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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM GOIÁS

EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  JUIZ  FEDERAL  DA  ___  VARA  FEDERAL  DA  SEÇÃO

JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS

URGENTE

O  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL,  pela Procuradora da República

signatária, no exercício das suas atribuições legais e constitucionais, previstas nos arts. 127 e

129,  inciso  III,  da  Constituição  Federal,  no  art.  6º,  inciso  VII,  alíneas  “a”  e  “d”,  da  Lei

Complementar nº 75/93 e nos arts. 1º, inciso IV, e 5º, inciso I, da Lei nº 7.347/85, vem ajuizar a

presente

AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

em face da UNIÃO, pessoa jurídica de direito público interno, representada judicialmente pela

Advocacia-Geral da União (AGU), com endereço na Rua 10 esq. c/ a Rua 09, Qd. F-7, Lotes

82/62,  Setor  Oeste,  Goiânia/GO,  CEP 74120-020,  telefone (62)  3257-5100, e  do  CENTRO

BRASILEIRO  DE  PESQUISA  EM  AVALIAÇÃO  E  SELEÇÃO  E  DE  PROMOÇÃO  DE

EVENTOS – CEBRASPE, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o número 18.284.407/0001-53,

com sede no Campus Universitário Darcy Ribeiro, Bloco A, Edifício CESPE, Asa Norte, Brasília

– DF, CEP 70.904-970, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

I- DO OBJETO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA:

A presente  ação  tem por  objetivo  determinar  à  UNIÃO e  ao  Centro

Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE, que,
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no Concurso Público  para  Provimento de Vagas nos Cargos de Oficial  de  Inteligência,  de

Oficial Técnico de Inteligência e de Agente de Inteligência da Agência Brasileira de Inteligência

da ABIN, regido pelo Edital nº 1 – ABIN, de 02 de janeiro de 2018, observem o disposto no art.

3º, §1º, da Lei nº 12.990/2014 em cada uma das fases e etapas do concurso referido. 

Nesse  contexto,  busca-se,  por  meio  da  presente  ação,  que  os

candidatos negros classificados,  em cada uma das fases e etapas do mencionado concurso,

dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência, não sejam computados para

efeito  de  preenchimento  das  vagas  reservadas,  devendo  os  referidos  candidatos,  todavia,

constar da lista dos aprovados para as vagas destinadas à ampla concorrência e da lista dos

aprovados para as vagas reservadas a candidatos negros em todas as etapas do concurso.

Assim, pretende-se com esta ação obter provimento jurisdicional que

imponha obrigação de fazer aos demandados, consistente na anulação parcial do  Concurso

Público para Provimento de Vagas nos Cargos de Oficial de Inteligência, de Oficial Técnico de

Inteligência e de Agente de Inteligência da Agência Brasileira de Inteligência, regido pelo Edital

nº 1 – ABIN, de 02 de janeiro de 2018, a partir da data de divulgação do Resultado Final nas

Provas  Objetivas  e  Resultado  Provisório  na  Prova  Discursiva  (Edital  nº  5  –  ABIN,  de

16/04/2018), a fim de que não sejam computados, para efeito de preenchimento das vagas

reservadas nos termos da Lei nº 12.990/2014, os candidatos negros classificados na primeira

etapa  dentro  do  número  de  vagas  oferecido  para  ampla  concorrência,  devendo  esses

candidatos,  todavia,  constar  da  lista  dos  aprovados  para  as  vagas  destinadas  à  ampla

concorrência e da lista dos aprovados para as vagas reservadas a candidatos negros.

II- DA LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL:

A presente  ação  civil  pública  tem por  objeto  a  tutela  do  direito  dos

cidadãos  amparados  pela  Lei  nº  12.990/2014.  Trata-se,  portanto,  de  medida  que  objetiva

proteger  os  direitos  transindividuais,  coletivos  ou  difusos,  cuja  tutela  é  de  atribuição  do

Ministério Público Federal, nos termos dos arts. 127 e 129, inciso III, da Constituição Federal,

do art. 6º, inciso VII, alíneas “a” e “d”, da Lei Complementar nº 75/93 e dos arts. 1º, inciso IV, e

5º, inciso I, da Lei nº 7.347/85

A reserva de vagas estabelecida pela Lei nº 12.990/2014 é política de

ação  afirmativa,  com  inegável  caráter  transindividual,  que  visa  à  promoção  da  igualdade

material entre negros e não negros1. 

