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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL

A Sua Magnificência o Senhor
Wilson Conciani
Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília - IFB
Quadra 610, Lotes D, E, F e G- Asa Norte – Brasília/DF
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Distrito Federal, 10 de abril de 2017

Ref.: Inquérito Civil nº 1.16.000.000998/2017-83

RECOMENDAÇÃO Nº 16/2017 - MPF/PRDF/1OFCID

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  no  exercício  das 

atribuições institucionais que lhe são conferidas pelos arts. 127 e 129, II e III, 

da Constituição da República e também previstas nos arts. 1º, 2º, 5º, inciso III, 

alínea “f”,  art.  6º,  incisos VII,  alínea “a”  e  XX,  e  no  art.  39,  todos  da Lei 

Complementar nº 75/93;

CONSIDERANDO QUE:

I – o objeto do Inquérito Civil  em epígrafe versa sobre a não 

elaboração  de  lista  específica  para  candidatos  cotistas  (pessoas  com 

deficiência e negras)  na execução do Concurso Público para Docentes do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília - IFB, regido 

pelo Edital nº 1/2016, de 30 de Agosto de 2016, com a última retificação em 

17/03/2017,  o  que  lhes  asseguraria  concorrerem  entre  si,  e  não  com  os 

candidatos da ampla concorrência; 
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II-  o  princípio  da  dignidade  da  pessoa  humana  é  um  dos 

fundamentos da República (artigo 1º da Constituição da República) e que a 

construção de uma sociedade livre, justa e solidária e a promoção do bem de 

todos, sem nenhuma discriminação são objetivos da República Federativa do 

Brasil (artigo 3º da Constituição da República);

III- a previsão de cotas para pessoas com deficiência e pessoas 

negras  decorre  de  expressa  previsão  legal  (artigo  5º,  §  2º,  da  Lei  nº 

8.112/1990 e  artigos  1º  e  3º,  da  Lei  nº  12.990/2014)  e  de  tratados 

internacionais,  como  a  Convenção  Internacional  sobre  os  Direitos  das 

Pessoas  com Deficiência  e  seu  Protocolo  Facultativo,  assinados em Nova 

Iorque,  em 30 de março de 2007,  e  internalizada no ordenamento jurídico 

brasileiro  por  meio  do  Decreto  6.949/2009,  com status  de  emenda 

constitucional, nos termos do art. 5º, §3º, da Constituição da República;

IV-  os  candidatos  cotistas  deficientes  e  negros  foram 

prejudicados no certame em comento ante a não divulgação de lista específica 

com suas respectivas notas da primeira fase do concurso;

V-  não  foram  definidas  notas  de  corte  específicas  para  os 

candidatos que concorrem às vagas reservadas para pessoas com deficiência, 

e que foram indevidamente utilizadas notas de corte da ampla concorrência 

para os candidatos com deficiência, acarretando na eliminação de pelo menos 

os seguintes candidatos, que não obstante obtiveram nota superior à mínima 

de 60 pontos, conforme item 10.9 do Edital nº 1/2016:

Tabela 1

Matrícula do 
Candidato

Nome do Candidato Vaga Nota Classificado/
Desclassificado

0085010 Aurélio  Bandeira 
Amaro

Geografia 66 Desclassificado

0094950 Débora  Kern Português 60 Desclassificado
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Vasconcellos

0118520 Edvaldo  Pereira 
Nogueira

Contabilidade 64 Desclassificado

0086820 Fernanda Shcolnik Português 64 Desclassificado

0031690 Hortência  Silva 
Nepomuceno  dos 
Santos

Produção 
Cultural

60 Desclassificado

0128250 Lisandra  Brizolla 
Venturini

Pedagogia 78 Desclassificado

0103060 Lucas  Sacramento 
Resende

Dança/  Artes 
Cênicas

60 Desclassificado

0050130 Luiz  Fernando 
Rodrigues Lopes

História 62 Desclassificado

0114110 Rafael  Napoleão 
Dreher  Quinto 
Martins

Contabilidade 64 Desclassificado

0105970 Vaeudo Valdimiro de 
Oliveira

Química 62 Desclassificado

0008480 Vania da Silva Português 60 Desclassificado

0007740 Wendes  Fernandes 
Ribeiro

História 60 Desclassificado

VI- em razão da inexistência de notas de corte específicas para 

candidatos que concorrem às vagas reservadas para pessoas com deficiência, 

foi convocada para a fase seguinte à primeira fase um único candidato com 

deficiência;

VII- quanto aos candidatos negros, embora tenha sido divulgada 

lista de candidatos que serão avaliados quanto a autodeclaração prevista no 

art.  2º  da  Lei  nº  12.990/2014  (Edital  publicado  em 20/3/2017),  não  houve 

publicidade de quantos e quais candidatos negros participaram do certame, e 

quais foram suas respectivas pontuações;

VIII-  há  medida  liminar  concedida  em  favor  da  candidata 
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Fernanda Shcolnik,  nos autos  do Processo nº  0034160-33.2017.4.02.5151, 

que  tramita  no  4º  Juizado  Especial  Federal  do  Rio  de  Janeiro,  para  que 

participe da prova de Desempenho Didático na disciplina de Português, que 

ocorreram nos dias 31 de março, 01, 07 e 08 de abril de 201, porém o IFB não  

publicou edital de convocação de candidatos  sub judice até a presente data 

em relação aos quais haja decisão judicial determinando sua participação nas 

demais fases do concurso;

R E S O L V E

RECOMENDAR:

Recomendar  ao  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e 

Tecnologia de Brasília – IFB que: 

a) seja dada ampla publicidade ao nome dos candidatos cotistas, 

tanto deficientes como negros, com suas respectivas pontuações na primeira 

fase do certame, bem como nas demais fases que se sucederem;

b) sejam definidas notas de corte específicas para os candidatos 

que concorrem às vagas reservadas para pessoas com deficiência, inclusive 

aqueles mencionados na Tabela 1 (fls. 2-3), e antes de qualquer nomeação de 

candidatos  da  lista  geral  sejam  convocados  aqueles  candidatos  com 

pontuação igual ou superior às respectivas notas de corte para passar para a 

segunda fase do concurso. 

Fixo o prazo de 10 (dez) dias úteis para que sejam fornecidas 

informações acerca do acatamento da presente Recomendação.

Distrito Federal, 10 de abril de 2017.

FELIPE FRITZ BRAGA
Procurador da República
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