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EXMO(A). SR(A). DR(A). JUIZ(A) FEDERAL DA __ VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA 

 

    

Referência: Procedimento Preparatório nº 1.14.000.001838/2020-21 

 

URGENTE! 

SEGUNDA ETAPA DO CERTAME PREVISTA PARA OCORRER NO DIA 18/01/2021 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que esta 

subscreve, vem à presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 129, incisos II e III, da 

Constituição Federal, nos artigos 5.o, inciso I, e 6.o, inciso VII, alíneas “a” e “c”, da Lei Complementar 

n. 75/93, e nos artigos 1.o, inciso IV, e 5.o, inciso I, da Lei n. 7.347/85, propor a presente 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

com pedido de liminar de tutela de urgência antecipada 

em face da 

UNIÃO, pessoa jurídica de Direito Público Interno, cuja Advocacia-Geral tem 

endereço nesta cidade na Avenida Luis Viana Filho, 2155, Paralela, Salvador/BA, CEP: 41.820-725. 
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I. DO OBJETO DA PRESENTE AÇÃO 

 

A presente Ação Civil Pública tem como objetivo garantir a correta aplicação e 

cumprimento da Lei nº 12.990/2014, a qual reserva aos negros 20% das vagas oferecidas em 

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. 

 

Em 16 de junho de 2020, a Escola de Formação Complementar do Exército lançou 

o Edital referente ao “CONCURSO DE ADMISSÃO 2020 PARA MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO 

DE OFICIAIS DO QUADRO COMPLEMENTAR E NO CURSO DE FORMAÇÃO DE CAPELÃES MILITARES 

EM  2021”.  

 

Sucede que em tal Edital não foi observado, de maneira adequada, o diploma legal 

referenciado, bem assim o entendimento assentado no bojo da Ação Direta de Constitucionalidade 

nº 41, julgada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em 08/06/2017, eis que o percentual de 

20% fora calculado sobre o número de vagas disponível para cada especialidade atrelada aos cargos 

ofertados pelo concurso, e não sobre o total de vagas neste veiculadas, inviabilizando, assim, 

sobremaneira o direito dos candidatos negros que optaram por usufruir do benefício das cotas na 

disputa para o acesso à instituição castrense.    

 

Sendo assim, busca-se a condenação da Acionada para que adote as providências 

administrativas cabíveis visando à retificação do Edital em aberto e a correta aplicação da Lei nº 

12.990/2014, com a observância do número total de vagas do certame para fins de cálculo 

percentual, e não do número de vagas para cada especialidade carecida pela organização militar 

sublinhada.   
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De igual modo, pleiteia-se que a demandada aplique o método de sorteio público 

para a determinação dos cargos cujas vagas serão reservadas, critério atualmente utilizado, por ser 

o mais adequado e justo no que concerne à aplicação das cotas. 

 

Acaso não seja possível reordenar o concurso, de modo a conformá-lo aos 

mandamentos legais que passará a se defender, alternativa não restará senão o cancelamento do 

certame. 

 

II. DA LEGITIMIDADE ATIVA 

 

A norma insculpida no artigo 127 da Constituição Federal prescreve que ao 

Ministério Público, instituição essencial à função jurisdicional, compete a defesa da ordem jurídica, 

do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Estabelecido este vetor, 

dispõe em seguida: 

 

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: (...) II - zelar pelo 

efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos 

direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias à 

sua garantia; III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção 

do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos 

e coletivos (...). 

 

Pela análise do texto normativo transcrito, verifica-se que o constituinte incumbiu 

especificamente ao Ministério Público a relevante missão de defesa/proteção do patrimônio 

público, do meio ambiente e de qualquer outro interesse difuso, coletivo ou individual homogêneo 

de relevância social. 

 

Igualmente, em harmonia com a Carta Magna, preceitua a Lei Complementar 

75/93, que dispõe sobre as atribuições do Ministério Público da União: 
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Art. 5º São funções institucionais do Ministério Público da União: I - a defesa da 

ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses 

individuais indisponíveis, considerados, dentre outros, os seguintes 

fundamentos e princípios: (...) III - a defesa dos seguintes bens e interesses: (...) 

e) os direitos e interesses coletivos, especialmente das comunidades indígenas, 

da família, da criança, do adolescente e do idoso; 

 

Cabe, portanto, ao Ministério Público o dever de salvaguarda, não apenas dos   

direitos ditos indisponíveis, mas também dos interesses socialmente relevantes, 

independentemente da indisponibilidade que os grave ou não, ou seja, das pretensões que se 

reconheçam com repercussão ou reflexão na coletividade considerada em conjunto, para cujo   

mister, entre outros remédios processuais, insere-se a ação civil pública. 

