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Excelentíssimo(a)  Senhor(a)  Doutor(a)  Juiz(íza)  Federal  da
___ Vara Federal da Seção Judiciária do Estado da Bahia.

URGENTE

Autos número 1.14.000.001446/2021-43

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  cadastrado  no
CNPJ  sob  o  n.  26.989.715/0030-47,  por  intermédio  do
Procurador da República signatário, no regular exercício de
suas atribuições legais e constitucionais, e com fulcro no
artigo  129,  inciso  III,  da  Constituição  da  República,  no
artigo 6.º, VII, da Lei Complementar n.º 75/93, e nos artigos
1.º e seguintes da Lei n.º 7.347/1985, vem, à presença de
Vossa Excelência, muito respeitosamente, ajuizar a presente:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA
(com pedido de antecipação da tutela)

em desfavor de:

UNIÃO,  pessoa  jurídica  de  direito  público
interno (CNPJ 26.994.558/0001-23), a ser citada
na  pessoa  de  seu  representante  legal,
Procurador  Chefe  da  Procuradoria  da  União  da
Bahia (PU/BA), situada na Av. Luis Viana Filho,
nº  2155  –  Paralela,  Salvador-BA  e  endereço
eletrônico – e-mail: pu.ba@agu.gov.br; e 

CENTRO  BRASILEIRO  DE  PESQUISA  EM  AVALIAÇÃO  E
SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ  sob  o  número  18.284.407/0001-53,  com
endereço no Campus Universitário Darcy Ribeiro,
Bloco A, Edifício CESPE, Asa Norte, Brasília –
DF, CEP 70.904-970, telefone (61) 2109-5913 e
e-mail: gabinete@cebraspe.org.br.

DJSB
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pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

E  tendo  por  base  os  documentos  anexos

(digitalizados),  contidos  na  Notícia  de  Fato  de  número

1.14.000.001446/2021-43 (que tramitou perante este MPF) e as

razões de fato e de direito a seguir expostas:

1. DO OBJETO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA

A presente Ação Civil Pública tem por objetivo

determinar que a UNIÃO e o Centro Brasileiro de Pesquisa em

Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE, no

Concurso Público da Polícia Federal 2021, para provimento de

vagas nos cargos de Delegado da Polícia Federal, Agente da

Polícia Federal, Escrivão da Polícia Federal e Papiloscopista

Policial Federal, regido pelo Edital nº 1 - DGP/PF, de 15 de

janeiro de 20211, cumpram o disposto no art. 3º, §1º,da Lei

nº 12.990/2014 em cada uma das fases e etapas do certame.

Nesse toar, pretende-se com esta ação judicial

obter provimento jurisdicional que imponha obrigação de fazer

aos demandados, consistente na retificação do Edital n. 10 –

DGP/PF, de 10 de junho de 2021, que divulgou o resultado

final na prova objetiva e o resultado provisório na prova

discursiva do concurso público, a fim de que os candidatos

autodeclarados  negros  aprovados  nas  provas  objetivas  que

tiverem direito à correção de suas provas discursivas com

base nas suas classificações na ampla concorrência não sejam

contabilizados no  quantitativo  de  correções  das  provas

discursivas  de  candidatos  autodeclarados  negros,  constando

1 Link de acesso à íntegra do edital de abertura  
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tanto da listagem de candidatos da ampla concorrência quanto

da  listagem  dos  candidatos  autodeclarados  negros  que  têm

direito à correção de suas provas discursivas.

Além disso, em sede definitiva, objetiva-se que

a UNIÃO e o CEBRASPE sejam condenados a adotar tais medidas

sempre  que  realizem  e  organizem  concursos  públicos  para

provimento  de  cargos  efetivos  no  âmbito  da  administração

pública federal, assegurando-se, assim, efetividade da Lei nº

12.990/2014 e atendendo aos fins por ela almejados.

2. DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS.

2.1 – DA LEGITIMIDADE ATIVA

DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.

A  Constituição  da  República,  como  cediço,

incumbiu ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do

regime  democrático  e  dos  interesses  sociais  e  individuais

indisponíveis,  alçando-lhe  à  condição  de  instituição

permanente,  essencial  à  função  jurisdicional  do  Estado.

Estabeleceu também ser função institucional do MP promover o

inquérito  civil  e  a  ação  civil  pública  para  proteção  dos

interesses difusos coletivos (artigos 127 e 129, III).

E  no  presente  caso,  o  Ministério  Público

Federal busca tutelar o direito dos cidadãos amparados pela

Lei nº 12.990/2014, que reserva aos negros 20% (vinte por

cento)  das  vagas  oferecidas  nos  concursos  públicos  para

provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito

da  administração  pública  federal,  das  autarquias,  das

fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de

economia mista controladas pela União.
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Logo, o MP federal visa assegurar o cumprimento

da  supracitada  política  de  ação  afirmativa,  de  modo  a

promover  a  igualdade  material  perseguida  por  aquela

legislação, não havendo dúvida, portanto, de que o direito a

ser  tutelado  consubstancia  interesse  coletivo,  a  que  se

refere  o  inciso  II  do  artigo  81  do  Código  de  Defesa  do

Consumidor - CDC (Lei nº 8.078/90).

 Diante  dessa  circunstância,  a  legitimidade

ativa deste Órgão Ministerial resta inconteste, nos termos do

art. 1º, IV, e do art. 5º, I, da Lei nº 7.347/85.

Por  outro  lado,  figuram  no  polo  passivo  da

presente  ação  judicial  a  UNIÃO,  em  razão  de  o  Concurso

Público questionado ser referente ao provimento de vagas em

cargos da Polícia Federal, órgão vinculado ao Ministério da

Justiça  e  Segurança  Pública,  bem  como  o  CEBRASPE  (Centro

Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção

de  Eventos),  entidade  organizadora  do  certame  de  âmbito

nacional questionado na demanda em exame.