1 “(...) Dessa forma, não obstante a pluralidade histórica e terminológica que marcou a especificidade
do desenvolvimento jurídico-político de diferentes sociedades ocidentais contemporâneas, pode-se
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Importante esclarecer que, no caso desta demanda, a legitimidade do

Ministério  Público  é  reconhecida sob  três  aspectos:  a)  defesa dos  direitos  dos candidatos

negros inscritos no certame, que correm o risco de não lograrem êxito no ingresso nos cargos

do quadro de pessoal  da Agência  Brasileira  de Inteligência,  em razão do desrespeito aos

ditames da Lei nº 12.990/2014; b) proteção de grupo socialmente vulnerável já que o ato dos

demandados afronta a política de cotas  instituída pela  Lei  nº  12.990/2014;  e c)  tutela  dos

interesses de toda a sociedade, no que tange ao cumprimento dos preceitos constitucionais ora

ameaçados e ao respeito dos princípios republicanos de acesso aos cargos públicos,  com

observância dos princípios da legalidade e da impessoalidade pela Administração Pública. 

Quanto ao primeiro aspecto, ressalta-se que tratam-se dos direitos ou

interesses individuais homogêneos, cuja possível violação transcende a esfera dos candidatos

prejudicados e alcança toda a coletividade, dados os valores constitucionais afrontados. 

Quanto aos dois últimos aspectos, não há dúvida tratar-se da proteção

dos direitos ou interesses difusos e coletivos,  sendo a  legitimidade do  Parquet inconteste,

conforme já aduzido. 

Assim, não resta dúvida acerca da legitimidade do Ministério Público

Federal para a propositura da presente ação civil pública, nos termos do art. 1º, IV, e do art. 5º,

I, da Lei nº 7.347/85.

III- DA LEGITIMIDADE PASSIVA:

Figuram no polo passivo  da presente ação a União,  em razão de o

Concurso Público questionado ser referente ao provimento de vagas em cargos da Agência

Brasileira de Inteligência – ABIN, órgão da Presidência da República, 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 nesta ação.

IV- COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL

A competência da Justiça Federal para processar e julgar a presente

dizer  que  as  ações  afirmativas  se  situam  no  âmbito  dos  chamados  direitos  ou  interesses
“transindividuais” ou “metaindividuais” – gênero no interior do qual costumamos diferenciar várias
espécies,  tais  como:  interesses “difusos”,  “coletivos”  e “individuais  homogêneos”.  (...)”  (ARAÚJO,
José Carlos Evangelista de. Ações afirmativas e Estado democrático social de direito. São Paulo: LTr,
2009. p. 27)
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ação  decorre  dos  termos  do  art.  109,  I,  da  Constituição  Federal.  Em  matéria  cível,  a

competência da Justiça Federal, conforme descreve o inciso I do art. 109 da Constituição é

ratione  personae,  ou  seja,  é  fixada  de acordo  com a  natureza  jurídica  federal  da  pessoa

litigante.

Assim, considerando que, no presente caso, figura no polo passivo a

União, e, no polo ativo, o Ministério Público Federal, resta fixada a competência da Justiça

Federal para o processo e julgamento da presente ação.

V- DOS FATOS

Restou  apurado,  no  âmbito  do  procedimento  preparatório  nº

1.18.000.000974/2018-31, instaurado a partir de representação cuja cópia segue em anexo, no

qual o representante requereu o sigilo de seus dados pessoais, que o CEBRASPE e a UNIÃO,

no  concurso  para  provimento  de  vagas  em  cargos  da  ABIN  atualmente  em  andamento,

adotaram critérios de classificação que desfiguram o disposto no artigo 3º, caput e §1º, da Lei

nº 12.990/2014.

Dispõe o Edital nº 1 – ABIN, de 02 de janeiro de 2018 (cópia em anexo):

“(...)

6 DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS NEGROS

6.1  Das vagas destinadas ao cargo e das que vierem a ser criadas

durante o prazo de validade do concurso, 20% serão providas na forma

da Lei nº 12.990, de 9 de junho de 2014.