 

No caso, a pretensão almejada visa ao resguardo não só dos direitos individuais 

homogêneos de todos os candidatos que pretendem concorrer à seleção para o ingresso nos 

quadros da carreira militar, por meio das cotas raciais, como também, e sobretudo, a proteção dos 

direitos e interesses difusos do grupo discriminado – as pessoas negras – e da sociedade como um 

todo, os quais seriam afrontados em caráter irremediável com a matrícula de candidatos não negros 

em vagas que deixaram indevidamente de ser reservadas a essa categoria de candidatos.   

 

Quanto à legitimidade do MPF para atuar em feitos que visam a tutelar o respeito 

às regras legais e constitucionais relativas ao acesso aos cargos públicos, não é outro o entendimento 

da Jurisprudência: 

 

CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. LEGITIMIDADE 

ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. IDENTIFICAÇÃO DATILOSCÓPICA. 

IMPOSSIBILIDADE. TAXA DE   INSCRIÇÃO. LIMITAÇÃO. DECRETO 86.364/81. I - O 

Ministério Público Federal tem legitimidade ativa para propor ação civil pública 

para defesa de interesses individuais homogêneos de relevante interesse 

público-social, como configurado na hipótese dos autos, em que se busca 
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resguardar direito fundamental previsto na   Constituição Federal. II - A exigência 

de identificação datiloscópica de todos os candidatos que se submetem a 

qualquer espécie de processo seletivo, à mingua de previsão legal, afronta o art. 

5º, LVIII, da Constituição Federal, que somente permite a identificação, em 

comento, quando não houver identificação civil ou nas hipóteses previstas em 

lei. III - O valor cobrado a título de inscrição   em concurso público, na vigência 

do art. 3º, do Decreto 86.364/81, deve observar o limite máximo, ali, 

estabelecido, assegurando-se, assim, o respeito ao princípio constitucional do 

amplo acesso aos   cargos, empregos e funções públicas (art. 37, I, da 

Constituição Federal/88). IV - Apelação desprovida.” (TRF – PRIMEIRA REGIÃO. 

AC – 200033000036049/BA. Órgão Julgador:  SEXTA TURMA.   Data da decisão: 

18/02/2008. e-DJF1 DATA: 04/08/2008, p: 416) 

 

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE MERITOCRACIA. 

LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 1. 

Concurso público é o principal instrumento de garantia do sistema de   

meritocracia na organização estatal, um dos pilares dorsais do Estado Social de   

Direito brasileiro, condensado e concretizado na Constituição Federal de 1988. 

Suas duas qualidades essenciais – ser "concurso", o que implica genuína   

competição, sem cartas marcadas, e ser "público", no duplo sentido de certame 

transparente e de controle amplo de sua integridade - impõem   generoso 

reconhecimento de legitimidade ad causam no acesso à justiça. 2. O Superior 

Tribunal de Justiça é firme em reconhecer a legitimidade do Ministério Público   

para ajuizar Ação Civil Pública com o objetivo de declara a nulidade de   concurso 

público realizado sem a observância dos princípios constitucionais da   

legalidade, da acessibilidade e da moralidade. 3. Se o Parquet tem legitimidade 

para postular anulação de concurso público, igualmente possui para invalidar   

ato administrativo que o tiver anulado. Precedentes do STJ. 4. Recurso Especial 

provido. (REsp 1362269/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 16/05/2013, DJe 01/08/2013) 
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Assim, evidente a legitimidade do Ministério Público Federal para o   

presente pleito, considerando a lesão a direitos difusos da sociedade e da população negra, bem 

como a interesses individuais homogêneos dos candidatos beneficiários do sistema de cotas raciais, 

prejudicados pela disponibilização depreciada do número de vagas reservadas para esse segmento, 

no âmbito do certame sob controvérsia.  

  

III. DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL E DA LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO 

 

Para efeito da competência inerente à Justiça Federal, cumpre reproduzir o teor 

do artigo 109, I, da Constituição da República: 

 

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I - 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 

acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; 

 

No caso em comento, a competência da Justiça Federal é evidente, pois o 

Comando da Escola de Formação Complementar do Exército Militar, subordinado ao Ministério da 

Defesa, pertence à Administração Pública Direta da União.  

 

Isso tanto deixa claro que compete à União, por meio do Ministério da Defesa, 

órgão pertencente à Administração Direta, a promoção de concursos públicos para ingresso nas 

carreiras militares, não só do Exército, como da Marinha e da Aeronáutica, quanto realça a 

pertinência subjetiva do referido ente federativo com o objeto discutido nesta demanda.  