2.2 – DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça - STJ

já  firmou  entendimento  no  sentido  de  que  o  fato  de  o

Ministério  Público  Federal  figurar  na  relação  processual

impõe a competência da Justiça Federal para a apreciação do

feito, em observância ao que dispõe o artigo 109, inciso I,

da Carta Magna (ratione personae), a saber:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ART. 109, I, DA CF.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.1. "A ação civil pública,
como as demais, submete-se, quanto à competência, à regra
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estabelecida no art. 109, I, da Constituição Federal,
segundo  a  qual  cabe  aos  juízes  federais  processar  e
julgar 'as causas em que a União, entidade autárquica ou
empresa pública federal forem interessadas na condição de
autoras,  rés,  assistentes  ou  oponentes,  exceto  as  de
falência, as de acidente de trabalho e as sujeitas à
Justiça  Eleitoral  e  a  Justiça  do  Trabalho'.  Assim,
figurando  como  autor  da  ação  o  Ministério  Público
Federal, que é órgão da União, a competência para a causa
é da Justiça Federal" (REsp 1283737/DF, Rel. Ministro
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 25/03/2014). Nesse
sentido: AgRg no CC 122.629/ES, Rel. Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Seção, DJe 02/12/2013, CC 40534/RJ,
Rel. Min. Teori Albino Zavaski, DJU de 17/05/04; AgRg no
CC  107.638/SP,  Rel.  Ministro  Castro  Meira,  Primeira
Seção, DJe 20/4/2012, e REsp 1.249.118/ES, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 28/11/2014.2. Agravo
Interno  não  provido.(AgInt  no  REsp  1534263/SP,  Rel.
Ministro  HERMAN  BENJAMIN,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
04/10/2016, DJe 14/10/2016)

Portanto,  a  competência  material  da  Justiça

Federal para processar e julgar a demanda é induvidosa.

Outrossim,  quanto  à  competência  territorial,

preceitua o artigo 93, II, do Código de Defesa do Consumidor

(Lei nº 8.078/90) que, ressalvada a competência da Justiça

Federal, é competente para a causa a justiça local “no foro

da Capital do Estado ou no do Distrito Federal, para os danos

de âmbito nacional ou regional, aplicando-se as regras do

Código  de  Processo  Civil  aos  casos  de  competência

concorrente.”  Nesse  contexto,  conforme  o  supracitado

dispositivo consumerista, é competente a Justiça Federal da

capital de um dos Estados da Federação ou do Distrito Federal

para  a  apreciação  de  ações  civis  públicas  que  tenham  por

objeto concursos públicos de âmbito nacional.

E  para  além  disso,  o  Superior  Tribunal  de

Justiça - STJ fixou o entendimento de que não se aplica a

limitação territorial prevista no art. 16 da Lei nº 7.347/85,

introduzida  pela  Lei  nº  9.494/97,  porquanto  não  se  pode
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restringir a eficácia subjetiva da coisa julgada, devendo o

comando  judicial  ser  aplicado  a  todos  que  se  encontrem

inseridos na relação jurídica objeto da ação coletiva.

3. DOS FATOS

Cumpre consignar que restou apurado, no âmbito

do  apuratório  de  nº  1.14.000.001446/2021-43  (anexo  -

digitalizado), que o CEBRASPE e a UNIÃO, no Concurso Público

da Polícia Federal 2021,  em andamento, para provimento de

vagas nos cargos de Delegado da Polícia Federal, Agente da

Polícia Federal, Escrivão da Polícia Federal e Papiloscopista

Policial Federal, deixaram de observar o quanto disposto no

art. 3º, §1º, da Lei nº 12.990/2014,  ao  contabilizarem na

lista de cotas raciais os candidatos autodeclararados negros

que tiveram direito à correção de suas provas discursivas com

base nas suas classificações na ampla concorrência.

O  supracitado  certame  público  é  regido  pelo

Edital nº 1 - DGP/PF, de 15 de janeiro de 2021, ofertando um

total  de  1.500  vagas  distribuídas  entre  os  04  cargos,

conforme a tabela constante no item 4 da norma editalícia:

CARGOS VAGAS PARA
AMPLA

CONCORRÊNCIA

VAGAS
RESERVADAS AOS

CANDIDATOS
NEGROS

VAGAS
RESERVADAS AOS

CANDIDATOS
COM DEFICIÊNCIA

Cargo 1: Delegado de Polícia Federal 91 25 7

Cargo 2: Agente de Polícia Federal 669 179 45

Cargo 3: Escrivão de Polícia Federal 300 80 20

Cargo 4: Papiloscopista Policial Federal 62 17 5
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E por outro lado, o referido edital, nos seus

itens 1.2.1 e 1.2.2, dispôs que o concurso seria composto de

duas etapas, sendo a primeira delas destinada à admissão à

matrícula no Curso de Formação Profissional.

Assim, de acordo com o item 1.2.1, a primeira

etapa abrangeria as seguintes fases, de responsabilidade da

CEBRASPE: a) prova objetiva, para todos os cargos, de caráter

eliminatório  e  classificatório;  b)  prova  discursiva,  para

todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório;

c) exame de aptidão física, para todos os cargos, de caráter

eliminatório; d) avaliação médica, para todos os cargos, de

caráter eliminatório; e) prova oral, somente para o cargo de

Delegado  de  Polícia  Federal,  de  caráter  eliminatório  e

classificatório; f) prova prática de digitação, somente para

o  cargo  de  Escrivão  de  Polícia  Federal,  de  caráter

eliminatório; g) avaliação de títulos, somente para o cargo

de Delegado de Polícia Federal, de caráter classificatório; e

h) primeiro momento da avaliação psicológica, para todos os

cargos, sem caráter eliminatório.

