementar à autodeclaração dos candidatos que

concorrem às vagas reservadas para negros nos termos da Lei n. 12.711/2012, em prazo que permita a

aplicação da heteroidentificação nos processos seletivos das instituições federais de ensino referentes às

matrículas a serem realizadas a partir de fevereiro de 2019; 1.b) subsidiariamente, caso venha a ser

indeferido o pedido liminar acima ou cassado seu hipotético provimento, que regulamente provisoriamente,

definindo apenas os critérios principais da verificação (heteroidentificação), o procedimento de verificação

(heteroidentificação) complementar à autodeclaração dos candidatos que concorrem às vagas reservadas

para negros nos termos da Lei n. 12.711/2012, em prazo que permita a aplicação da heteroidentificação nos

processos seletivos das instituições federais de ensino referentes às matrículas a serem realizadas a partir de

 (SIC, fl. 35 da rolagem única).junho de 2019..”

Narra, em síntese, que:  se tornou notório no País o expressivo número de autodeclaraçõesi)

evidentemente falsas, fato esse que já foi objeto de atenção do próprio STF na ADC 41 e na ADPF 186, nas

quais ficou assentada a licitude e necessidade da verificação da autodeclaração, assim como foi definido o

fenótipo como fato a ser identificado, e não a ascendência ou identidade étnica;  No âmbito das cotas paraii)

negros nos concursos públicos, a União criou procedimento de verificação das autodeclarações (conhecida

como heteroidentificação ou heteroverificação) através de comissões designadas para esse fim e

regulamentadas em ato administrativo com eficácia para toda a administração pública federal.;  entretanto,iii)
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no âmbito das cotas para negros nas instituições de ensino federais, a União foi omissa, e da criação das cotas

nas instituições federais de ensino em 2011 até hoje a matéria não foi regulamentada. Como consequência,

diversas instituições federais de ensino simplesmente não realizam nenhuma verificação das autodeclarações.

Ou a realizam de maneira não padronizada, inclusive desrespeitando as referidas decisões do STF no que diz

respeito ao fenótipo ser a referência para a heteroidentificação e não a ascendência ou identidade étnica;

Afirma que o preenchimento das cotas para negros por pessoas em condição distinta, além

de frustrar a política criada pela Lei n. 12.711/2012, que visa garantir à população negra a efetivação da

igualdade de oportunidades no que diz respeito ao ingresso em instituições federais de ensino, viola o

princípio constitucional da isonomia, ao possibilitar que candidatos não negros tenham vantagens indevidas

em relação a outros candidatos não negros que não se autodeclararam como negros.

Alega que a presente ação civil pública pede a condenação da União, para que  regulamente

o procedimento de verificação (heteroidentificação) complementar à autodeclaração dos candidatos que

concorrem às vagas reservadas para negros nos termos da Lei n. 12.711/2012, em prazo que permita a

aplicação da heteroidentificação nos processos seletivos das instituições federais de ensino.

A apreciação do pedido de tutela de urgência foi postergada para momento após a oitiva

dos réus (fl. 202 – ID 17130563).

A Defensoria Pública de União requereu seu ingresso na demanda na qualidade de

litisconsorte ativo (fls. 205/212).

  A União manifestou-se alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade ativa em razão da

autonomia didático-científica, administrativa das instituição federais de ensino, afirmando que não existe

permissão constitucional ou legal no sentido de o MEC   editar orientação normativa sobre o tema em

destaque, vez que não se trata de diretriz geral a   ser regulamentada e, ademais, a relação com o corpo

discente está inserida no  âmbito da autonomia universitária (fls. 214/221 – ID 19402488)

É o relatório. Decido.

II

A liminar não merece deferimento.

Com efeito, não há perigo na demora para o deferimento da tutela de urgência requerida pelo MPF,
embora seja discutível a relevância na fundamentação.

O sistema de cotas tem funcionado para seleção de candidatos que se autodeclarem pretos, pardos e
indígenas, nos termos da Lei n. 12.711/12, sem regulamentação feita pela União de critérios para a
heteroidentificação.