 

Por outro lado, é de bom alvitre ressaltar que o fato de o Ministério Público Federal 

integrar o polo ativo do feito, a fim de defender direitos individuais homogêneos, por si tem o 

condão de atrair a competência para Justiça Federal. 
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Presentes o MPF no polo ativo e a União no polo passivo, irrefutável a competência 

da Justiça Federal para o desenlace da causa.  

 

Ademais, no caso em comento, os efeitos da decisão ora pretendida (retificação 

do Edital e redistribuição, por sorteio, do número de vagas reservadas aos candidatos negros ou, 

subsidiariamente, a anulação do concurso) necessariamente devem ser estendidos para todo o país, 

considerando que o exame será realizado em âmbito nacional, e submetido, de igual forma, a todos 

os candidatos, em observância ao princípio da isonomia nos concursos públicos. 

 

IV. DOS FATOS 

 

O Ministério Público Federal autuou o Procedimento Preparatório nº 

1.14.000.001838/2020-21 a partir de representação que noticiou a insuficiência do 

quantitativo de vagas reservadas aos negros no âmbito do concurso público referente ao Edital 

cujas disposições se voltaram a regular o CONCURSO DE ADMISSÃO (CA) 2020 PARA   

MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DO QUADRO COMPLEMENTAR (CFO/QC) E 

NO CURSO DE FORMAÇÃO DE CAPELÃES MILITARES (CF/CM) EM 2021. 

 

Nesse sentido, observou-se que, por meio do instrumento editalício em 

questão, o cômputo do percentual de 20%, preconizado pelo caput do art. 1º, c/c §1º do 

mesmo dispositivo, insertos na Lei 12.990/2014, foi feito com base no número de vagas 

atribuídas a cada especialidade dos cargos oferecidos no certame e não a partir da 

integralidade desses quantitativos (38 vagas para CFO/QC e 3 vagas para CF/CM). Confira -se:  
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Partindo desse raciocínio, e como acima ilustrado, a EsFCEx somente atribuiu 

a reserva legalmente imposta para as especialidades de Enfermagem, Administração, Direito e 

Informática, uma vez que somente estas disporiam de 3 ou mais vagas, em conformidade com 

o disposto pelo §1º, do art. 1º, da Lei nº 12.990/2014. 

 

Isso, aliás, foi o que constou da resposta prestada pela EsFCEx (Ofício nº 069 – 

A2/Asse Ap AS Jurd/EsFCEx/CMS) em face das requisições ministeriais exaradas no âmbito do 

procedimento apuratório que subsidia a propositura da presente ação.  
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Valendo-se desse entendimento, contudo, a Acionada acabou por inviabilizar 

materialmente a finalidade intencionada pelo preceito legal invocado, eis que, em um 

concurso público composto pela oferta de dois cargos (CFO/QC e CF/CM), aos quais são 

disponibilizadas 38 e 3 vagas, respectivamente, apenas 4 foram destinadas aos negros, no 

primeiro segmento, e nenhuma para o segundo, quando o correto seria a reserva de 8 vagas 

para o CFO/QC (20% de 38) e 1 para o CF/CM (20% de 3).  

 

A bem da verdade, posteriormente, a própria EsFCEX, por meio da retificação 

de edital de 1º de setembro de 2020, incluiu no referido instrumento de regência uma vaga 

reservada aos negros, para o Curso de Formação de Capelães Militares, suprindo, dessa forma, 

a irregularidade quanto a esse espaço de disputa, mantendo, contudo, a ilegalidade ora 

combatida, quanto ao Curso de Formação de Oficiais do Quadro Complementar.  

 

De mais a mais, convém ressaltar que o argumento agasalhado pela EsFCEX, 

no sentido de que o cálculo da reserva de vagas deveria se pautar na disponibilidade afeta a 

cada área/especialidade concorrida, não se amolda a melhor interpretação das disposições 

preconizadas pela Lei nº 12.990/2014, uma vez que, segundo o §1º do art. 1º do aludido 

diploma, tal reserva deverá ser aplicada sempre que o número de vagas oferecidas no concurso 

público for superior ou igual a 3.  

 

Dessarte, se o concurso público em questão se destina ao preenchimento de 

cargos para dois quadros distintos, o percentual de 20% deverá ser computado de acordo com 

o total de vagas atribuídas a cada um deles (38 para CFO/QC e 3 para CF/CM). 

 

Essa premissa se tornou ainda mais imperativa com o julgamento da já referida 

ADC pelo Supremo Tribunal Federal, em 18/06/2017, de modo que não subsiste mais quaisquer 

questionamentos a respeito do modo pelo qual deverá ser operado o sistema de cotas 

instituído pela Lei em questão.  
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V. DO DIREITO:  DA IMPORTÂNCIA DA POLÍTICA DE COTAS. DA IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO 

DISCRICIONÁRIA NO CÔMPUTO DAS VAGAS RESERVADAS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DA 

VIOLAÇÃO AO QUANTO DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 41, JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 

 

A Lei n° 12.990/2014 foi editada em um contexto de crescente combate, 

pelo Poder Público, às desigualdades raciais e à discriminação racial ou étnico-racial, em 

que se observam esforços para garantir igualdade de oportunidade entre os brasileiros. 