(…)

10.9 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS PROVAS DISCURSIVAS

10.9.1 Observada a reserva de vagas para candidatos com deficiência

e  respeitados  os  empates  na  última  colocação,  serão  corrigidas  as

provas discursivas dos candidatos aprovados nas provas objetivas e

classificados conforme quadro a seguir

.
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(...)

10.9.2 Os candidatos cuja  prova discursiva não for corrigida na forma

do subitem 10.9.1 deste edital estarão automaticamente eliminados e

não terão classificação alguma no concurso.

(...)”

Observa-se que o item 10.9.1 do Edital nº 1 – ABIN, de 02/01/2018,

prevê duas regras que impedem o candidato de prosseguir no certame, as chamadas regras

restritivas, que subdividem-se em eliminatórias e cláusulas de barreira.

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.

Destarte, as regras eliminatórias estão ligadas à noção de eliminação do candidato do certame

público por insuficiência em seu desempenho.

Por sua vez, quando limita o número de provas discursivas a serem

corrigidas, estabelece uma cláusula de barreira. Assim, no universo de candidatos que não

forem  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 bem classificados. Salienta-se que a previsão das cláusulas

de  barreira  foi  declarada  constitucional  pelo  Supremo  Tribunal  Federal  no  Recurso
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Extraordinário nº 635.739, julgado em 19/02/2014, não sendo este o objeto do questionamento

desta ação.

O que se questiona é a formação da lista de classificação para correção

das provas discursivas em desconformidade com o disposto no art. 3º,  caput e §1º, da Lei nº

12.990/2014 e com a exegese fixada pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de

Constitucionalidade nº 41, julgada em 08/06/2017. 

Conforme a  previsão editalícia  do concurso público  ora questionado,

existem 3 (três) listas de candidatos classificados para a fase de correção da prova discursiva:

ampla concorrência, candidatos negros e candidatos com deficiência. O  Centro Brasileiro de

Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE informou, por

meio do Ofício Cebraspe nº 722/2018, cuja cópia segue em anexo, que:

“(...)

Em  relação  aos  candidatos  negros  que  obtiveram  pontuação  para

figurar  na  lista  de  ampla  concorrência,  dentro  do  número  de  vagas

estabelecido no item 4 do edital, não resta dúvida de que, no resultado

final  do  concurso,  esses  candidatos  devem  figurar  tão  somente  na

relação  dos  candidatos  aprovados  na  ampla  concorrência,  conforme

preceitua o §1º do art. 3º da referida lei e o subitem 6.7 do edital de

abertura.

Todavia, os candidatos que não obtiveram pontuação para figurar na

lista  de  ampla  concorrência,  dentro  do  número  de  vagas

estabelecido no item 4 do edital, deverão,  necessariamente, figurar

tanto  na  lista  de  ampla  concorrência,  caso  tenham  pontuação

suficiente para tal (nesse caso o candidato deve ter obtido pontuação

igual ou superior à nota de corte dos candidatos da ampla concorrência,

ou  seja,  nota  igual  ou  superior  à  nota  obtida  pelo  último  candidato

classificado dentro do limite estabelecido para aprovação no certame,

conforme  tabela  constante  do  subitem  18.5  do  edital  de  abertura),

como na relação dos candidatos negros, pois assim impõe o caput

do artigo 3º da Lei nº 12.990/2014 e do subitem 6.6, acima destacados.

Assim, de acordo com o §1º do art. 3º da Lei 12.990/14,  somente no

momento do resultado final  no concurso,  os candidatos negros

aprovados  dentro  do  número  de  vagas  oferecido  para  ampla

concorrência não serão computados para efeito do preenchimento

das vagas reservadas. (…)
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Frisa-se que o estabelecido no §1º do art. 3º 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 a aprovação (…)” 

Segundo o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de

Promoção  de  Eventos  –  CEBRASPE,  a  regra  contida  no  art.  3º,  caput  e  §1º,  da  Lei  nº

12.990/2014, deve ser implementada apenas no resultado final do concurso. Contudo, releva

observar que, a se prevalecer a interpretação adotada pelo CEBRASPE, o objetivo da referida

norma legal será esvaziado. Assim, o aludido dispositivo legal deve ser aplicado em todas as

fases e etapas  do certame, notadamente todas as vezes que houver formação de lista de

classificação.