O Supremo Tribunal Federal – STF decidiu na ADC 41 que a norma da Lei n. 12.990/14, que
reserva vagas para negros em concurso público, é constitucional, mas que é passível de aferição da
autodeclaração por heteroidentificação. Confira-se:
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Ementa: Direito Constitucional. Ação Direta de Constitucionalidade. Reserva de vagas
para negros em concursos públicos. Constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014.
Procedência do pedido. 1. É constitucional a Lei n° 12.990/2014, que reserva a pessoas
negras 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos
efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal direta e indireta,
por três fundamentos. 1.1. Em primeiro lugar, a desequiparação promovida pela política
de ação afirmativa em questão está em consonância com o princípio da isonomia. Ela se
funda na necessidade de superar o racismo estrutural e institucional ainda existente na
sociedade brasileira, e garantir a igualdade material entre os cidadãos, por meio da
distribuição mais equitativa de bens sociais e da promoção do reconhecimento da
população afrodescendente. 1.2. Em segundo lugar, não há violação aos princípios do
concurso público e da eficiência. A reserva de vagas para negros não os isenta da
aprovação no concurso público. Como qualquer outro candidato, o beneficiário da
política deve alcançar a nota necessária para que seja considerado apto a exercer, de
forma adequada e eficiente, o cargo em questão. Além disso, a incorporação do fator
“raça” como critério de seleção, ao invés de afetar o princípio da eficiência, contribui
para sua realização em maior extensão, criando uma “burocracia representativa”, capaz
de garantir que os pontos de vista e interesses de toda a população sejam considerados na
tomada de decisões estatais. 1.3. Em terceiro lugar, a medida observa o princípio da
proporcionalidade em sua tríplice dimensão. A existência de uma política de cotas para o
acesso de negros à educação superior não torna a reserva de vagas nos quadros da
administração pública desnecessária ou desproporcional em sentido estrito. Isso porque:
(i) nem todos os cargos e empregos públicos exigem curso superior; (ii) ainda quando
haja essa exigência, os beneficiários da ação afirmativa no serviço público podem não ter
sido beneficiários das cotas nas universidades públicas; e (iii) mesmo que o concorrente
tenha ingressado em curso de ensino superior por meio de cotas, há outros fatores que
impedem os negros de competir em pé de igualdade nos concursos públicos, justificando a
política de ação afirmativa instituída pela Lei n° 12.990/2014. 2. Ademais, a fim de
garantir a efetividade da política em questão, também é constitucional a instituição de
mecanismos para evitar fraudes pelos candidatos. É legítima a utilização, além da
autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (e.g., a exigência de
autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a

. 3. Por fim, adignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa
administração pública deve atentar para os seguintes parâmetros: (i) os percentuais de
reserva de vaga devem valer para todas as fases dos concursos; (ii) a reserva deve ser
aplicada em todas as vagas oferecidas no concurso público (não apenas no edital de
abertura); (iii) os concursos não podem fracionar as vagas de acordo com a
especialização exigida para burlar a política de ação afirmativa, que só se aplica em
concursos com mais de duas vagas; e (iv) a ordem classificatória obtida a partir da
aplicação dos critérios de alternância e proporcionalidade na nomeação dos candidatos
aprovados deve produzir efeitos durante toda a carreira funcional do beneficiário da
reserva de vagas. 4. Procedência do pedido, para fins de declarar a integral
constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Tese de julgamento: “É constitucional a
reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos
efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É
legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de
heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o
c o n t r a d i t ó r i o  e  a  a m p l a  d e f e s a ” .

(ADC 41, Relator(a):   Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em
08/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 16-08-2017 PUBLIC
17-08-2017)
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Cabe ressaltar que a citada Lei n. 12.991/14 tem regra expressa determinando a possibilidade de
detectar a fraude na declaração, diversamente da regra da Lei n. 12.711/12, objeto da ação. Veja a regra do
art. 2º da primeira:

Art. 2   Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que seo

autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o
quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
- IBGE.

Parágrafo único.   ,  o candidato seráNa hipótese de constatação de declaração falsa
eliminado do concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua
admissão ao serviço ou emprego público, após procedimento administrativo em que lhe

essejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sançõ
cabíveis.