E no que se refere aos critérios de avaliação

da prova discursiva, o edital estabelece o seguinte:

10.8.1 Respeitados os empates na última colocação, será
corrigida a prova discursiva dos candidatos aprovados na
prova objetiva e classificados até as posições de que
trata o quadro a seguir.
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CARGO POSIÇÃO ENTRE
OS CANDIDATOS

ÀS VAGAS DA
AMPLA

CONCORRÊNCIA

POSIÇÃO ENTRE
OS CANDIDATOS

ÀS VAGAS
RESERVADAS

AOS
CANDIDATOS

NEGROS

POSIÇÃO ENTRE
OS CANDIDATOS

ÀS VAGAS
RESERVADAS AOS

CANDIDATOS
COM

DEFICIÊNCIA

TOTAL DE
PROVAS

DISCURSIVAS
CORRIGIDAS

Cargo 1: Delegado de 
Polícia Federal

280ª 75ª 21ª 376

Cargo 2: Agente de 
Polícia Federal

2.000ª 540ª 135ª 2675

Cargo 3: Escrivão de 
Polícia Federal

900ª 240ª 60ª 1200

Cargo 4: Papiloscopista 
Policial Federal

190ª 51ª 15ª 256

Observa-se  que  o  item  10.8.1  do  edital  de

abertura do Concurso Público da Polícia Federal 2021, prevê

duas regras que impedem o candidato de prosseguir no certame,

as  chamadas  regras  restritivas,  que  subdividem-se  em

eliminatórias e cláusulas de barreira.

Deveras,  quando  o  edital  prevê  que  serão

corrigidas as provas discursivas dos candidatos aprovados nas

provas objetivas, está prevendo uma regra eliminatória, pois

condiciona  a  correção  das  provas  a  um  acerto  mínimo  de

questões das provas objetivas, ou seja, trata-se de uma regra

que é invocada diante da insuficiência de desempenho de um

candidato durante o certame. De outra parte, quando limita o

número de provas discursivas a serem corrigidas, estabelece

uma  cláusula  de  barreira.  Assim,  naquele  universo  de

candidatos que não foram excluídos pela regra eliminatória

(aprovação  na  prova  objetiva),  participará  da  fase

subsequente (correção da prova discursiva) apenas um número

predeterminado de candidatos, contemplando-se somente os mais
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bem classificados. A previsão das cláusulas de barreira foi

declarada  constitucional  pelo  Supremo  Tribunal  Federal  no

Recurso Extraordinário nº 635.739, julgado em 19/02/2014, não

sendo este fator objeto do questionamento.

A  controvérsia,  vale  salientar,  reside  na

formação da lista de classificados para a correção das provas

discursivas, elaborada em desconformidade com o previsto no

artigo 3º, caput e §1º, da Lei nº 12.990/2014.

No caso, o mencionado Edital nº 1 - DGP/PF, de

15 de janeiro de 2021, estabelece que:

6.5 Os candidatos negros aprovados dentro do número de
vagas oferecido à ampla concorrência não preencherão as
vagas reservadas a candidatos negros, sendo, dessa forma,
automaticamente excluídos da lista de aprovados na lista
de candidatos negros.

6.10  Em  cada  uma  das  fases  do  concurso,  não  serão
computados, para efeito de preenchimento do percentual de
vagas reservadas a candidatos negros, nos termos da Lei
nº  12.990/2014,  os  candidatos  autodeclarados  negros
classificados  ou  aprovados  dentro  do  número  de  vagas
oferecido  a  ampla  concorrência,  sendo  que  esses
candidatos constarão tanto da lista dos aprovados dentro
do número de vagas da ampla concorrência como também da
lista  dos  aprovados  para  as  vagas  reservadas  aos
candidatos negros, em todas as fases do concurso.- grifos

Eis que, em que pese a previsão expressa no

edital que rege o Concurso Público da Polícia Federal 2021 da

regra  disposta  no  artigo  3º,  §1º,  da  Lei  nº  12.990/2014,

observa-se  que  a  organizadora  do  certame  não  implementou

integralmente o comando normativo, ao teor das informações

prestadas pelo Ofício n. 143/2021/DPLAC/COREC/DGP/PF, anexo,

encaminhado pela Polícia Federal, ao MPF:

“Conforme se verifica no §1.º do art. 3.ª da Lei n.º
12.990/2014, os candidatos negros, aprovados dentro do

9
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número  de  vagas  da  ampla  concorrência,  não  serão
computados  para  efeito  de  preenchimento  das  vagas
reservadas. Veja-se:

Art.  3º  Os  candidatos  negros  concorrerão
concomitantemente às vagas reservadas e às vagas
destinadas à ampla concorrência, de acordo com a
sua classificação no concurso. 
§1º  Os  candidatos  negros  aprovados  dentro  do
número de vagas oferecido para ampla concorrência
não serão computados para efeito do preenchimento
das vagas reservadas. (...) (Grifou-se) 

Tal dispositivo foi literalmente repetido no Edital nº 1
- DGP/PF, de 15 de janeiro de 2021, para garantir que, ao
final  do  concurso,  quando  da  divulgação  do  resultado
final, os candidatos negros, aprovados dentro do número
de  vagas  previsto  no  edital  de  abertura  para  ampla
concorrência,  não  sejam  computados  para  provimento  de
vagas reservadas a candidatos negros, conforme transcrito
a seguir:

6.3  Os  candidatos  negros  concorrerão
concomitantemente às vaga reservadas e às vagas
destinadas à ampla concorrência, de acordo com a
sua classificação no concurso.6.4 Os candidatos
negros  que  se  declararem  com  deficiência
concorrerão concomitantemente às vagas reservadas
a pessoas com deficiência e às vagas destinadas à
ampla  concorrência,  de  acordo  com  a  sua
classificação no concurso.
6.5  Os  candidatos  negros  aprovados  dentro  do
número de vagas oferecido à ampla concorrência não
preencherão  as  vagas  reservadas  a  candidatos
negros,  sendo,  dessa  forma,  automaticamente
excluídos  da  lista  de  aprovados  na  lista  de
candidatos negros.