Exemplifica-se: para o cargo de Oficial Técnico de Inteligência – Área 1,

o edital prevê que serão corrigidas 79 provas discursivas para vagas de ampla concorrência e

22 provas para vagas reservadas para candidatos negros. Aplicando-se o entendimento do

CEBRASPE,  se  5  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 vagas reservadas para candidatos negros. Por outro lado, caso

se aplicasse o entendimento postulado pelo Parquet  na presente ação, os candidatos negros

que obtivessem nota suficiente para a ampla concorrência, embora constem das duas listas,

não  seriam  considerados  no  número  de  correções  de  provas  discursivas  para  as  vagas

reservadas  para  candidatos  negros,  de  forma  que  mais  5  candidatos  negros  teriam  suas

provas discursivas corrigidas, atingindo-se, assim, o real objetivo das cotas. 

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. Caso contrário, ao final do certame, será mais provável que não

tenham candidatos cotistas suficientes para o preenchimento de todas as vagas ou para o

cadastro  de  reserva,  pois,  entre  aqueles  que  chegarem  ao  final  do  certame,  estarão  os

candidatos com nota suficiente para ocupar as vagas da ampla concorrência e que, durante

todo  o  concurso,  foram  considerados  na  contagem  de  cotistas,  prejudicando  os  demais

candidatos negros concorrentes.

Impende ressaltar, nessa seara, que a exegese ora defendida já vem

sendo  aplicada  em  outros  concursos  públicos  federais,  consoante  excertos  a  seguir

colacionados:
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Trecho do Edital nº 01/2017 para provimento de cargos no Tribunal

Regional Federal da 5ª Região (cópia em anexo):

Trecho do Edital nº 01/2017 para provimento de cargos no Tribunal

Superior do Trabalho (cópia em anexo):
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VI - DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS

VI.1 – Da declaração de constitucionalidade da Lei nº 12.990/2014 na Ação Declaratória

de Constitucionalidade nº 41 (ADC 41 / DF)

Preceitua o art.  1º  da Lei  nº  12.990/2014 que 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, fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista

controladas pela União.

A  mencionada  norma  legal  consubstancia  instrumento  de  ação

afirmativa  e  insere-se  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 oportunidades entre os brasileiros. 

Nesse  contexto,  impende  observar  que  a  Lei  nº  12.990/2014  foi

declarada  constitucional  pelo  Supremo  Tribunal  Federal  na  Ação  Declaratória  de

Constitucionalidade  nº  41,  de  relatoria  do  Ministro  Luís  Roberto  Barroso,  em  julgamento

realizado em 08/06/2017. 

Com efeito, a Lei nº 12.990/2014,  como  instrumento de concretização

de  ação  afirmativa,  busca  consolidar  o  princípio  da igualdade  material  instituído pela

Constituição Federal de 1988.

Sobre as ações afirmativas,  releva trazer  à colação a seguinte  lição

doutrinária do ex-Ministro do STF Joaquim Barbosa:

“(...)  Em síntese,  trata-se de políticas  e  de mecanismos de inclusão

concebidos por entidades públicas, privadas e por órgãos dotados de

competência jurisdicional,  com vistas à concretização de um objetivo

constitucional universalmente reconhecido – o da efetiva igualdade de

oportunidades a que todos os seres humanos têm direito. (...)”2. 

Em  seu  voto  proferido  no  julgamento  da  Ação  Declaratória  de

Constitucionalidade nº 41, o Ministro Luís Roberto Barroso pontuou:

2 GOMES, Joaquim B. Barbosa. A recepção do instituto da ação afirmativa pelo Direito Constitucional
brasileiro.  Revista de Informação Legislativa, Brasília, ano 38, n. 151, p. 129-152, jul./set. 2001. p.
135. Disponível em: http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/705/r151-08.pdf?sequence=4
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“(...) 21.  As ações afirmativas em geral e a reserva de vagas para