 

 A cota é, portanto, um dos instrumentos de ação afirmativa que o Estado 

pode se valer para dar concretude à igualdade material, princípio constitucional 

evidenciado pelo artigo 5°, caput, da Constituição Federal de 1988, bem como para buscar, 

de forma efetiva, o cumprimento dos objetivos fundamentais da República Federativa do 

Brasil, elencados no artigo 3° da Carta Magna. A lei está em consonância, também, com os 

princípios e medidas antidiscriminatórios albergados pela Convenção Internacional sobre a 

Eliminação de todas as Formas de Discriminação Racial, promulgada pelo Decreto n° 

65.810, de 8 de dezembro de 1969. 

 

Sobre o tema, a Egrégia Corte já se pronunciou, primeiro, no julgamento 

da ADPF 186, que discutia aplicação de cotas para negros e indígenas nas universidades 

públicas e, mais recentemente, ao declarar a constitucionalidade da lei 12.990/2014, por 

meio do julgamento da ADC n° 41-DF (STF, ADC 41-DF, DJE 17/8/2017). 

 

Por se tratar de política de cotas cuja introdução ao ordenamento jurídico é 

relativamente recente, é certo que, quanto à aplicação prática da lei nos concursos públicos, a  

matéria ainda não foi suficientemente enfrentada pelo Poder Judiciário e, por outro lado, a 

jurisprudência apresenta relevantes entendimentos em casos semelhantes ao presente. 
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Antes de analisar a jurisprudência, porém, cumpre destacar que a lei 12.990/2014, 

ao prever a reserva de vagas às pessoas negras, assim estabeleceu: 

 

Art. 1º Ficam reservadas 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, na forma desta Lei. 

§ 1º A reserva de vagas será aplicada sempre que o número de vagas 

oferecidas no concurso público for igual ou superior a três. 

§ 2º Na hipótese de quantitativo fracionado para o número de vagas 

reservadas a candidatos negros, esse será aumentado para o primeiro 

número inteiro subsequente, em caso de fração igual ou maior que 0,5 

(cinco décimos), ou diminuído para número inteiro imediatamente inferior, 

em caso de fração menor que 0,5 (cinco décimos). 

§ 3º A reserva de vagas a candidatos negros constará expressamente dos 

editais dos concursos públicos, que deverão especificar o total de vagas 

correspondentes à reserva para cada cargo ou emprego público 

oferecido 

 

De uma leitura acurada e teleológica das prescrições legais acima transcitas, 

depreende-se que, ao fazer menção ao número de vagas oferecidas no concurso público, o 

indigitado dispositivo refere-se à totalidade de vagas, pois se fosse intenção do legislador 

prever qualquer espécie de fracionamento das vagas (por localidade ou especialidade) para fins de 

cômputo do percentual de vagas a serem reservadas, assim teria o feito. 

 

Tanto é assim que o legislador previu como única regra restritiva, no art. 1°, 

§3°, acima transcrito, que as vagas reservadas devem ser especificadas em edital tendo por 

base cada cargo ou cada emprego público oferecido, silenciando quanto à subdivisão 

das vagas por local de lotação ou especialidade do cargo. 
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Disso decorre que toda regra editalícia em concursos públicos que 

estabelece uma forma específica para cálculo das vagas reservadas levando em conta o 

parcelamento das vagas totais por critérios de localidade ou especialidade do cargo é, em 

verdade, inovação no mundo jurídico introduzida pelo administrador público, o que não se 

coaduna com o princípio da legalidade estrita que se impõe sobre a atividade da 

Administração Pública. 

 

A jurisprudência, embora por vezes tratando da reserva de vagas às 

pessoas com deficiência, vem se firmando no sentido de que o fracionamento de vagas com a 

consequente redução do número de vagas reservadas não se compatibiliza com o 

ordenamento jurídico constitucional e legal. Nesse sentido: 

 

“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO 

PÚBLICO. PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL. VAGAS 

SUPERVENIENTES. RESERVA. CRITÉRIO. TOTALIDADE. RECURSO 

PROVIDO. I - A Constituição Federal assegura que a lei reservará 

percentual de cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de 

deficiência e definirá os critérios de sua admissão (art. 37, inciso VIII). II - A 

