
EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) FEDERAL DA            

VARA FEDERAL CÍVEL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO 
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TÚLIO GADÊLHA SALES DE MELO, brasileiro, solteiro, Deputado 

Federal, RG nº 7.788.203-SDS/PE, CPF nº 060.162.984-17, e-mail: 

dep.tuliogadelha@camara.leg.br, podendo ser encontrado no seu endereço 

profissional, no Anexo IV da Câmara dos Deputados, gabinete nº 360, Praça dos 

Três Poderes, CEP 70.160-900, Brasília/DF; WOLNEY QUEIROZ MACIEL, 

brasileiro, casado, Deputado Federal, RG nº 4.077.009/SSP-PE, CPF nº 

749.899.104-78, e-mail: dep.wolneyqueiroz@camara.leg.br, podendo ser 

encontrado no seu endereço profissional, no Anexo IV da Câmara dos 

Deputados, gabinete nº 936, Praça dos Três Poderes, CEP 70.160-900, Brasília/DF; 

ANDRÉ PEIXOTO FIGUEIREDO LIMA, brasileiro, casado, Deputado 

Federal, RG nº 5.540.938-2/SSP-CE, CPF nº 259.055.033-20, e-mail: 

dep.andrefigueiredo@camara.leg.br, podendo ser encontrado no seu endereço 

profissional, no Anexo IV da Câmara dos Deputados, gabinete nº 940, Praça dos 

Três Poderes, CEP 70.160-900, Brasília/DF; por intermédio de seus advogados, 

vem, com base no inciso LXXIII do artigo 5º da Constituição, propor: 

AÇÃO POPULAR 

contra ato do MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, podendo ser 

encontrado na Esplanada dos Ministérios, Bloco L, CEP 70.047-900, Brasília/DF, 

integrante da UNIÃO, cujos procuradores judiciais podem ser encontrados no 

Edifício Multi Brasil Corporate, Setor de Autarquias Sul – SAS, Quadra 3, Lote 

5/6, CEP 70.070-030, Brasília/DF.
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1. Do ato lesivo à moralidade administrativa 

A presente ação impugna a Portaria nº 545, de 16/06/2020 do Ministério 

da Educação – MEC, publicada no Diário Oficial da União – DOU de 18/06/2020 

(Seção 1, p. 33), cujo conteúdo se limitou a revogar a Portaria Normativa nº 13 do 

MEC, de 11/05/2016, publicada no DOU de 12/05/2016 (Seção 1, p. 47), por sua 

vez, veiculada com o seguinte teor: 

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso 

das atribuições que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso 

IV, da Constituição, em observância ao disposto no art. 9º, inciso 

II, do Decreto nº 7.824, de 11 de outubro de 2012, e 

CONSIDERANDO: 

O estabelecido na Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010, 

que instituiu o Estatuto da Igualdade Racial; 

Que as Ações Afirmativas e reservas de vagas adotadas 

em cursos de graduação, sobretudo as definidas na Lei nº 12.711, 

de 29 de agosto de 2012, e regulamentada pelo Decreto nº 7.824, 

de 2012, que explicitamente coloca em seu art. 5º, § 3º, que "as 

instituições federais de educação poderão, por meio de políticas 

específicas de ações afirmativas, instituir reservas de vagas 

suplementares ou de outra modalidade"; 

Que o Supremo Tribunal Federal declarou, em 2012, a 

Constitucionalidade das Políticas de Ações Afirmativas; 

Que o ingresso no Serviço Público Federal, nos termos 

da Lei nº 12.990, de 9 de junho de 2014, estabelece reserva de 

vinte por cento das vagas aos/às negros/as, demonstrando que a 

adoção de Políticas de Ações Afirmativas na graduação não é 

suficiente para reparar ou compensar efetivamente as 

desigualdades sociais resultantes de passivos históricos ou 

atitudes discriminatórias atuais; e 

Que universidades públicas, em diversos programas de 

pós-graduação, estão adotando Políticas de Ações Afirmativas 

para negros, indígenas e pessoas com deficiências, ampliando a 

diversidade étnica e cultural em seu corpo discente, resolve: 

Art. 1º As Instituições Federais de Ensino Superior, no 

âmbito de sua autonomia e observados os princípios de mérito 

inerentes ao desenvolvimento científico, tecnológico e de 
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inovação, terão o prazo de noventa dias para apresentar 

propostas sobre inclusão de negros (pretos e pardos), indígenas 

e pessoas com deficiência em seus programas de pós-graduação 

(Mestrado, Mestrado Profissional e Doutorado), como Políticas 

de Ações Afirmativas. 

Art. 2º As Instituições Federais de Ensino deverão criar 

comissões próprias com a finalidade de dar continuidade ao 

processo de discussão e aperfeiçoamento das Ações Afirmativas 

propostas. 