ingresso no serviço público em particular são políticas públicas

voltadas  para  a  efetivação  do  direito  à  igualdade.  A  igualdade

constitui um direito fundamental e integra o conteúdo essencial da ideia

de democracia. Da dignidade da pessoa humana resulta que todas as

pessoas são fins em si mesmas, possuem o mesmo valor e merecem,

por  essa  razão,  igual  respeito  e  consideração.  A igualdade  veda  a

hierarquização dos indivíduos e as desequiparações infundadas, mas

impõe a neutralização das injustiças históricas, econômicas e sociais,

bem  como  o  respeito  à  diferença.  No  mundo  contemporâneo,  a

igualdade se expressa particularmente em três dimensões: a igualdade

formal, que funciona como proteção contra a existência de privilégios e

tratamentos discriminatórios;  a igualdade material, que corresponde

às  demandas  por  redistribuição  de  poder,  riqueza  e  bem-estar

social;  e  a  igualdade  como  reconhecimento,  significando  o  respeito

devido às minorias,  sua identidade e suas diferenças,  sejam raciais,

religiosas,  sexuais  ou  quaisquer  outras.  A  igualdade  efetiva  requer

igualdade perante a lei, redistribuição e reconhecimento.

22.  A  Constituição  de  1988  contempla  essas  três  dimensões  da

igualdade. A igualdade formal vem prevista no art. 5º, caput: “todos são

iguais  perante  a  lei,  sem  distinção  de  qualquer  natureza”.  Já  a

igualdade como redistribuição decorre de objetivos da República,

como “construir uma sociedade livre, justa e solidária” (art. 3o, I) e

“erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades

sociais  e  regionais”  (art.  3o,  III).  Por  fim,  a  igualdade  como

reconhecimento  tem  lastro  nos  objetivos  fundamentais  do  país  de

“promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo,

cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação” (art. 3o, IV), bem

como no repúdio ao racismo (art. 5o, XLII).  Tal conjunto normativo é

explícito e inequívoco: a ordem constitucional não apenas rejeita

todas  as  formas  de  preconceito  e  discriminação,  mas  também

impõe ao Estado o dever  de atuar  positivamente no combate  a

esse tipo de desvio e na redução das desigualdades de fato. (...)” -

grifos nossos

Logo se percebe, portanto, que a adoção de uma perspectiva material

do princípio da igualdade tem intrínseca relação com o dever do Estado de assumir condutas
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positivas (afirmativas) para implementá-lo e garanti-lo. Guarda relação, ainda, com os objetivos

fundamentais da República Federativa do Brasil preconizados pelo artigo 3º da Carta Política. 

Sobre isso, resgatam-se as ponderações do Ministro Marco Aurélio no

julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 186:

“(...) Pode-se dizer,  sem receio de equívoco, que se passou de uma

igualização  estática,  meramente  negativa,  no  que  se  proibia  a

discriminação, para uma igualização eficaz, dinâmica, já que os verbos

“construir”,  “garantir”,  “erradicar”  e  “promover’”  implicam mudança  de

óptica,  ao  denotar  “ação”.  Não  basta  não  discriminar.  É  preciso

viabilizar  –  e  a  Carta  da  República  oferece  base  para  fazê-lo  –  as

mesmas  oportunidades.  Há de ter-se  como página  virada o  sistema

simplesmente  principiológico.  A  postura  deve  ser,  acima  de  tudo,

afirmativa. (...)”

Destarte, os julgamentos pelo Supremo Tribunal Federal da Arguição de

Descumprimento  de  Preceito  Fundamental  nº  186 e  da  Ação  Declaratória  de

Constitucionalidade  nº  41  deixaram nítido  que  as  ações  afirmativas  coadunam-se  com  os

objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil previstos no art. 3º da Constituição

Federal. 

Nessa  seara,  uma  vez  reconhecida  a  constitucionalidade  da  Lei  nº

12.990/2014 pelo Supremo Tribunal Federal, na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº

41, em julgamento realizado em 08/06/2017, não se pode adotar mecanismos que venham a

coibir a correta aplicação e a eficácia do referido diploma legal. 

Portanto, no caso em análise, a se considerar,  na contagem de vagas

reservadas,  os  candidatos  negros  com  nota  suficiente  para  figurar  na  lista  da  ampla

concorrência, durante cada fase e etapa do concurso público em andamento para provimento

de cargos da ABIN,  estar-se-á a negar eficácia ao disposto no art. 3º,  caput  e §1º, da Lei nº

12.990/2014, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação

Declaratória de Constitucionalidade nº 41.