Lei nº 8.112/90, por seu turno, estabelece que para aquelas pessoas será 

reservado, em cada concurso, o máximo de 20% (vinte por cento) das 

vagas oferecidas (artigo 5º, § 2º, segunda parte). III - Na espécie, o edital 

do certame para o provimento de cargos de Analista Judiciário do e. TRF 

da 1ª Região, com observância do percentual mínimo previsto no Decreto 

nº 3.298/99 (art. 37, § 2º), fixou em 5 % (cinco por cento) a reserva para 

deficientes. Mais ainda, dispôs que esse limite deveria observar as 

vagas disponibilizadas por localidade, e não a totalidade das vagas 

oferecidas no concurso. IV - Tal circunstância, conforme restou 

definida, obstaculiza a efetivação do comando constitucional e legal 

pertinentes, sendo que o desmembramento uniforme das vagas por 

localidade poderia levar - como de fato ocorrera no caso - a situações 

em que todos os deficientes inscritos no concurso fossem alijados do 
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acesso aos cargos, a despeito da nomeação, em número suficiente 

para a materialização da reserva, dos demais candidatos. Recurso 

ordinário provido.” (STJ, RMS n° 30.841-GO, Quinta Turma, Min. Rel. Felix 

Fischer, 13.4.2010, Dje 21.6.2010. Grifos nossos). 

 

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. 

RESERVA DE VAGAS PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. 

CÔMPUTO NO TOTAL DE CARGOS DE PROFESSOR, 

INDEPENDENTEMENTE DA DISCIPLINA MINISTRADA. CRITÉRIO QUE 

ATENDE AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS ENVOLVIDOS. - 

Tratando-se de concurso para o provimento de vários cargos de professor, 

distribuídos por várias disciplinas, não seria razoável calcular as vagas 

reservadas aos portadores de deficiência em função do número de 

contratações de cada disciplina, critério que terminaria por eliminar a 

contratação de qualquer deficiente; - O critério adotado pelo edital e 

aplicado pela Administração, calculadas as reservas pelo total de vagas 

(4,7 = 5, para 47 cargos), atende aos princípios do livre acesso aos cargos 

públicos e ao da eliminação das desigualdades, ponderando-os 

racionalmente; - Apelação improvida.” (TRF-5, PROCESSO: 

201080000000189, AC507657/AL, DESEMBARGADOR FEDERAL 

VLADIMIR CARVALHO, Terceira Turma, JULGAMENTO: 17/03/2011, 

PUBLICAÇÃO: DJE 04/04/2011, p. 60. Grifos nossos). 

 

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA 

DE VAGAS. PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E NEGROS E PARDOS. 

CRITÉRIO PARA FIXAÇÃO DOS PERCENTUAIS. TOTALIDADE DAS 

VAGAS OFERECIDAS. I – Na espécie, o fracionamento do cálculo do 

percentual de reserva de vagas para portadores de deficiência e para 

negros ou pardos, por disciplina e por localidade, afronta as garantias 

constitucionais e legais conferidas a tais grupos, notadamente 

porque implica na redução significativa do número de vagas 
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reservadas, ou até mesmo na eliminação de vagas em alguns casos. II 

– Nesse sentido, o procedimento adotado pela Administração Pública 

mostrou-se em flagrante descompasso com a política afirmativa de 

direitos para os portadores de deficiência física e para pessoas pretas 

e pardas, a justificar a intervenção judicial requerida, a fim de 

assegurar que o cálculo dos percentuais legais incida sobre a totalidade de 

vagas oferecidas e sobre aquelas que surgirem durante o prazo de 

validade do certame. Precedentes. III – Remessa oficial desprovida. 

Sentença confirmada.” (REMESSA 00036311720154013700, 

DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, TRF1 – QUINTA 

TURMA, e-DJF1 DATA: 17/08/2017. Grifos nossos) 

 

Além desses julgados, o Supremo Tribunal Federal, ao ratificar a 

constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014, em decisão vinculante e com eficácia erga 

omnes, assentou que “os percentuais de reserva de vaga devem valer para todas as 

fases dos concursos” e que “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”. (STF, ADC n° 41-DF, Rel. Min. Roberto 

Barroso, 06/06/2017, DJe n° 180, 17/08/2017. 

 

Aliás, é interessante notar que no voto do Ministro Luís Roberto Barroso, 

na referida ação direta de constitucionalidade, restou evidente a preocupação quanto à 

possibilidade de que a política de cotas instituída pela Lei n° 12.990/2014 seja “fraudada 

pela própria Administração Pública, caso a política seja implementada de modo a 

restringir o seu alcance ou a desvirtuar os seus objetivos”. 

