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PROCESSO Nº 1001818-48.2018.4.01.3500

MANDADO DE SEGURANÇA

IMPETRANTE: ALINE FERNANDES VIEIRA 

IMPETRADO: REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

MM. JUIZ DA 9ª VARA FEDERAL/GO ,

Trata-se  de  mandado  de  segurança,  com  pedido  de

liminar,  impetrado  por  ALINE  FERNANDES  VIEIRA  contra  ato  do

REITOR  DA UNIVERSIDADE  FEDERAL  DE  GOIÁS ,  visando  sua

matrícula no curso de Odontologia da UFG, Regional Goiânia.

Alega a impetrante, em síntese, que: (1) foi aprovada em

3ª Chamada no processo seletivo SISU/2018 – UFG para uma das

vagas  reservadas  para  candidatos  negros/pardos  do  curso  de

Odontologia;  (2)  a  Comissão  de  Verificação  de  Autodeclaração

indeferiu  sua  matrícula,  por  entender  que  não  se  enquadra  na

reserva  de  vagas  para  negros/pardos;  (3)  ingressou  com  recurso

administrativo, no prazo previsto no Edital,  contudo, mais uma vez
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sua  matrícula  foi  rejeitada  pela  IES;  (4)  “a  rejeição  ocorreu  após

ser  avaliada,  em  5  minutos,  por  uma  comissão  composta

integralmente  por  pessoas,  que  apenas  questionaram  se  'a

candidata,  alguma  vez,  já  se  sentiu  discriminada  em  razão  de  sua

cor ' ,  sem analisar  os  documentos  e  fotografias  de sua  família,  os

quais  comprovam  sua  ascendência  negra;  (5)  possui  coeficiente

de  rendimento  (nota)  suficiente  para  ingressar  no  curso  superior,

assim  como  se  enquadra  nas  vagas  reservadas  para

negros/pardos;  (6)  foi  submetida  à  entrevista  pela  Comissão  de

Verificação e  avaliada  somente  por  meio  de exame visual,  sujeito

ao  subjetivismo  do  avaliador;  (7)  a  justificativa  apresentada  pela

referida  Comissão  para  sua  exclusão  das  vagas  por  cotas  é

insuficiente,  visto  que  considerou  apenas  sua  aparência,

frustrando  o  seu  direito  ao  contraditório  e  ampla  defesa,  além de

comprometer  a  impessoalidade  e  a  transparência  do  serviço

público.

O pedido liminar foi indeferido.

A UFG manifestou seu interesse em ingressar no feito. 

É o sucinto relatório. Segue manifestação ministerial.
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A  Lei  12.711/2012,  que  dispõe  sobre  o  ingresso  de

estudantes nas universidades federais, reza que: 

Art.  1º.  As  instituições  federais  de  educação  superior

vinculadas  ao  Ministério  da  Educação  reservarão,  em  cada

concurso seletivo para ingresso nos cursos de graduação, por

curso e turno, no mínimo 50% (cinquenta por cento) de suas

vagas para estudantes que tenham cursado integralmente o

ensino médio em escolas públicas.

Parágrafo único. No preenchimento das vagas de que trata o

caput deste  artigo,  50%  (cinquenta  por  cento)  deverão  ser

reservados aos estudantes oriundos de famílias com renda

igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo (um salário-mínimo e

meio) per capita.

Art.  3º.  Em  cada  instituição  federal  de  ensino  superior,  as

vagas de que trata o art. 1º desta Lei serão preenchidas, por

curso  e  turno,  por  autodeclarados  pretos,  pardos  e

indígenas e  por  pessoas  com  deficiência,  nos  termos  da

legislação, em proporção ao total de vagas no mínimo igual à

proporção respectiva de pretos, pardos, indígenas e pessoas

com deficiência na população da unidade da Federação onde

está  instalada  a  instituição,  segundo  o  último  censo  da

Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.

Ainda  sobre  o  tema,  a  Portaria  Normativa  MEC  nº

18/2012, estabelece que:
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Art.  3º – As instituições federais vinculadas ao Ministério da

Educação  –  MEC que  ofertam  vagas  de  educação  superior

reservarão,  em  cada  concurso  seletivo  para  ingresso  nos

cursos  de  graduação,  por  curso  e  turno,  no  mínimo  50%

(cinquenta  por  cento)  de  suas  vagas  para  estudantes  que

tenham  cursado  integralmente  o  ensino  médio  em  escolas

públicas, inclusive em cursos de educação profissional técnica,

observadas as seguintes condições:

I  – no mínimo 50% (cinquenta por cento) das vagas de que

trata  o  caput serão  reservadas  aos  estudantes  com  renda

familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-

mínimo per capita; e

II  –  proporção de vagas no mínimo igual  à  da soma de

pretos,  pardos e indígenas na população da unidade da

Federação  do  local  de  oferta  de  vagas  da  instituição,

segundo  o  último  Censo  Demográfico  divulgado  pelo

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, será

reservada, por curso e turno, aos autodeclarados pretos,

pardos e indígenas. 

