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INQUÉRITO CIVIL Nº 1.14.007.000571/2016-17 

RECOMENDAÇÃO Nº 014/2017 – LBN

RECOMENDA  ao Instituto  Federal  de  Educação
Tecnológica,  Ciência  e  Tecnologia  Baiano  (IF
BAIANO), que esclareça, nos seus editais de certames
públicos,  como serão aplicados os critérios  legais de
alternância e proporcionalidade,  entre cotistas e não-
cotistas,  por  intermédio  de  cálculos  matemáticos  a
repercussão  na  sequência  de  convocação  dos
candidatos, e na ordem de prioridade para escolha do
local de lotação. 

O  Ministério  Público  Federal,  por  meio  do  Procurador  da

República infrafirmado, no exercício de suas atribuições institucionais e legais, em

especial aquelas previstas no artigo 6º, VII, “a”, “b” e “d” da Lei Complementar nº.

75/93; 

Considerando  ser função do Ministério Público, prevista no artigo

129 da Constituição Federal, “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”; 

Considerando competir  ao  Ministério  Público  Federal  “expedir

recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública,

bem  como  ao  respeito,  aos  interesses,  direitos  e  bens  cuja  defesa  lhe  cabe

promover,  fixando  prazo  para  a  adoção  das  providências  cabíveis”, consoante  o

disposto no artigo 6º inciso XX da Lei Complementar nº 75/93;

Considerando  as  informações  trazidas  a  este  Ministério  Público

Federal, por meio do Inquérito Civil n° 1.14.007.000571/2016-17;
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Considerando  que a Constituição Federal de 1988, em seu artigo

3º,  define,  como objetivos  fundamentais  da República,  “construir  uma sociedade

livre, justa e solidária” (inciso I), “erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as

desigualdades  sociais  e  regionais”  (inciso  III)  e  “promover o bem de todos  sem

preconceitos  de  origem,  raça,  sexo,  cor,  idade  e  quaisquer  outras  formas  de

discriminação” (inciso IV); 

Considerando  que o Supremo Tribunal  Federal  já se manifestou

favoravelmente  à  constitucionalidade  das  políticas  de  ação  afirmativa  para

afrodescendentes, consoante se depreende da ADPF n. 186, que tratou das cotas

raciais  no vestibular  da UnB, bem como da ADI n. 3.330, em que se discutiu  a

constitucionalidade de políticas afirmativas no âmbito do Programa Universidade para

Todos – PROUNI; 

Considerando que o ordenamento jurídico brasileiro, ao prever em

suas normas a reserva de vagas nos concursos públicos para candidatos negros e

deficientes,  limitou-se  a  exigir  a  observância  dos  critérios  de  alternância  e

proporcionalidade,  sem  maiores  definições  a  respeito  de  sua  aplicação  e

consequências na ordem de classificação dos candidatos;

Considerando que, conquanto o IF BAIANO tenha buscado adequar

seus certames às exigências legais, a falta de maiores esclarecimentos a respeito da

aplicação dos referidos critérios nos seus editais tem suscitado dúvidas, como as que

fundamentaram a instauração deste IC;

Considerando a  subjetividade dos  termos  legais,  que  não

especificou a forma de aplicação dos critérios de alternância e proporcionalidade, que

ensejaram as  incertezas  suscitadas  pelo  Juízo  Federal  (o  qual  efetivou  o  devido

encaminhamento de cópias dos autos ao Parquet); 

Considerando que  a  Administração  Pública  necessita  balizar  sua

atuação, com observância da política de ações afirmativas, que passa pela adoção de
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termos claros nos editais dos concursos públicos, sob pena de, aplicando critérios

meramente objetivos e reproduzindo termos vagos, implicar injustiças e desvirtuar as

reais intenções do legislador1;

Considerando que  a  Administração  Pública,  também,  deve

observância  aos  princípios  constitucionais  da  impessoalidade  e  razoabilidade

(princípio implícito), garantindo a isonomia e a transparência em suas ações e, no

que  tange  à  matéria  em apreço,  salvaguardar  os  interesses  dos  candidatos  em

relação à ampla concorrência;

Considerando que  compete  ao  Ministério  Público  a  defesa  da

ordem jurídica,  conforme disposição  constitucionalmente  expressa  no  artigo  127,

caput; 

RESOLVE:

RECOMENDAR ao Instituto Federal de Educação Tecnológica,

Ciência e Tecnologia Baiano (IF BAIANO) que adote, doravante, as seguintes

providências nos respectivos editais de concursos: 

1) seja esclarecido  como serão aplicados os critérios legais de alternância e

proporcionalidade entre cotistas e não-cotistas;

2) seja demonstrada tal aplicação, por intermédio de cálculos matemáticos;

3)  esclareça  quais  as  consequências  da  classificação  fundada  em  tais

parâmetros,  notadamente  a  repercussão  na  sequência  de  convocação  dos

candidatos e na ordem de prioridade para escolha do local de lotação.

Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para que o destinatário se manifeste acerca

do acatamento da presente recomendação,  indicando,  se for  o caso,  as

razões no sentido do não cumprimento.

1Cf. TRF-2 – Apelação AC 01352468020154025001 ES. Data de publicação: 03/10/2016
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Dê-se  publicação  oficial,  com  encaminhamento  à  PFDC

(Procuradoria Federal dos Direitos dos Cidadãos), para o devido mister.

Salvador, 31 de março de 2017

Leandro Bastos Nunes
Procurador da República
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