 

No voto, restaram assentados alguns critérios que devem ser observados 

pela Administração Pública no intuito de dar máxima efetividade à política de cotas. In 

verbis: 
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“VIII. FRAUDES PELA ADMINISTRAÇÃO 

  

69. Por fim, deve-se impedir que a administração pública possa se furtar 

ao cumprimento da lei, mediante artifícios que limitem o seu alcance ou 

impeçam a incidência da reserva de vagas em determinados concursos. 

Os órgãos públicos são obrigados a conferir aos dispositivos da Lei n° 

12.990/2014 a interpretação mais favorável à concretização dos seus 

objetivos. 

70. Algumas possíveis tentativas de fraudes pelo próprio Estado foram 

apontadas em Nota Técnica do IPEA. Segundo o IPEA, “diversos concursos, 

notadamente os mais disputados, dispõem de várias fases, nas quais, 

especialmente na primeira, a concorrência se reduz de milhares para 

poucas centenas de candidatos”, de modo que, para garantir participação 

equivalente de negros em todas as fases do certame, é preciso manter a 

reserva de vagas em todas as etapas. Além disso, a Nota Técnica faz 

referência a tentativas de limitar, por meio de lei, edital, ou interpretação 

da lei ou do edital, a aplicação das cotas às vagas previstas no edital de 

abertura (e não em todas as vagas oferecidas no concurso), o que 

“restringiria, sobremaneira, a abrangência da medida”. Relata, ainda, que 

em concursos com baixo número de vagas, como o magistério superior 

(considerando a divisão do concurso por especialidade), a lei pode vir a 

não surtir efeito, considerado que, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei 

n°12.990/2014, “a reserva de vagas será aplicada sempre que o número 

de vagas oferecidas no concurso público for igual ou superior a 3 (três)”. 

Assim, seria necessário adotar medidas alternativas para ampliar a 

representação racial nesses cargos específicos, como a aglutinação das 

vagas 

[...] 
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73. Portanto, com o objetivo de garantir a efetividade desta política de 

ação afirmativa, 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 relação a todas 

as vagas oferecidas no concurso público (não apenas naquelas oferecidas 

no edital de abertura); (iii) deve-se aglutinar, sempre que possível, as 

vagas em concursos com baixo número de 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 política. 

 

Vale acrescentar que a Lei n° 12.990/2014 foi editada para ter vigência de 

apenas 10 (dez) anos, o que torna ainda mais premente o rigoroso cumprimento das suas 

disposições de forma a atribuir máxima efetividade à ação afirmativa que o legislador ordinário 

implementou. Somente assim será possível dar concretude ao princípio constitucional da 

igualdade material e cumprir fielmente os objetivos fundamentais da República Federativa 

do Brasil.  

 

O fracionamento da totalidade das vagas previstas para determinado cargo 

ou emprego público, quando resulta na redução do total de vagas reservadas aos candidatos negros, 

viola a Lei n° 12.990/2014 e revela-se contrário aos ditames constitucionais que sustentam às 

políticas de ação afirmativa voltadas à redução da desigualdade e discriminação raciais. 

 

Embora seja legítimo ao administrador público estabelecer, com base no 

poder discricionário, divisão das vagas para um mesmo cargo ou emprego público, 

conforme critérios como local de lotação ou especialidade do cargo, o total de vagas 

reservadas aos negros deverá permanecer íntegro, calculado sobre o total de vagas 

por cargo ou emprego público. 
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É evidente, portanto, o prejuízo causado a toda coletividade das 

pessoas negras decorrente da divergência de interpretação que resulta em redução das 

vagas reservadas em razão da forma de cálculo do percentual após fracionamento por 

localidade ou especialidade. 

 

Pelo exposto, somente duas alternativas são vislumbradas para o deslinde do caso 

ora judicializado: i) o reajuste do edital e do número de vagas designadas a candidatos negros, em 

consonância com o entendimento pacificado pelo STF sobre o tema; ii) subsidiariamente, em não 

sendo possível a readequação da quantidade de vagas ofertadas aos candidatos beneficiários das 

cotas raciais, a anulação do certame por frontal violação da legalidade consubstanciada na 

disposição do art. 1ª, da Lei nº 12.990/2014.  

 

VI) DO MÉTODO DE ESCOLHA DAS VAGAS RESERVADAS A SEREM ACRESCIDAS 

 

A eventual extensão do número de vagas alocadas para os negros, no âmbito do 

concurso sob discussão, deverá ser implementada mediante o método do sorteio público, o qual 

tomará por base, in casu, o número total de vagas oferecidas para o Curso de Formação de Oficiais 

do Quadro Complementar1, ressalvando-se que, na oportunidade de um novo concurso público pela 

organização castrense, as anteriormente reservadas não sejam novamente submetidas a essa 

reserva. 