Assim, o candidato negro aprovado dentro do número de
vagas de ampla concorrência ocupará necessariamente uma
dessas  vagas,  abrindo  a  possibilidade  de  que  outro
candidato negro, que tenha classificação suficiente ao
final do concurso, seja aprovado para a vaga reservada
por aquele não preenchida. 

Frisa-se que o estabelecido no §1.º do art. 3.º da Lei
12.990/2014, somente deve ser implementado no momento do
resultado final do concurso, pois tal regra refere-se a
candidatos aprovados. Salienta-se que CANDIDATO APROVADO
é aquele que foi submetido a todas as etapas do certame e
obteve  aprovação,  figurando  no  resultado  final  do
concurso  e  obtendo  classificação  final  para  fins  de
nomeação ou de permanência em cadastro de reserva.
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Logo, verifica-se que, na condução do Concurso

Público da Polícia Federal 2021, pretende-se implementar a

regra contida no art. 3º, caput e §1º, da Lei nº 12.990/2014,

apenas no resultado final do concurso, posicionamento esse

que não atende aos reais objetivos almejados pela referida

legislação. No caso, deve prevalecer o entendimento de que os

candidatos negros que obtenham nota suficiente para a ampla

concorrência, embora constem das duas listas, não devem ser

considerados  no  número  de  correções  de  provas  discursivas

para as vagas reservadas para candidatos negros, de forma que

mais  candidatos  negros  tenham  suas  provas  discursivas

corrigidas, atingindo-se, assim, o real objetivo da política

afirmativa. Sem isso, diminui-se o conteúdo da norma regente.

A aplicação do citado art. 3º, caput e §1º, da

Lei nº 12.990/2014 em todas as fases e etapas do certame é

medida  que  se  impõe  para  assegurar  a  eficácia  da  ação

afirmativa instituída pelo mencionado diploma legal e cuja

constitucionalidade foi declarada pelo STF na ADC 41/DF, sob

pena de ao final do certame, correr-se o grande risco de não

terem candidatos cotistas suficientes para o preenchimento de

todas as vagas ou para o cadastro de reserva. 

Desse modo, necessária a retificação do Edital

n. 10 – DGP/PF, de 10 de junho de 20212, que divulgou o

resultado final na prova objetiva e o resultado provisório na

prova  discursiva  do  certame, de  modo  que  não  sejam

computados,  para  efeito  de  preenchimento  do  percentual  de

vagas  reservadas  a  candidatos  negros,  os  candidatos

autodeclarados negros classificados ou aprovados dentro do

número de vagas oferecido para ampla concorrência.

2 Link de acesso à íntegra do edital n. 10 - DGP/PF  
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Por fim, como consequência, deverá ser realizada a

correção das provas discursivas dos candidatos autodeclarados

negros aprovados e classificados dentro das vagas reservadas,

conforme  o  limite  previsto  no  edital,  no  número

correspondente  ao  de  candidatos  autodeclarados  negros

classificados  ou  aprovados  dentro  do  número  de  vagas

oferecidas para ampla concorrência.

Cabe  exemplificar para  demonstrar  a  relevância

prática e os impactos reais da discussão em exame:

O edital em exame prevê (no reproduzido item 10.8.1

e quadro  respectivo) que  serão  corrigidas  as  provas  de

candidatos,  nos  seguintes  quantitativos  (respeitados  os

empates na última colocação): a) 280 (ampla concorrência) e

75 (vagas reservadas a candidatos negros) para Delegado de

Polícia Federal; b) 2.000 (ampla concorrência) e 540 (vagas

reservadas  a  candidatos  negros) para  Agente  de  Polícia

Federa; c) 900 (ampla concorrência) e 240 (vagas reservadas a

candidatos negros) para Escrivão de Polícia Federal; e d) 190

(ampla  concorrência)  e  51  (vagas  reservadas  a  candidatos

negros)para Papiloscopista – Polícia Federal.

Nessa trilha, e aqui está a problemática contrária

à lei e à política afirmativa nela constante, aplicando-se o

entendimento das demandadas, se, respectivamente para cada

cargo  ofertado  no  certame,  75,  540,  240 e  51 candidatos

negros  obtiverem  nota  suficiente  para  correção  das  provas

discursivas  dentro  das  vagas  de  ampla  concorrência,  ainda

assim eles serão computados no número de correções para as
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vagas  reservadas  para  candidatos  negros.  Ou  seja,  nenhum

candidato cotista terá sua prova discursiva corrigida.

Nessa  hipótese,  se  todos  os  candidatos  negros

mantiverem seu desempenho, sendo aprovados dentro das vagas

da  ampla  concorrência,  a  reserva  de  20%  de  vagas  aos

candidatos  cotistas  terá  sido  meramente  nominal  e  nenhuma

será preenchida, pois aqueles que teriam sido beneficiados

pela  Lei  nº  12.990/2014  terão  sido  todos  eliminados

anteriormente, de forma manifestamente indevida.

Registre-se  que,  se  alguns  ou  mesmo  apenas  um

candidato negro classificado na lista da ampla concorrência é

contabilizado  no  quantitativo  de  correções  das  provas

discursivas  de  candidatos  autodeclarados  negros,  isso

importará em violação à Lei e ao Princípio da Igualdade, pois

o percentual de provas discursivas dos candidatos cotistas a

serem  corrigidas  será  proporcionalmente  menor  que  o  dos

demais candidatos. Um entendimento inverso ao da lei regente.