VI.2 - Da aplicação do artigo 3º,  caput e §1º, da Lei nº 12.990/2014, em todas as fases e

etapas do concurso público

Defende-se,  nesta  ação  civil  pública,  que  a  efetividade  da  Lei  nº

12.990/2014 está condicionada à aplicação do seu art. 3º, caput e §1º, durante todas as fases
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e etapas do concurso público, naqueles certames que não forem constituídos por uma única

fase ou etapa.

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” - grifos nossos

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, 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 a negros deve ser aplicada  em

todas as fases dos concursos públicos, consoante expressamente consignado na ementa a

seguir transcrita: 

“Ementa:  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
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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. 

(...)

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, Tribunal Pleno, Min. Luís Roberto

Barroso,  Julgamento:  08/06/2017,  DJe  180  de  17/08/2017)  –  grifos

nossos

No mesmo sentido,  cumpre  enfatizar  o  seguinte  excerto  do  voto  do

Ministro Luís Roberto Barroso, relator da ADC nº 41 / DF, seguido à unanimidade pelo Pleno do

Supremo Tribunal Federal:

“(...) 

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

furtar ao cumprimento da lei, mediante artifícios que limitem o seu
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alcance  ou  impeçam  a  incidência  da  reserva  de  vagas  em

determinados concursos. Os órgãos públicos são obrigados a conferir

aos dispositivos da Lei nº 12.990/2014 a interpretação mais favorável à

concretização dos seus objetivos.”

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.

(...)” - grifos nossos

No  caso  em  tela,  a  UNIÃO  e  CEBRASPE  não  estão  cumprindo  o

disposto  no  art.  3º,  §1º, da  Lei  nº  12.990/2014,  pois  estão  computando,  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 para provimento de cargos ABIN.

A metodologia adotada pela  UNIÃO e pelo CEBRASPE no concurso

público ora 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 “em

branco”  na  lista  reservada  para  candidatos  negros,  que  serão  revertidas  para  a  ampla

concorrência.

Sobre a questão, releva trazer à baila o caso do XLIII Concurso Público

para Provimento de Cargos de Juiz de Direito Substituto da Justiça do Distrito Federal,  de

2015,  organizado pelo CEBRASPE. O edital  de abertura do aludido concurso assim previa

acerca da correção das provas discursivas:

“(...)  9.1.3  Os  candidatos  que  concorrem  às  vagas  reservadas  aos

negros serão convocados para a segunda etapa (provas escritas) em

quantitativo  correspondente  a  20% (vinte  por  cento)  dos  aprovados

segundo a concorrência geral, desde que tenham obtido a nota miníma

exigida  na  prova  objetiva  seletiva  (P1),  observada  a  ordem  de

classificação.”
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A referida previsão foi  questionada no Conselho Nacional de Justiça,

nos  autos  do  Procedimento  de  Controle  Administrativo  0005149-79.2015.2.00.0000,  sob  o

fundamento de que violaria o disposto no art. 6º da Resolução CNJ nº 203/2015. Registre-se

que o art. 6º, §2º, da Resolução CNJ nº 203/2015 possui redação semelhante à do art. 3º, §1º,

da Lei nº 12.990/2014. Nesse contexto, o Conselho Nacional de Justiça decidiu:

“RATIFICAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR. RESOLUÇÃO CNJ nº 203/2015.

Determinação  para  que  o  TJDFT,  ao  proceder  à  elaboração  da

listagem dos candidatos classificados para cada uma das etapas

do concurso, faça constar o candidato negro, que tenha pontuação

suficiente para figurar na lista da ampla concorrência,  das duas

listagens (ampla concorrência e cotista), não o computando para o

cálculo  do  percentual  de  20%  de  negros,  em  cumprimento  ao

artigo 6º  da Resolução CNJ nº 203/2015.” (CNJ,  Procedimento de

Controle Administrativo 0005149-79.2015.2.00.0000, 9ª Sessão Virtual,

Rel. Lelio Bentes, Data de Julgamento: 22.03.2016) – grifos nossos

Dessa forma,  constata-se que a metodologia defendida pelo  Parquet

nestes autos é a mesma que o Conselho Nacional de Justiça determinou que fosse aplicada no

caso  do  XLIII  Concurso  para  Juiz  de  Direito  do  TJDFT  e  que  vem  sendo  adotada  nos

concursos para provimento de cargos no Tribunal Regional Federal da 5ª Região e no Tribunal

Superior do Trabalho, conforme acima aventado.