 

O método de sorteio público de vagas já foi sufragrado pela jurisprudência, que 

entendeu ser legal a sua utilização. Nesse sentido: 

 

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVIMENTO DE 

CARGOS DE PROFESSOR. DIVERSAS ESPECIALIDADES. RESERVA DE VAGA A 

 
1 Reitere-se que a inconformidade no número de vagas reservadas aos negros, atreladas ao Curso de Formação de 
Capelães Militares, foi superada com o advento do Edital de Retificação de 01 de setembro de 2020, o qual acresceu a 
vaga carecida nesse âmbito de disputa. 
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CANDIDATO NEGRO. LEI Nº 12.990/2014. FORMAÇÃO DO CORPO 

DOCENTE. PERCENTUAL CONSIDERADO NO CÔMPUTO GLOBAL DAS 

VAGAS. CRITÉRIOS TRANSPARENTES E PREVIAMENTE ESTABELECIDOS. 

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL. 1. A questão a ser enfrentada 

refere-se à possibilidade de reserva de vaga a candidato que se 

autodeclarar negro e pardo, conforme Lei n º 12.990/2014, quando 

houver única vaga oferecida para provimento de cargo de Professor de 

determinada especialidade, considerando-se o quantitativo global de 

vagas oferecidas para provimento de cargo de Professor (para 

especialidades nas quais o número oferecido for inferior a 3 (três) vagas) 

e sorteio público para definição de vagas selecionadas para reserva, no 

percentual de 20%(vinte por cento) do total das vagas reservadas para 

candidatos negros. 

2. A decisão recorrida considerou ilegal a regra do edital que previu que a 

única vaga para o cargo fosse preenchida preferencialmente por 

candidatos por lista de candidatos cotistas, asseverando que foi negado 

acesso a este cargo por candidatos que concorressem pela lista de ampla 

concorrência. 

3. O edital é a lei do concurso. Para tanto, nele devem constar todas 

as informações necessárias para a convocação e o regulamento do 

concurso, bem como deve abordar todas as questões a ele inerentes. 

Assim sendo, o edital e os procedimentos administrativos são peças 

fundamentais no certame público, não podendo o Poder Judiciário 

interferir no mérito administrativo, sendo o controle fundamentalmente 

de legalidade do edital e do cumprimento de suas normas. 

4. A previsão editalícia, no que tange à reserva de vagas reservadas 

aos candidatos negros, tendo em conta que o concurso público foi 

aberto para provimento de Cargos de Professor do Ensino Básico, 

Técnico e Tecnológico do Quadro Permanente do Instituto Federal 
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de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro - IFRJ, ou seja, para 

compor o corpo docente da referida Instituição Federal, está em 

consonância com os ditames da Lei nº 12.990/20146. 

5. O Edital prevê a existência de outras vagas para preenchimento do 

Cargo de Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do Quadro 

Permanente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 

de Janeiro - IFRJ, além daquelas para qual concorreu a impetrante, ora 

apelante, e que o IFRJ buscou, por critérios transparentes e previamente 

estabelecidos (sorteio público),atender a reserva de 20% (vinte por cento) 

das vagas oferecidas aos candidatos negros, assegurando, assim, a 

representatividade almejada com a edição da Lei nº12.990/2014 em seu 

corpo docente. 

6. A impetrante, ora agravada, detinha conhecimento desde a sua 

inscrição no certame, ante a previsão constante do Anexo I – Distribuição 

das Vagas, de que a vaga para a qual concorria estava 

reservada aos 1 candidatos negros, e só seria preenchida por candidato 

da lista da Ampla Concorrência caso não fosse provida por ausência de 

candidatos autodeclarados negros aptos a preenchê-la. Ademais, não há 

qualquer notícia de impugnação ao instrumento convocatório pela 

Impetrante.  

7. Agravo de instrumento conhecido e provido. 

(TRF-2 – AG: 00038605520164020000 RJ 0003860-55.2016.4.02.0000, 

Relator: GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de 

Julgamento: 09/09/2016,6ª TURMA ESPECIALIZADA) 

 

Sendo assim, as 4 outras vagas a serem eventualmente acrescidas à disputa do 

CFO/QC, no segmento das cotas raciais, perfazendo, assim, o adequado total de 8 vagas reservadas, 

deverão ser distribuídas entre as especialidades previstas no edital, a partir de método aleatório e 
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público, assegurando a objetividade e impessoalidade na designação dessas novas oportunidades 

de ingresso na organização castrense. 

 

VII. DO PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA 

 

Com base nos princípios da efetividade e da tempestividade do processo como 

instrumento da jurisdição, a Lei Federal nº 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública) autoriza, em seu 

artigo 12, caput, que os magistrados concedam medidas liminares, a fim de realizar a tutela 

preventiva dos direitos coletivos. Nesse sentido, anote-se: 

 

Art. 12. Poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem 

justificação prévia, em decisão sujeita a agravo. 