Ao revés, caso se aplique o entendimento postulado

na  presente  demanda  judicial,  os  candidatos  negros  que

obtiveram nota suficiente para a ampla concorrência, embora

constem das duas listas, não devem ser considerados no número

de correções de provas discursivas para as vagas reservadas

para candidatos negros, de forma que mais candidatos negros

tenham  suas  provas  discursivas  corrigidas,  atingindo-se,

assim, o real objetivo da ação afirmativa em debate.
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4. DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS

4.1.  Da  declaração  de  constitucionalidade  da

Lei  nº  12.990/2014  na  Ação  Declaratória  de

Constitucionalidade nº 41 (ADC 41/DF)

A  Lei  n.  12.990,  de  09  de  junho  de  2014,

consabe-se,reserva aos negros 20% (vinte por cento) das vagas

oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos

efetivos  e  empregos  públicos  no  âmbito  da  administração

pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das

empresas  públicas  e  das  sociedades  de  economia  mista

controladas pela União.  A reserva é destinada a candidatos

autodeclarados  pretos  ou  pardos,  conforme  nomenclatura

adotada  pela  Fundação  Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e

Estatística - IBGE, quando da inscrição no certame, de acordo

com o art. 2º, caput, da supracitada legislação.

Ademais, a fim de se atingir a real finalidade

dessa política de ação afirmativa, a lei previu no seu art.

3º,  caput,  que  os  candidatos  negros  concorrerão

concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à

ampla  concorrência,  de  acordo  com  a  sua  classificação  no

concurso. Por sua vez, com o mesmo intuito de assegurar a

eficácia da referida política afirmativa, o §1º daquele mesmo

artigo ressalvou que os candidatos negros aprovados dentro do

número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão

computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas.

A  constitucionalidade  da  Lei  12.990/2014 foi

objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal – STF no

âmbito da Ação Declaratória de Constitucionalidade 41/DF, em

julgamento realizado em 08/06/2017, tendo a Suprema Corte na
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ocasião declarado ser a referida lei constitucional e firmado

o entendimento de que todas as fases dos concursos públicos

devem adequar-se ao comando da reserva de vagas,  a fim de

evitar  prejuízos  à  correta  aplicação  da  política  de  ação

afirmativa instituída pela mencionada legislação, conforme se

extrai da ementa a seguir, a saber:

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
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(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
dignidade  da  pessoa  humana  e  garantidos  o
contraditório  e  a  ampla  defesa.  3.  Por  fim,  a
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 contraditório e a ampla defesa”. (STF;
ADC  41/DF;  Plenário;  Relator:  Ministro  Roberto
Barroso;  Julgamento:  08/06/2021;  DJE  17/08/2017)  –
grifos acrescidos

Dessa  forma,  uma  vez  reconhecida  a  sua

constitucionalidade  pela  ADC  nº  41,  tem-se  que  as  regras

estabelecidas na Lei 12.990/2014 devem ser implementadas no

certame público objeto da presente ação civil pública.
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4.2 - Da aplicação do artigo 3º, caput e §1º,

da Lei nº 12.990/2014, em todas as fases e etapas do concurso

O que se demonstra nesta ação civil pública é

que a efetividade da Lei nº 12.990/2014 está condicionada à

aplicação do seu art. 3º, caput e §1º, durante todas as fases

e  etapas  do  concurso  público,  sempre  que  o  certame  for

constituído por mais de uma etapa, como no presente caso.

Preceitua o art. 3º, caput e §1º, da Lei nº 12.990/2014:

“Art.  3º  Os  candidatos  negros  concorrerão
concomitantemente  às  vagas  reservadas  e  às  vagas
destinadas  à  ampla  concorrência,  de  acordo  com  a  sua
classificação no concurso.
§1º Os candidatos negros aprovados dentro do número de
vagas  oferecido  para  ampla  concorrência  não  serão
computados  para  efeito  do  preenchimento  das  vagas
reservadas” (grifou-se)

Observa-se  que  o  próprio  art.  3º  da  Lei  nº

12.990/2014 preceitua que os candidatos negros concorrerão

concomitantemente às vagas reservadas e às vagas da ampla

concorrência. Ora pois, se a reserva de vagas deve incidir

durante  todo  o  concurso,  os  candidatos  negros  devem

concorrer, ao longo de todo o certame, nas duas listas.

Nesse  contexto,  o  Supremo  Tribunal  Federal

reconheceu, no julgamento da ADC nº 41/DF, que a reserva de

vagas para candidatos negros deve ser aplicada em todas as

fases dos concursos públicos:

3. Por fim, a 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
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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 contraditório  e  a
ampla  defesa”.  (STF;  ADC  41/DF;  Plenário;  Relator:
Ministro Roberto Barroso; Julgamento: 08/06/2021; DJE
17/08/2017) – grifos acrescidos

E no caso em tela, constata-se que a UNIÃO e o

CEBRASPE não estão cumprindo o disposto no art. 3º, §1º, da

Lei  nº  12.990/2014,  pois,  na  primeira  etapa  do  Concurso

Público da Polícia Federal 2021,  computaram, no número de

correções de provas discursivas para vagas reservadas para

candidatos negros, aqueles candidatos negros que obtiveram

nota suficiente para estarem no número de correções de provas

discursivas para vagas de ampla concorrência.