O  processo  de  seleção  de  estudantes  pela  via  do

sistema  de  cotas  integra  um  conjunto  de  ações  afirmativas  que

visam a promoção da igualdade efetiva, respeitando o princípio da

isonomia  em  tratar  “ igualmente  os  iguais  e  desigualmente  os

desiguais, na medida de sua desigualdade ”. 

_______________________________________
Processo nº 1001818-48.2018.4.01.3500



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM GOIÁS

1º OFÍCIO

Sob  este  aspecto,  a  reserva  de  vagas  para

autodeclarados  negros  e  pardos  somente  se  justif ica  como  meio

de  assegurar  a  igualdade  substancial  entre  todos  os  candidatos,

conquanto,  em  regra,  os  estudantes  negros  não  concorrem  em

igualdade  de  condições,  sob  o  critério  de  mérito,  ao  acesso  às

universidades públicas. 

Esclareça-se  que  a  condição  necessária  para  concorrer

às vagas reservadas aos cotistas é o enquadramento do candidato

como  pessoa  negra  ou  parda,  a  partir  da  identif icação  por

fenótipos de aferição visual,  ou seja,  por  análise da manifestação

visível  da  constituição  genética  do  indivíduo  (ou  sua  aparência),

não sendo suficiente, apenas, sua autodeclaração.

Ora,  é  impossível  enumerar  todas  as razões que podem

levar  uma  jovem  sem  pele  escura  e  sem  traços  fenotípicos

evidentes  a  considerar-se,  de  boa  fé,  negra  ou  parda,  posto  que

existem  inúmeros  conceitos  extra-biológicos  a  influenciar  no

conceito  de  raça,  sejam  eles  de  natureza  social,  psicossocial,

cultural, grupal, etc. 

E  a  dificuldade  de  definição  do  conceito  de  raça,  que  é

perceptível  em qualquer  parte  do mundo,  é  agravada em um país
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de  população  extremamente  miscigenada  e  com  a  diversidade

cultural  do Brasil.  Em países nórdicos,  africanos  ou asiáticos,  em

que  a  mistura  de  raças  é  bastante  reduzida,  certamente  a  tarefa

de  defini-las  é  bem  menos  difícil  do  que  em  países  da  América

Latina, nos quais predomina a miscigenação, seja entre brancos e

índios (México,  Chile,  Bolívia,  Colômbia,  etc.),  seja  entre  brancos

e negros (Cuba,  Caribe,  Haiti),  seja,  afinal,  entre brancos,  negros

e  índios,  como  o  Brasil,  que  tornou-se  um  país  de  gente

predominantemente parda. 

Na  verdade,  em uma  abordagem  puramente  biológica  o

conceito  de  raça  carece  de  cientificidade,  sendo,  antes  de  tudo,

uma construção sociocultural. 

Por outro lado, convém salientar que o Supremo Tribunal

Federal  considerou  legítima  a  utilização  de  critérios  subsidiários

de  heteroidentificação  para  a  aferição  da  condição  de  cotista  (a

exemplo  da  autodeclaração  presencial  perante  a  Comissão  de

Verificação), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana

e  assegurado  o  contraditório  e  a  ampla  defesa  (STF,  ADC

41/Distrito Federal, Rel. Ministro Roberto Barroso).
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No caso em análise,  a Comissão de Verificação recusou

a  autodeclaração  firmada  pela  impetrante,  sob  o  fundamento  de

que  seu  fenótipo  visível  não  é  de  uma  pessoa  parda,  em

consonância com a regra estabelecida no Edital nº 5/2018.

É  de  se  registrar  que  referida  comissão  realizou

entrevistas  com  a  parte  impetrante  e  analisou  documentos

(fotografias  de  familiares  e  da  própria  autora),  concluindo,  por

unanimidade,  que  a  candidata  não  apresentava  traço  fenótipo  de

negro ou pardo. 

Extrai-se  das  razões  do  recurso  administrativo  dirigido

ao  Centro  de  Seleção  da  UFG,  nas  palavras  da  impetrante,  que

esta  “é  filha  de  pai  de  pele  parda,  quase  negro,  e  nascera  parda,

sempre  se  autodenominou  parda,  sendo  tal  fato  intrínseco  a

formação de sua personalidade (...) ”.

Ocorre  que  os  documentos  e  fotografias  anexados  aos

autos  não  são  suficientes  para  afastar  a  conclusão  da  comissão

avaliadora.  Com efeito,  a manifestação genética visível da autora,

observada  por  fotos  anexadas  aos  autos,  especialmente  pelo

documento  de  identif icação  pessoal  (Id  4996064  –  Pág.  1)  não
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suscita dúvidas quanto ao seu não enquadramento na condição de

pessoa parda.