 

De igual modo, acerca do pedido de tutela de urgência, assim dispõe o artigo 300 

do Código de Processo Civil: 

 

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. 
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Neste espeque, tem-se que para concessão liminar da tutela de urgência 

antecipada, devem estar presentes os seguintes requisitos: a probabilidade do direito (fumus boni 

iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). 

 

No caso em tela, os pressupostos que autorizam a concessão de antecipação de 

tutela, seja com fundamento no artigo 12 da Lei 7.347/85, seja com fulcro no artigo 300 do Código 

de Processo Civil, estão indubitavelmente presentes, de sorte a autorizar a concessão liminar do 

provimento requerido, dispensando-se a apresentação de justificação prévia pelos acionados. 

 

Deveras, a probabilidade do direito invocado como fundamento do pedido é 

patente. O requerimento funda-se na cristalina violação incorrida pela Escola de Formação 

Complementar do Exército à escorreita aplicação da Lei n° 12.990/2014 aos concursos públicos, 

tomando por base a intelecção assentada pelo STF no julgamento da ADC nº 41. 

 

O perigo de dano, do seu turno, é ainda mais manifesto, tendo em vista o fato do 

certame controvertido já se encontrar em andamento, na iminência de atingir a sua segunda 

etapa, a ser iniciada no dia 18/01/2021, mediante a realização da Inspeção de Saúde, do Exame 

de Aptidão Física e da Heteroidentificação Complementar de candidatos já convocados, sem a 

adequada observância dos regramentos legais por diversas vezes abordado nesta ação. 

 

Por esse motivo, eventual demora na concessão da tutela ora reivindicada ensejará 

que mais candidatos aptos a ingressarem na disputa, sob o benefício das cotas, percam a 

possibilidade de concorrer às vagas reservadas na forma da lei. 

 

A suspensão da realização dessa segunda etapa, portanto, é medida que se impõe, 

até que o número de vagas disponíveis para os negros, no âmbito do Curso de Formação de Oficiais 

do Quadro Complementar, seja retificado, com a consequente nova convocação de candidatos 

habilitados, considerando o novo referencial de 8 vagas reservadas para negros, ou até que a 

questão a respeito da viabilidade legal de se continuar a promover o certame objurgado nos moldes 
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atuais seja dirimida por esse MM. Juízo. 

 

VIII. DOS PEDIDOS 

 

À luz de todas as considerações alhures deduzidas, o Ministério Público Federal 

requer: 

 

a) A concessão da tutela de urgência, inaudita altera parte, a fim de que seja 

suspensa a realização da segunda etapa do “concurso de admissão 2020 para matrícula no curso de 

formação de oficiais do quadro complementar e no curso de formação de capelães militares em 

2021”, prevista para ser iniciada no dia 18/01/2021, até que o  edital correspondente seja retificado 

para prever o número total de 8 vagas reservadas aos candidatos negros, do total de 38 vagas 

disponibilizadas, no âmbito da disputa do CFO/QC, ou até que a questão sobre a viabilidade jurídica 

do prosseguimento do certame, nos moldes atualmente fixados, seja dirimida; 

 

b) Em sendo admitida a possibilidade de retificação no número de vagas alocadas 

para o segmento das cotas raciais, a realização de sorteio público como método de escolha das vagas 

unitárias a serem reservadas; 

 

c) Seja cominada multa diária no valor de R$ 1.000,00, a ser revertida para o Fundo 

de Defesa dos Direitos Difusos (Lei nº 7.347/85, art. 13), para o caso de descumprimento 

da obrigação judicialmente constituída; 

 

d) Ao final: 

 

d.1) Pugna pela confirmação da decisão tutela provisória de urgência requerida; 

  

d.2) Em não sendo possível a readequação do número de vagas reservadas para 

os candidatos negros que concorrem ao ingresso no Curso de Formação de Oficiais do Quadro 
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Complementar, pugna pela anulação do certame, ante a absoluta impossibilidade de se mantê-lo 

sob o manto de uma explícita ilegalidade cometida em face das disposições insertas na Lei nº 

12.990/2014; 

 

d.3) sendo a questão de mérito unicamente de direito, seja julgada a lide 

antecipadamente, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC.  Caso assim não entenda Vossa 

Excelência, pugna-se provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos;  

 

d.4) A condenação da Ré aos ônus de sucumbência. 

 

Dá-se a causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

  

Salvador/BA, 11 de janeiro de 2020 

 

EDSON ABDON PEIXOTO FILHO 

Procurador da República 