A  metodologia  adotada  pela  UNIÃO  e  pelo

CEBRASPE no concurso público questionado leva à concorrência

de candidatos negros apenas entre si e tem como consequência

prática  a  probabilidade  de  que,  ao  final  do  concurso,  as

vagas reservadas não sejam preenchidas totalmente, uma vez

que  um  certo  número  de  candidatos  negros  terão  nota

suficiente  para  figurarem  na  lista  da  ampla  concorrência,

podendo  ser  deixadas  vagas  “não  preenchidas”  na  lista

reservada para candidatos negros, que serão revertidas para a

ampla concorrência. Nada mais inadequado e contrário à lei.
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4.3. Casos análogos. Precedentes

E sobre a temática, cabe trazer à baila casos

semelhantes e precedentes relacionados ao objeto desta ação

civil pública, nos seguintes termos: 

i)  A ACP 1002696-70.2018.4.01.3500, em trâmite

perante a 1ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Goiás

e proposta pelo Ministério Público Federal contra a UNIÃO e o

CEBRASPE, visando à retificação de edital bem como à anulação

parcial de concurso público para provimento de vagas para

preenchimento de cargos da Agência Brasileira de Inteligência

–  ABIN,  regida  pelo  Edital  nº  1-ABIN,  de  02/01/2018,  por

violação ao disposto no art. 3º,  caput e §1º, da Lei nº

12.990/2014.  Encerrada  a  instrução,  sobreveio  sentença

transitada em julgado em 04/11/2020 prolatada pela 1ª Vara

Federal  Cível  da  Seção  Judiciária  de  Goiás  julgando

procedente os pedidos do MPF de modo a assegurar que “em cada

uma das fases e etapas do concurso, não devem ser computados,

para efeito de preenchimento do percentual de 20% das vagas

reservadas  a  candidatos  negros,  nos  termos  da  Lei  nº

12.990/2014,  aqueles  classificados  ou  aprovados  dentro  do

número de vagas oferecido para ampla concorrência”.

Neste  ponto,  é  relevante  transcrever  também

trechos da decisão monocrática proferida pelo Juiz Federal

citados na fundamentação da supracitada sentença:

(...).A Lei n. 12.990/2014 “reserva aos negros
20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos
concursos  públicos  para  provimento  de  cargos
efetivos  e  empregos  públicos  no  âmbito  da

19

Num. 657089488 - Pág. 19Assinado eletronicamente por: RAMIRO ROCKENBACH DA SILVA MATOS TEIXEIRA DE ALMEIDA - 29/07/2021 18:52:39
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072918523943100000650464753
Número do documento: 21072918523943100000650464753



          
           MPF – PROCURADORIA DA REPÚBLICA NA BAHIA

administração pública federal, das autarquias,
das fundações públicas, das empresas públicas e
das  sociedades  de  economia  mista  controladas
pela União”. Seu intento é, por óbvio, ampliar
o  acesso  de  negros  a  cargos  e  empregos
públicos. Nessas bases, conquanto plausíveis as
duas  interpretações  aos  citados  dispositivos
legais – da juíza e do agravante -, entendo que
deve ser prestigiada a que for mais ampliativa.
A partir dai, observo que a exclusão de 348
candidatos  aprovados  na  lista  de  cotas  para
integrar a de ampla concorrência fará com que
haja a inclusão de novos aprovados na lista de
reserva  em  igual  número,  ampliando-se  a
participação de candidatos negros”.

ii) O  PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO –

0005851-20.2018.2.00.0000 do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) –

que determinou  ao e. Tribunal de Justiça do Estado do Ceará que

realizasse  o  cômputo  dos  20%  considerando  a  totalidade  de

candidatos aprovados na ampla concorrência (Edital 12/2018) e que

os candidatos negros que constam dessa lista de ampla concorrência

não sejam considerados para fins de cálculo dos 20% (vinte por

cento) das vagas reservadas aos cotistas;

iii)  O  PROCEDIMENTO  DE  CONTROLE  ADMINISTRATIVO  –

0001485-06.2016.2.00.0000  do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) –

que determinou em medida liminar ao Tribunal Regional do Trabalho

da 2ª Região que proceda à elaboração de listagens distintas de

candidatos da ampla concorrência e de candidatos negros e faça

constar  o  candidato  negro,  que  tenha  pontuação  suficiente  para

figurar na lista da ampla concorrência, nas duas listagens (ampla

concorrência  e  cotista),  não  o  computando  para  o  cálculo  do

percentual de 20% de negros, (…);

 iv)  O concurso em andamento, realizado pela

Secretaria de Estado da Administração do Estado de Sergipe
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(SEAD/SE), para o provimento de vagas nos cargos de Agente de

Polícia Judiciária e de Escrivão de Polícia da Polícia Civil

do Estado de Sergipe, organizado pelo CEBRASPE e regido pelo

Edital  nº  1  PCSE,  de  1º  de  julho  de  20213,  no  qual  foi

adotada  cláusula  editalícia  que  estipula  justamente  o

pleiteado nesta ação civil pública:

9.7 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA DISCURSIVA

(...)

9.7.1.2 Não serão computados, para efeito de correção das
provas discursivas dos candidatos com deficiência ou dos
candidatos negros,  os candidatos que se declararam com
deficiência e os autodeclarados negros classificados ou
aprovados dentro do número de correções previsto para a
ampla concorrência, sendo que esses candidatos constarão
tanto  da  lista  dos  candidatos  que  tiveram  a  prova
discursiva corrigida da ampla concorrência como também da
lista  dos  candidatos  que  tiveram  a  prova  discursiva
corrigida para as vagas reservadas aos candidatos que se
declararam com deficiência ou aos candidatos negros4. 
 