Ademais, a exegese que se busca aplicar, por meio da presente ação

civil pública,  está explicitamente reconhecida na ementa do acórdão proferido pelo Supremo

Tribunal Federal na ADC 41 / DF, a qual dispõe que “(...) os percentuais de reserva de vaga

devem valer para todas as fases dos concursos (...)”. 

VII- DA TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA

A  Lei  nº  7.347/1985,  prevê,  em  seu  art.  12,  a  possibilidade  de

concessão  de  mandado  liminar.  Trata-se  de  tutela  de  natureza  antecipatória,  cujos

pressupostos são o fumus boni iuris e o periculum in mora. 

No mesmo sentido, o art. 300 do Código de Processo Civil  preceitua

que:  “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.”
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A probabilidade  do  direito  pleiteado  pelo  Parquet  resta  evidenciada

pelos  fundamentos  fáticos  e  jurídicos  acima  expostos,  sobretudo  tendo  em  vista  que  a

pretensão de que não sejam computados, na contagem das vagas reservadas aos candidatos

negros, os candidatos negros classificados dentro do número de vagas destinadas à ampla

concorrência, em todas as fases e etapas do concurso público em andamento para provimento

de cargos na ABIN, está em consonância 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 pelo CNJ, no

julgamento do PCA 0005149-79.2015.2.00.0000.

Quanto ao perigo da demora, cumpre destacar que, no dia 16/04/2018,

foi publicado o Edital nº 5 do referido concurso público em andamento, cuja cópia segue em

anexo, que contém o resultado final das provas objetivas e o resultado provisório da prova

discursiva.  Assim,  o  prosseguimento  irregular  do  aludido  concurso  público,  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 pelo CNJ, no julgamento do PCA 0005149-

79.2015.2.00.0000, poderá causar prejuízo a todos os candidatos inscritos no concurso público

mencionado.

Com efeito,  pretende-se com esta ação obter provimento jurisdicional

que  imponha  obrigação  de  fazer  aos  demandados,  consistente  na  anulação  parcial  do

Concurso Público para Provimento de Vagas nos Cargos de Oficial de Inteligência, de Oficial

Técnico de Inteligência e de Agente de Inteligência da Agência Brasileira de Inteligência da

ABIN, regido pelo Edital nº 1 – ABIN, de 02 de janeiro de 2018, a partir da data de divulgação

do Resultado Final nas Provas Objetivas e Resultado Provisório na Prova Discursiva (Edital nº

5 – ABIN, de 16/04/2018), a fim de que não sejam computados, para efeito de preenchimento

das vagas reservadas nos termos da Lei nº 12.990/2014, os candidatos negros classificados na

primeira etapa dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência, devendo esses

candidatos,  todavia,  constar  da  lista  dos  aprovados  para  as  vagas  destinadas  à  ampla

concorrência e da lista dos aprovados para as vagas reservadas a candidatos negros. 

Por  conseguinte,  impõe-se  a  concessão  de  medida  liminar  inaudita

altera pars,  devendo ser determinado ao  CEBRASPE que proceda 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 concurso público em andamento para provimento de cargos

ABIN.
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Ressalte-se,  ainda,  que,  em  19/04/2018,  foram  divulgadas,  no  site

www.cespe.unb.br na internet, as datas prováveis para realização das fases da segunda etapa

do  concurso,  a  partir  de  12/05/2018.  Nesse  sentido,  caso  não  seja  concedida  liminar,  o

concurso prosseguirá com suas demais etapas (segunda e terceira), prejudicando o que se

pleiteia nesta ação civil  pública,  pois,  posteriormente, se julgada procedente,  terão que ser

anuladas  as  duas  últimas etapas do  concurso para  viabilizar  a  nova correção das  provas

discursivas na primeira etapa.

Destarte,  o  perigo  de  demora,  nesta  espécie  de  tutela  de  urgência,

consiste no risco do advento de situações de fato consolidadas de forma irregular, bem como

na impossibilidade, em razão do decurso do tempo, de se alcançar a satisfação fática dos

direitos ora pleiteados e, por conseguinte, o resultado útil do processo.