O STF também decidiu pela constitucionalidade da Lei n. 12.711/12, no seguinte sentido:

Ementa: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO
FUNDAMENTAL. ATOS QUE INSTITUÍRAM SISTEMA DE RESERVA DE VAGAS COM
BASE EM CRITÉRIO ÉTNICO-RACIAL (COTAS) NO PROCESSO DE SELEÇÃO PARA
INGRESSO EM INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO SUPERIOR. ALEGADA OFENSA
AOS ARTS. 1º, CAPUT, III, 3º, IV, 4º, VIII, 5º, I, II XXXIII, XLI, LIV, 37, CAPUT, 205,
206, CAPUT, I, 207, CAPUT, E 208, V, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AÇÃO
JULGADA IMPROCEDENTE. I – Não contraria - ao contrário, prestigia – o princípio da
igualdade material, previsto no caput do art. 5º da Carta da República, a possibilidade de
o Estado lançar mão seja de políticas de cunho universalista, que abrangem um número
indeterminados de indivíduos, mediante ações de natureza estrutural, seja de ações
afirmativas, que atingem grupos sociais determinados, de maneira pontual, atribuindo a
estes certas vantagens, por um tempo limitado, de modo a permitir-lhes a superação de
desigualdades decorrentes de situações históricas particulares. II – O modelo
constitucional brasileiro incorporou diversos mecanismos institucionais para corrigir as
distorções resultantes de uma aplicação puramente formal do princípio da igualdade. III –
Esta Corte, em diversos precedentes, assentou a constitucionalidade das políticas de ação
afirmativa. IV – Medidas que buscam reverter, no âmbito universitário, o quadro histórico
de desigualdade que caracteriza as relações étnico-raciais e sociais em nosso País, não
podem ser examinadas apenas sob a ótica de sua compatibilidade com determinados
preceitos constitucionais, isoladamente considerados, ou a partir da eventual vantagem de
certos critérios sobre outros, devendo, ao revés, ser analisadas à luz do arcabouço
principiológico sobre o qual se assenta o próprio Estado brasileiro. V - Metodologia de
seleção diferenciada pode perfeitamente levar em consideração critérios étnico-raciais ou
socioeconômicos, de modo a assegurar que a comunidade acadêmica e a própria
sociedade sejam beneficiadas pelo pluralismo de ideias, de resto, um dos fundamentos do
Estado brasileiro, conforme dispõe o art. 1º, V, da Constituição. VI - Justiça social, hoje,
mais do que simplesmente redistribuir riquezas criadas pelo esforço coletivo, significa
distinguir, reconhecer e incorporar à sociedade mais ampla valores culturais
diversificados, muitas vezes considerados inferiores àqueles reputados dominantes. VII –
No entanto, as políticas de ação afirmativa fundadas na discriminação reversa apenas são
legítimas se a sua manutenção estiver condicionada à persistência, no tempo, do quadro
de exclusão social que lhes deu origem. Caso contrário, tais políticas poderiam
converter-se benesses permanentes, instituídas em prol de determinado grupo social, mas
em detrimento da coletividade como um todo, situação – é escusado dizer – incompatível
com o espírito de qualquer Constituição que se pretenda democrática, devendo,
outrossim, respeitar a proporcionalidade entre os meios empregados e os fins
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perseguidos. VIII – Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada
i m p r o c e d e n t e .

(ADPF 186, Relator(a):   Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em
26/04/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-205 DIVULG 17-10-2014 PUBLIC
20-10-2014)

A Lei n.12.711/12, ao contrário não veiculou norma referente à detecção de fraude na
autodeclaração e nem o STF se manifestou pela possibilidade de aferição, no caso.

A discussão que é trazida pelo autor é se a União pode ou deve regulamentar a heteroidentificação
no caso de cotas nas instituições de ensino federais, a despeito de não haver norma expressa tratando da
detecção de fraude na autodeclaração e, em especial, em razão da autonomia das universidades.

Além disso, ainda que decida pela possibilidade de regulamentação pela União, a questão que surge
é se ela está obrigada a fazê-la ou é faculdade.

De outro lado, o próprio autor demonstra na inicial que da 34 instituições federais de ensino, 17
realizam a heteroidentificação, aplicando a sua autonomia didático-científica, administrativa  (art. 207 da
CF/88).

Essas indagações ficarão melhor solvidas na decisão de mérito da ação, pois não há perigo na
demora a justificar a concessão da liminar requerida, posto que o sistema funciona desde a lei de 2012, sem a
constatação de prejuízo social.

Dessa forma, indefiro a tutela de urgência requerida.

Intime-se. Cite-se.

Brasília-DF, 12 de novembro de 2018.

 

CLEBERSON JOSÉ ROCHA

Juíza Federal da 7ª Vara SJDF 

 

 

[1]DIDIER, Jr. Curso de Direito Processual Civil. Teoria Geral do Processo de Conhecimento e Processo de
Conhecimento. Ed. Podivm. 11ª Ed. fl. 186.
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