O não cômputo no número de vagas reservadas dos

candidatos negros classificados ou aprovados dentro do número

de vagas oferecido para ampla concorrência em todas as fases

do concurso, portanto, deve igualmente ser adotado nesta ação

civil pública, por ser a interpretação mais consentânea com a

finalidade almejada pelo art. 3º,  caput e §1º, da Lei nº

12.990/2014,  garantido-se  assim  uma  maior  diversidade  e

representatividade nos quadros dos órgãos públicos.

3 Disponível em: 
https://cdn.cebraspe.org.br/concursos/PC_SE_21/arquivos/ED_1_PC_SE_2021_ABERTURA.PDF
4 Disponível em: 
https://cdn.cebraspe.org.br/concursos/PC_SE_21/arquivos/ED_1_PC_SE_2021_ABERTURA.PDF
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5. DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA

O  Código  de  Processo  Civil  garante  a

possibilidade de deferimento da tutela provisória de urgência

de forma incidental, desde que, nos termos do art. 300 do

CPC, seja demonstrada a probabilidade do direito (fumus boni

iuris) e o perigo de que ao final da demanda a não se tenha

mais o que tutelar, ou seja, risco efetivo à utilidade do

processo  judicial  (periculum  in  mora),  sendo  esta

possibilidade de antecipação prevista também no artigo 12 da

Lei nº 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública).

Com efeito, o exame do caso em tela demonstra

que  estão  presentes  os  dois  requisitos  necessários  a  sua

concessão, uma vez que o direito defendido foi devidamente

demonstrado pelas provas documentais acostadas.

A  um,  a  probabilidade  do  direito resta

comprovada diante das informações e documentos constante da

Notícia  de  Fato  n.  1.14.000.001446/2021-43,  que  apontam  o

descumprimento do quanto disposto no art. 3º, caput e §1º, da

Lei nº 12.990/2014, e na exegese adotada pelo STF na ADC

41/DF, e demais precedentes, em razão de os demandados terem

computado  na  contagem  das  vagas  reservadas  aos  candidatos

negros  os  candidatos  negros  classificados  nas  provas

objetivas  que  tiveram  direito  à  correção  de  suas  provas

discursivas  dentro  do  número  de  vagas  destinadas  à  ampla

concorrência no Concurso Público da Polícia Federal 2021 -

Edital nº 1 - DGP/PF, de 15 de janeiro de 2021.

A dois, quanto ao  perigo de dano ou risco ao

resultado útil do processo, destaque-se que o concurso da PF
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2021  ainda  se  encontra  em  andamento,  conforme  pode  ser

verificado  em  consulta  ao  site  do  organizador  CEBRASPE

(https://www.cebraspe.org.br/concursos/pf_21), tendo havido a

publicação  no  dia  23/07/2021 do  Edital  nº  14  –  DGP/PF5,

divulgando o resultado final no exame de aptidão física (TAF)

e a convocação para a avaliação médica e para o preenchimento

da Ficha de Informações Confidenciais (FIC).

Assim  sendo,  o  perigo  de  risco  ao  resultado

útil do processo, no caso, decorre do fato de que, em breve,

haverá a convocação dos candidatos para as próximas fases do

concurso, dentre elas o curso de formação, de modo que o

prosseguimento  irregular  do  aludido  certame,  em

desconformidade com o disposto no art. 3º,  caput e §1º, da

Lei nº 12.990/2014, bem como com a exegese adotada pelo STF

na  ADC  41/DF  e  precedentes  colacionados  poderá  causar

insegurança  e  prejuízo  à  Administração  e  a  todos  os

candidatos inscritos no concurso público mencionado.

Via  de  consequência,  pretende-se  com  esta

demanda judicial obter provimento jurisdicional que imponha

obrigação de fazer aos demandados, consistente na retificação

do  Edital  n.  10  –  DGP/PF,  de  10  de  junho  de  2021,  e

subsequentes atos normativos, que regem o Concurso Público da

Polícia  Federal  2021,  a  fim  de  que  os  candidatos

autodeclarados  negros  aprovados  nas  provas  objetivas  que

tiveram direito à correção de suas provas discursivas com

base nas suas classificações na ampla concorrência não sejam

contabilizados  no  quantitativo  de  correções  das  provas

discursivas  de  candidatos  autodeclarados  negros,  constando

tanto da listagem de candidatos da ampla concorrência quanto

5 Link de acesso à íntegra do edital n. 14  
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da  listagem  dos  candidatos  autodeclarados  negros  que  tem

direito à correção de suas provas discursivas.

Dessa forma, é imprescindível a rápida atuação

do Poder Judiciário, devendo ser determinado à União e ao

CEBRASPE que procedam à correção das provas discursivas dos

candidatos negros classificados dentro das vagas reservadas

nos  termos  da  Lei  nº  12.990/2014,  não  se  computando  os

candidatos negros que obtiverem nota suficiente para estarem

no número de correções de provas discursivas para vagas de

ampla concorrência, na primeira etapa do certame.

Assim, o perigo de demora consiste no risco de

o  concurso  prosseguir  até  os  seus  ulteriores  termos,

prejudicando  tanto  os  candidatos  cotistas  indevidamente

excluídos como os demais candidatos que foram classificados e

aprovados, que podem ser prejudicados com o reconhecimento da

nulidade das últimas etapas do concurso em tela.