VIII- DOS PEDIDOS

Ante o exposto, o Ministério Público Federal requer:

a) o recebimento da presente petição inicial ;

b) a juntada dos documentos que instruem a inicial;

c) a concessão de tutela de urgência ou de medida liminar, inaudita

altera pars, com fundamento no art. 12 da Lei nº 7.347/85 c/c art. 300 do Código de Processo

Civil, para determinar:

c.1)   à  UNIÃO e  ao  Centro  Brasileiro  de  Pesquisa  em Avaliação  e

Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE que realizem a retificação do Edital nº 1 –

ABIN, de 02 de janeiro de 2018, para dele fazer constar expressamente que, em cada uma das

fases e  etapas do  Concurso Público  para  Provimento  de Vagas nos Cargos de Oficial  de

Inteligência, de Oficial Técnico de Inteligência e de Agente de Inteligência da Agência Brasileira

de Inteligência da ABIN, não serão computados, para efeito de preenchimento do percentual de

20%  das  vagas  reservadas  a  candidatos  negros  nos  termos  da  Lei  nº  12.990/2014,  os

candidatos  negros  classificados  ou  aprovados dentro  do  número  de  vagas  oferecido  para

ampla concorrência, devendo esses candidatos, todavia,  constar  da lista dos aprovados para

as vagas destinadas à ampla concorrência e da lista dos aprovados para as vagas reservadas

a candidatos negros em todas as etapas do concurso.
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c.2) a anulação parcial do Concurso Público para Provimento de Vagas

nos  Cargos  de  Oficial  de  Inteligência,  de  Oficial  Técnico  de  Inteligência  e  de  Agente  de

Inteligência da Agência Brasileira de Inteligência da ABIN, a partir da data de divulgação do

Resultado Final nas Provas Objetivas e Resultado Provisório na Prova Discursiva (Edital nº 5 –

ABIN, de 16/04/2018), determinando-se à União e ao CEBRASPE que 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, devendo os referidos candidatos negros, todavia, constar da

lista dos aprovados para as vagas destinadas à ampla concorrência e da lista dos aprovados

para as vagas reservadas a candidatos negros. 

Requer,  por  conseguinte,  que  seja  determinado  ao  CEBRASPE que

proceda 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 tenham obtido nota suficiente na prova objetiva da primeira etapa para figurarem na lista

das vagas destinadas à ampla concorrência. 

d) a citação da UNIÃO e do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação

e  Seleção  e  de  Promoção  de  Eventos  –  CEBRASPE,  na  forma  da  lei,  para,  querendo,

contestarem a presente ação, sob pena de decretação da revelia e aplicação de seus efeitos;

e) 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, e,

caso Vossa Excelência entenda necessária dilação probatória, pugna pela produção de todas

as  provas  em  direito  admitidas,  em  especial  juntada  de  novos  documentos  e  oitiva  de

testemunhas;

f) ao  final  do  regular  processamento  do  feito,  julgar  procedente  a

presente ação civil pública, com a ratificação da liminar concedida nos termos do item “c”, para

determinar  à  UNIÃO  e  ao  Centro  Brasileiro  de  Pesquisa  em  Avaliação  e  Seleção  e  de

Promoção de Eventos – CEBRASPE, que realizem a retificação do Edital nº 1 – ABIN, de 02 de

janeiro de 2018, para dele fazer constar expressamente que, em cada uma das fases e etapas

do  Concurso Público  para  Provimento de Vagas nos Cargos de Oficial  de  Inteligência,  de

Oficial Técnico de Inteligência e de Agente de Inteligência da Agência Brasileira de Inteligência

da ABIN, não serão computados,  para efeito de preenchimento do percentual de 20% das

vagas reservadas a candidatos negros nos termos da Lei nº 12.990/2014, os candidatos negros

classificados ou aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência,

devendo esses candidatos, todavia, constar da lista dos aprovados para as vagas destinadas à
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ampla concorrência e da lista dos aprovados para as vagas reservadas a candidatos negros

em todas as etapas do concurso.

Dá-se à causa o valor de R$1.000,00 (um mil reais).

Goiânia, 27 de abril de 2018.

Viviane Vieira de Araújo

Procuradora da República
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