Art. 3º A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior - CAPES deverá coordenar a elaboração 

periódica do censo discente da pós-graduação brasileira, com o 

intuito de fornecer os subsídios para o acompanhamento de 

ações de inclusão de negros (pretos e pardos), indígenas e 

pessoas com deficiência na pós-graduação, bem como para a 

avaliação de tais ações junto aos programas de pós-graduação. 

Art. 4º O Ministério da Educação - MEC instituirá 

Grupo de Trabalho para acompanhar e monitorar as ações 

propostas nesta Portaria. 

Art.5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação. 

Com efeito, a Portaria - MEC nº 545/2020, ora questionada, se trata de ato 

administrativo por excelência, cuja patente contrariedade às disposições do 

Estatuto da Igualdade Racial – EIR (Lei Federal nº 12.288/2010) e, de forma 

reflexa, à própria Constituição, implica flagrante ilegalidade que, de tal 

gravidade, desborda para a imoralidade administrativa, em que pese aquele 

conceito necessariamente estar contido neste último. 

De fato, é o que basta, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal – STF: “para o cabimento da ação popular, basta a ilegalidade do ato 

administrativo a invalidar, por contrariar normas específicas que regem a sua prática 

ou por se desviar dos princípios que norteiam a Administração Pública, dispensável a 

demonstração de prejuízo material aos cofres públicos” (RE nº 170.768/SP, Rel. Min. 

Ilmar Galvão, julgado em 26/03/1999). 
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2. Da ilegalidade do objeto 

No mérito, tem-se que a Portaria - MEC nº 545/2020 é nula porquanto 

padece do vício da ilegalidade do objeto, ou seja, “quando o resultado do ato 

importa em violação de lei, regulamento ou outro ato normativo” (Lei Federal nº 

4.717/1965, art. 2º, parágrafo único, “c”). 

Ao revogar a Portaria Normativa MEC nº 13/2016, o ato impugnado 

extinguiu, no âmbito das instituições federais de ensino, as comissões destinadas 

a “dar continuidade ao processo de discussão e aperfeiçoamento das ações afirmativas”; 

ainda, suprimiu a atribuição da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior – CAPES para coordenar a elaboração do censo relativo às 

políticas de inclusão; e, enfim, no MEC, aboliu grupo de trabalho sobre tais ações. 

Com isso, a Portaria MEC nº 545/2020 foi de encontro ao que prescreve o 

Estatuto da Igualdade Racial, notadamente, na parte em que determina que “o 

Poder Público adotará programas de ação afirmativa” (art. 15) e que “o Poder Executivo 

federal, por meio dos órgãos responsáveis pelas políticas de promoção da igualdade e de 

educação, acompanhará e avaliará os programas” (art. 16). Cuida-se, portanto, de 

grosseira violação de lei, que, de tão abrasiva, descamba para a imoralidade 

administrativa. 

É que, por via oblíqua, pretende-se, na verdade, esvaziar a efetividade 

da política pública de igualdade racial para o ensino superior nas instituições 

federais de ensino. Realmente, se a Constituição garante o direito à igualdade 

(CF, art. 5º, caput e inciso I), então é intuitivo que a Administração Pública, ao dar 

consecução às respectivas ações setoriais disponha de mecanismos de 
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implementação, controle e avaliação, sob pena de, ao mesmo tempo, não alcançar 

os objetivos a que se propõe e perpetuar desigualdades. 

As comissões das instituições federais para “dar continuidade ao processo 

de discussão e aperfeiçoamento das ações afirmativas”, a CAPES como responsável 

pelo censo e avaliação desses programas e o grupo de trabalho no MEC, todos 

previstos na Portaria Normativa MEC nº 13/2016, são engrenagens essenciais da 

política de ações afirmativas para o ensino superior, de modo que sua revogação 

pela Portaria - MEC nº 545/2020 subverte a arquitetura compromissória da 

Constituição e do Estatuto da Igualdade Racial. 

Vale destacar que o STF, em reiteradas oportunidades, já salientou esse 

aspecto institucional da promoção de políticas públicas, inclusive em matéria 

racial: “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” (ADC nº 41, 

Rel. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2017). 

Além disso, impede pontuar a plena sindicabilidade da Portaria - MEC 

nº 545/2020, se bem que ela diga respeito a uma ação típica da política pública de 

estado de acesso à educação, dever do Estado (CF, art. 205), nem sob esse pretexto 

escapam à intervenção judicial, menos ainda estando em jogo direitos 

fundamentais. É o que esclarece a doutrina: 

Como decorrência lógica obrigatória do princípio da 

proibição de resistência instrumental aos direitos fundamentais, 

o magistrado está autorizado, no exame da alegada lesão a 

direito fundamental, a adaptar as normas processuais 
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subconstitucionais, permitindo a mais ampla cognição da 

matéria. É nesse contexto que o princípio da inafastabilidade será 

integralmente assimilado como garantia constitucional de 

justiça. 