7) DOS REQUERIMENTOS FINAIS

À luz do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL,

no uso de suas atribuições legais e constitucionais, requer:

7.1) A  concessão  de  tutela  de  urgência,  com

fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil e no art. 12

da Lei nº 7.347/85, para que seja determinado que:

a) a UNIÃO e o Centro Brasileiro de Pesquisa em

Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos –

CEBRASPE, na condução do Concurso Público da

Polícia Federal 2021, regido pelo Edital nº 1 -
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DGP/PF, de 15 de janeiro de 2021, respeitem a

reserva de vagas destinadas a candidatos negros

estabelecida no art. 3º, caput e §1º, da Lei nº

12.990/2014 em todas as fases do concurso e não

apenas quando da apuração do resultado final;

b) a UNIÃO e o Centro Brasileiro de Pesquisa em

Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos –

CEBRASPE, de acordo com o item anterior,  não

considerem, no número de correções de provas

discursivas  para  vagas  reservadas  para

candidatos  negros,  aqueles  candidatos  negros

que obtiveram nota suficiente para estarem no

número de correções de provas discursivas para

vagas de ampla concorrência, na primeira etapa

do concurso público em andamento (mantendo-os,

porém, tanto na lista dos aprovados para as

vagas destinadas à ampla concorrência quanto na

lista dos aprovados para as vagas reservadas a

candidatos negros), devendo realizar, ainda, a

correção das provas discursivas de candidatos

autodeclarados negros aprovados e classificados

dentro  das  vagas  reservadas,  tantos  quantos

bastem  para  completar  o  limite  previsto  no

edital (ou seja, em número equivalente ao de

candidatos autodeclarados negros classificados

ou  aprovados  dentro  do  número  de  vagas

oferecido para ampla concorrência);

c) a UNIÃO e o Centro Brasileiro de Pesquisa em

Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos –

CEBRASPE,  retifiquem o Edital nº 10 – DGP/PF,
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de 10 de junho de 2021, de forma a que sejam

incluídos,  na  lista  dos  candidatos  que  se

autodeclararam  negros,  outros  eventuais

candidatos  que  atendam  ao  item  “b”  acima,

devendo ser oportunizado a esses candidatos o

direito  de  interposição  de  recurso  contra  o

resultado provisório da prova discursiva;

d) a UNIÃO e o Centro Brasileiro de Pesquisa em

Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos –

CEBRASPE que, analisados os eventuais recursos,

publiquem o resultado final da prova discursiva

relativamente  a  esses  candidatos  e  façam  a

convocação para a prova de capacidade física

dos  que  forem  aprovados  na  prova  discursiva

(item 11.1 do  Edital nº 1 - DGP/PF, de 15 de

janeiro de 2021), bem como das demais fases do

certame (itens 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e

20  -  idem),  caso  venham  a  obter  aprovação,

retificando-se  os  correspondentes  editais  de

resultados já publicados;

e) a suspensão do andamento do concurso público

até que os candidatos que venham a ter suas

provas discursivas corrigidas, nos termos das

alíneas  anteriores,  e  sejam  submetidos  às

demais fases do certame (caso venham a obter

aprovação), alcancem a fase em que se encontram

os demais candidatos já aprovados.

7.2) em  caso  de  deferimento  dos  pedidos

antecipatórios e definitivos, como medida de efetividade dos
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provimentos judiciais, a  intimação, em caráter urgente,  das

partes requeridas nos endereços indicados no preâmbulo desta

exordial, inclusive via correio eletrônico;

7.3) a  citação das partes requeridas para que

respondam  à  vertente  demanda  no  prazo  legal,  sob  pena  de

revelia,  nos  termos  dos  artigos  238  e  seguintes  e  335  e

seguintes do Código de Processo Civil;

7.4) por  se  tratar  de  questão  unicamente  de

direito, o julgamento antecipado do mérito, conforme disposto

no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil;

7.5) a juntada dos documentos digitalizados;

E  caso  esse  DD.  Juízo  Federal  entenda

necessária dilação probatória, pretende o Ministério Público

Federal  valer-se  dos  documentos  que  instruem  a  presente

inicial, oriundos da Notícia de Fato n. 1.14.000.001446/2021-

43, além de todos os meios de prova admitidos em lei.

Ao  final,  por  sentença,  o  MINISTÉRIO  PÚBLICO

requer que sejam julgados procedentes os pedidos objeto de

tutela  provisória  de  urgência  de  natureza  satisfativa

(antecipada),  desta  ação  civil  pública,  condenando-se  as

partes demandadas em caráter definitivo.

Requer-se, também, sejam as partes demandadas

condenadas a, quando na condução e organização de concursos

públicos  (outros) para  provimento  de  cargos  efetivos  no

âmbito da administração pública federal, inserir nos editais

norma  que  garanta  que  não  seja  computado,  para  efeito  de
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correção  das  provas  discursivas  dos  candidatos  com

deficiência ou dos candidatos negros, os candidatos que se

declararam  com  deficiência  e  os  autodeclarados  negros

classificados  ou  aprovados  dentro  do  número  de  correções

previsto  para  a  ampla  concorrência,  sendo  que  esses

candidatos  constarão  tanto  da  lista  dos  candidatos  que

tiveram a prova discursiva corrigida da ampla concorrência

como  também  da  lista  dos  candidatos  que  tiveram  a  prova

discursiva corrigida para as vagas reservadas aos candidatos

que se declararam com deficiência ou aos candidatos negros. 

Requer-se, a título cominatório, a imposição de

astreintes em  valor  não  inferior  a  R$  10.000,00  (dez  mil

reais), por dia, por obrigação descumprida, a ser revertida

ao Fundo de Direitos Difusos (artigo 13 da Lei nº 7.347/85).

Outrossim,  informa-se,  em  cumprimento  ao

disposto no artigo 319, VII, do CPC, que este MPF está à

disposição  para  a  realização  de  audiência  de  conciliação,

caso  todos  os  demandados  manifestem  interesse  na

autocomposição do litígio em exame.

Dá-se à presente causa o valor de R$ 100.000,00

(cem mil reais), para efeitos fiscais.

Salvador-BA, data da assinatura eletrônica.

RAMIRO ROCKENBACH DA SILVA MATOS TEIXEIRA DE ALMEIDA
Procurador da República

16º Ofício da PR/BA - Tutela Coletiva
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