No  presente  caso,  embora  seu  genitor  seja  pardo

(mulato),  sua  mãe  é  branca,  e  a  impetrante  morena e  não  parda,

conforme correta avaliação da comissão avaliadora.

Considerar como parda toda a população  brasileira que

não seja evidentemente branca significa boicotar  o espírito  da lei,

que  é  proteger  indivíduos  com  fenótipos  realmente  vítimas  de

discriminação, ou seja, pretos e mulatos. A discriminação é social,

se  a  pessoa  não  é  reconhecida  como  negra  ou  mulata  pela

sociedade não tem direito à cota. O candidato que não possui tais

características  fenotípicas  não  pode  beneficiar-se  da  política

afirmativa  de  cotas,  assegurando-se,  desse  modo,  a  isonomia

entre  os  concorrentes  e  a  lisura  dos  processos  seletivos

realizados pelas universidades públicas.

A escala  de Fitzpatrick,  desenvolvida em 1975 pelo

dermatologista  Thomas  Fitzpatrick,  da  Escola  de  Medicina  de

Harvard,  demonstra  que  há  seis  fenótipos,  que  variam  de  pele

muito  clara  a  muito  escura.  Salienta  que  a  pele  clara  e  morena

pode sofrer alteração de cor em virtude de exposição solar. Assim,
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somente podem ser considerados pardos e negros, para os fins de

obtenção  de  cota,  os  de  pele  escura  e  muito  escura.  Ademais,

outros critérios fenotípicos como cor dos olhos, formato do nariz e

tipo  de  cabelo  também  são  levados  em  consideração  nessa

análise.

Com  respeito  à  atuação  das  Comissões  de  Verificação

de  Autodeclaração,  assim denominadas  no  Edital  nº  5/2018-UFG,

outrossim,  traz-se à colação arestos do e.  TRF da 4ª  Região,  que

em casos semelhantes, assim decidiu:

ADMINISTRATIVO.  VESTIBULAR.  AÇÕES  AFIRMATIVAS.

COTAS  RACIAIS.  AUTO-DECLARAÇÃO.  CANCELAMENTO

DE MATRÍCULA PELA UNIVERSIDADE. LEGALIDADE. 1. Não

é possível  firmar distinção entre os cidadãos,  para acesso a

serviços públicos, como a educação, baseando-se em critérios

genéticos de cor, raça ou etnia, nos termos do art. 5º, caput, da

Constituição Federal. É cabível apenas a distinção que vise a

privilegiar  o  acesso  das  classes  menos  favorecidas,  aí

compreendidos,  com  razoabilidade,  os  cidadãos  que

frequentaram  escolas  públicas.  Precedentes  desta  Corte.  2.

Não  há  arbitrariedade  na  decisão  da  Comissão

Universitária  que  é  constituída  por  professores  e

representantes  de  entidades  de  defesa  dos  direitos  dos

afro-descendentes,  que  lutaram  pela  implementação  do

Programa  de  Ações  Afirmativas,  reputando  o  não
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enquadramento na condição de negro ou pardo apenas à

autodeclaração da candidata, a fim de que seja evitado o

uso  indevido  da  autodeclaração,  bem como garantida  a

efetividade do princípio  da isonomia.  (APELREEX002875-

13.2009.404.7102,  Relator  Fernando  Quadros  Silva,  Terceira

Turma, D.E. 21/07/2010) (grifou-se)

ADMINISTRATIVO.  CONCURSO  PÚBLICO.  RESERVA  DE

VAGAS.  QUOTAS  RACIAIS.  AUTODECLARAÇÃO.

VALIDADE.  POSSIBILIDADE  DE  CONTROLE.  Não  há

ilegalidade  na  adoção  de  critério  misto  ou  complexo  para

aferição da condição de 'candidato afro-brasileiro negro', para

fins  de participação em concurso  público,  para  ingresso  em

quadro de pessoal da empresa pública federal, pelo sistema de

cotas raciais, nos moldes da Lei nº 12.99014. Em contrapartida,

nada  impede  que  se  questione  a  avaliação  procedida  pela

comissão  avaliadora,  quando  equivocada  ou  ausente

fundamentação  razoável.  (…)  Do  mérito (…)  Adoto  como

razões  de  decidir  as  expendidas  no  parecer  do  Ministério

Público Federal no processo nº 5004746-56.2015.4.04.7110, da

lavra  do  Procurador  da  República  Dr.  Max  dos  Passos

Palombo,  que  ora  transcrevo:  'A  Lei  nº  12.990/2014

estabeleceu  o  sistema  de  cotas  para  participação  de

candidatos negros em concursos públicos para cargos efetivos.