O arti. 5º, XXXV, da Constituição Federal não possui 

mera significância formal, mas atinge desdobramentos 

vinculados à manutenção dos objetivos fundamentais do Estado 

brasileiro. Em última ratio, o princípio da inafastabilidade é o 

mecanismo de resgate da própria democracia, porque permite a 

efetiva e legítima inserção da população no seu discurso.1 

Vale dizer, também o arbitramento dos critérios de conveniência e 

oportunidade, inerentes ao mérito administrativo, para a edição do ato 

impugnado pode ser objeto da censura judicial que ora se pleiteia, uma vez 

considerada sua ilegalidade, como aqui se levanta, sem que isso redunde em 

ofensa à cláusula da divisão funcional do poder (CF, art. 2º). 

Acrescente-se a isso que a reles extinção dos mencionados órgãos 

(comissões e grupo de trabalho) e a subtração do papel da CAPES (no censo e na 

avaliação) promove, na medida em que suprime os instrumentos de efetividade 

da política de igualdade racional, retrocesso social incompatível com o Estado 

Democrático de Direito (CF, art. 1º). 

A fundamentalidade desse preceito se desnovela, assim, bem do núcleo 

do imaginário constitucional da contemporaneidade. Na linha do que informa a 

doutrina especializada, esse atributo não se resume ao texto magno, mas às 

conquistas que, juridicamente, dão ossatura ao programa normativo dos direitos 

individuais. Sobre, é pertinente o escólio de José Joaquim Gomes Canotilho:  

Os direitos derivados a prestações, naquilo em que 

constituem a densificação de direitos fundamentais, passam a 

 
1 CANELA JUNIOR, Oswaldo. Controle Judicial de Políticas Públicas. São Paulo, Saraiva, 2011, p. 

136-137. 
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desempenha uma função de “guarda de flanco” (J. P. Müller) 

desses direitos garantindo o grau de concretização já obtido. 

Consequentemente, eles radicam-se subjectivamente não 

podendo os poderes públicos os eliminar, sem compensação ou 

alternativa, o núcleo essencial já realizado desses direitos. Nesses 

sentido, fala-se também de cláusulas de proibição de evolução 

reacionária ou de retrocesso social (In: Direito Constitucional e Teoria 

da Constituição. 7. ed. Lisboa, Almedina, 2003, p. 479). 

Daí que, sem embargo de sua previsão infraconstitucional – mais 

precisamente, regulamentar –, a concretização da política de igualdade racial 

com os órgãos da Portaria Normativa MEC nº 13/2016, se recrudesceu, não 

estando mais à disposição da Administração Pública deixar de implementá-la 

(revogando-a) e, pior, sem qualquer proposta para o lugar. 

3. Da medida liminar: extrema urgência e perigo de lesão grave  

As alegações delineadas perfazem os elementos que evidenciam a 

probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano (periculum in mora), 

amparando prestação de tutela de urgência capaz de resguardar a efetividade da 

política pública de igualdade racial no ensino superior através dos órgãos 

competentes, no limite, salvaguardando a força normativa do direito à isonomia 

(CF, art. 5º, caput e inciso II). 

Em termos de plausibilidade jurídica, ainda que em cognição sumária, 

recorre-se à verossimilhança da alegação de que a extinção das comissões para 

políticas afirmativas, do grupo do trabalho do MEC e da atuação da CAPES 

induz, pela observação do que ordinariamente acontece (CPC, art. 375), ao 

reconhecimento de prejuízos à implementação das políticas de igualdade racial 

no ensino superior. 
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A título de extrema urgência (periculum in mora), o perigo de lesão grave 

não poderia ser mais premente, sendo fato notório – daí que prescinde de prova 

(CPC, art. 374) – a conjuntura de desigualdade racional experimentada no país 

de forma estrutural e que pode se agravar com o desmantelamento do aparelho 

estatal voltado para o saneamento dessa terrível mácula histórica. 

4. Dos pedidos 

Pelo exposto, requer-se: 

a) a concessão de medida liminar, inaudita altera parte, para suspender a 

eficácia da Portaria MEC nº 545/2020 (DOU de 18/06/2020, Seção 1, p. 

33); 

b) a citação dos Réus, conforme qualificação inicial, e a intimação do 

representante do Ministério Público; 

c) no mérito, a confirmação da liminar, julgando-se procedente o 

pedido para declarar a nulidade da Portaria nº 545, de 16/06/2020 do 

Ministério da Educação – MEC, publicada no Diário Oficial da 

União – DOU de 18/06/2020 (Seção 1, p. 33); 

d) a condenação das Rés em honorários de advogado. 

Dá-se à causa, para fins de alçada, o valor de R$ 1,00 (um real). 

Brasília/DF, 18 de junho de 2020. 

 

 

 

Lucas de Castro Rivas 
OAB/DF nº 46.431 