Assim dispõe o artigo 1º: 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
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autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e

das sociedades de economia mista controladas pela União, na

forma desta Lei. O artigo 2º da mesma lei prescreve que: Art.

2º Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros

aqueles  que se autodeclararem pretos  ou pardos noa to  da

inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça

utilizado  pela  Fundação  Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e

Estatística  –  IBGE. Tem-se  portanto  que  a  legislação

brasileira  adotou  o  critério  da  autodeclaração  para

caracterização do candidato como pessoa negra, embora

com sujeição aos quesitos utilizados pelo IBGE. Cumpre

notar  que  tais  quesitos,  até  o  momento,  não  foram

estabelecidos, de  forma  que não  existe  nenhuma

regulamentação legal no ordenamento jurídico pátrio que

forneça critérios objetivos para aferição da classificação

étnico-racial do candidato que assim se autodeclara preto

ou  pardo.  A lei,  por  exemplo,  não  define  se  deve  ser

analisada apenas ancestralidade ou apenas características

fenotípicas do candidato, ou, ainda, ambos os critérios de

maneira cotejada.  O critério da autodeclaração, diga-se, vai

ao encontro  dos valores  elencados como fundamentais  pela

Constituição  Federal.  É  o  caso  da  dignidade  da  pessoa

humana, estabelecido no artigo inaugural da Lei Maior como

fundamento  da  República.  O  artigo  3º, ainda,  afirma  ser

objetivo fundamental do Estado Brasileiro 'promover o bem de

todos,  sem preconceitos de origem, raça,  sexo,  cor,  idade e

quaisquer outras formas de discriminação'. A autodeclaração,

com  efeito,  é  critério  que  nega  ao  Estado  o  poder  de
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selecionar  os  indivíduos, classificando-os  em  grupos

étnicos/raciais, a fim de conceder ou negar direitos. Não

obstante, diante dos inúmeros e mais absurdos casos de

fraudes no sistema de cotas, perpetradas por candidatos

que  falsificam  a  autodeclaração  buscando  acesso  a

concorridas vagas em cargos públicos ou em instituições

de ensino superior, a jurisprudência vem entendendo legal

a utilização de critérios posteriores à autodeclaração, a fim

de avaliar sua veracidade. Nesse sentido o Tribunal Regional

Federal  da  4ª  Região  (…)  Com  efeito,  julgo  que,  embora

legítimo o critério da autoidentificação racial, havendo razões

suficientes, pode a Administração sindicar a honestidade e a

correção da autodeclaração e indeferir a vaga postulada pelas

cotas,  se  for  o  caso.  Esse  mecanismo  de  controle  é

necessário  para  assegurar  que  os  objetivos  da  ação

afirmativa sejam atendidos rigorosamente dentro de seus

limites,  sem  distorções,  considerando  que  se  trata  de

processo  seletivo  para  acesso  a  vaga  em  universidade

pública, sendo necessário assegurar que a disputa entre

os candidatos não alcançados pela medida compensatória

aconteça com lisura, com igualdade e respeito às regras

do  certame (TRF  4ª  Região.  Apelação  Cível  nº

500092398.2015.4.04.7102/RS,  Rel.  Des.  Luís  Alberto

D'Azevedo  Aurvalle.  Julgado  em  08/07/2015)  (…)  Nesse

contexto,  considerando  que  o  posicionamento  adotado  pelo

juízo a  quo  coincide  com  o  entendimento  exarado  por  esta

Corte  no  julgamento  do  AI  nº  50305935020154040000,  a

sentença  deve  ser  mantida  pelos  seus  próprios  e  jurídicos
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fundamentos  (…) (APELAÇÃO  CÍVEL  5004721-

43.2015.4.04.7110/RS,  Relatora  Des.  Federal  Vivian  Josete

Pantaleão Caminha,  Quarta Turma, Julgado em 14/12/2016).

(grifou-se).

Nessa linha, conclui-se que deve prevalecer a conclusão

exarada pela comissão de verificação, sob pena de prestigiar-se o

subjetivismo  nas  autodeclarações  dos  candidatos  e  favorecer  a

prática de possíveis fraudes que, em última análise,  prejudicariam

a política afirmativa de cotas nas universidades públicas. 

É  cediço  que  eventual  decisão  judicial  concessiva  da

segurança  pleiteada,  de  outro  lado,  importaria  em  intervenção

judicial  no  mérito  administrativo,  sendo  vedado  ao  Poder

Judiciário  sobrepor-se  aos  critérios  adotados  pelas  comissões

avaliadoras para a aferição dos traços fenotípicos dos candidatos,

a não ser para afastar ilegalidades ou abusos, o que não é o caso.

Face  o  exposto,  o  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERALMINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL

manifesta-se pela denegação do writ. 

MARIANE GUIMARÃES DE MELLO OLIVEIRA

Procuradora da República  
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