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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ  FEDERAL  DA 1ª  VARA FEDERAL DA
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTOS – ESTADO DE SÃO PAULO

Ação Civil Pública
Processo n° 5001942-85.2017.4.03.6104

 O  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da

República signatário, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, vem à

presença de Vossa Excelência, nos autos da ação civil pública movida em face

da COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO (CODESP), expor e

requerer o quanto segue.

DESFECHO  INEXITOSO  DAS  TRATATIVAS  PARA  UM

EVENTUAL ACORDO ENTRE AS PARTES

Em  decisão  específica  (ID  2410694),  Vossa  Excelência,

reputando necessária a ouvida da parte contrária, deixou de apreciar o pedido

de  tutela  (provisória)  de  urgência  em  caráter  antecipatório  e  incidental,

formulado  por  este  Órgão  Ministerial,  e  designou  audiência  de  conciliação

prévia,  imprimindo-lhe  o  caráter  de  justificação  prévia  hábil  a  escorar  a

análise, em momento oportuno, do pedido inicial.

Na audiência, ocorrida no dia 4/9/2017, às 14 horas, nesse

Juízo, após ter obtido o consenso das partes, Vossa Excelência determinou

“(...) a suspensão das nomeações do certame impugnado
(…) até que a ré apresente minuta das propostas por ela
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elencadas nesta assentada1, submetidas ao seu colegiado
conforme requerido, a fim de possibilitar  a manifestação
ministerial.”

E, para tanto, fixou um prazo de 30 (trinta) dias, no qual a

COMPANHIA  DOCAS  DO  ESTADO  DE  SÃO  PAULO  (CODESP) deveria

apresentar  proposta  devidamente  minutada  e  aprovada  por  seu  órgão

colegiado  (diretoria),  no  intuito  de  permitir  o  pronunciamento  deste

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.

Cumpre salientar que, pela  CODESP, estiveram presentes

na referida audiência o preposto Gilmar Garcia Simão e o advogado Dr. Aldo

dos Santos Ribeiro Cunha.

Pois  bem. As tratativas  tiveram continuidade em reunião

ocorrida  nesta  Procuradoria  da  República  no  dia  21/9/2017,  às  15  horas,

quando a CODESP – representada pelo preposto Gilmar Garcia Simão e pelo

advogado Dr. Aldo dos Santos Ribeiro Cunha, ou seja, os mesmos empregados

(públicos) que se fizeram presentes na audiência judicial, além de Lucília Emi

Nagai, integrante da área administrativa da referida companhia –, depois de

ter explanado informalmente no que consistiria a reorganização das listas de

ampla  concorrência  e  específica  (de  cotistas),  se  comprometeu  a,  com

brevidade,  apresentar  proposta/nota  explicativa  por  escrito,  para  melhor

compreensão  e  análise  do  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL.  Detalhe:  a

reorganização inicialmente proposta, e explicada apenas informalmente,  não

havia sido submetida previamente ao órgão diretivo da CODESP, ao contrário

do compromisso assumido em audiência de conciliação.

1 1  –  Elaborar  lista  de  cotista  por  cargo  em separado;  2  –  Publicar  lista  de  classificação  de  ampla
concorrência nominando os candidatos em lista geral com a intercalação dos candidatos cotistas; 3 –
Abrir prazo razoável para que os candidatos de ampla concorrência e lista geral se manifestem acerca do
realinhamento; 4 – Prazo para levar as propostas para o colegiado da ré e caso aprovado, encaminhar ao
MPF.
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Mais adiante, a CODESP, por intermédio de seu advogado,

encaminhou, por  e-mail,  a proposta/nota explicativa escrita (anexa),  sem a

submeter, antes, ao crivo de seu órgão diretivo.

Por  fim,  no  dia  28/9/2017,  às  14  horas,  deu-se  nova

reunião  entre  as  partes,  também  realizada  na  sede  da  Procuradoria  da

República  em  Santos/SP.  Nessa  oportunidade,  o  MINISTÉRIO  PÚBLICO

FEDERAL,  entre  outras  coisas,  expôs  sua  concordância  quanto  à

reorganização  das  listas  de  ampla  concorrência  e  de  cotistas  e,

consequentemente, da ordem de classificação para eventual convocação dos

candidatos aprovados e integrantes do cadastro reserva, no que diz respeito

aos  cargos  de  prova/fase  única  (Especialista  Portuário  –  Administrador,

Especialista  Portuário  –  Analista  de  Sistemas,  Especialista  Portuário  –

Arquiteto, Especialista Portuário – Assistente Social,  Especialista Portuário –

Contador,  Especialista  Portuário  –  Economista,  Especialista  Portuário  –

Engenheiro  de  Segurança  do  Trabalho,  Especialista  Portuário  –  Engenheiro

Eletricista, Especialista Portuário – Jornalista, Especialista Portuário – Médico

do Trabalho, Especialista Portuário – Psicólogo, Especialista Portuário – Técnico

de  Comunicação  Social,  Enfermeiro  do  Trabalho,  Técnico  de  Segurança  do

Trabalho, Técnico Portuário – Administrativo, e Técnico Portuário – Eletricista).

Mas deixou clara  sua  discordância quanto à  medida proposta  (adoção do

critério  ou  sistema  de  “proporção  inversa”)  para  os  cargos  de  Especialista

Portuário  –  Advogado  e  Especialista  Portuário  –  Controlador  de  Tráfego

Marítimo, que, de acordo com o edital do concurso, exigiam a realização de

duas fases (para  o cargo de Advogado,  consistente em Prova Dissertativa;

para o  de  Controlador  de  Tráfego  Marítimo,  consistente  em Prova  Oral  de

Inglês).
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Além disso,  depois  de  analisar  mais  detidamente  todo  o

edital  do  concurso  público,  verificou  a  existência  de  cláusula  (2.9    –

capítulo VII  ) que prevê a eliminação do candidato que se autodeclara

negro  (preto  ou  pardo),  nas  seguintes  hipóteses:  a)  quando  não

considerado pela Comissão Avaliadora como pessoa preta ou parda; b)

quando  se  recusar  a  ser  fotografado,  não  responder  às  perguntas

feitas pela Comissão Avaliadora e não se submeter ao procedimento de

verificação; c) quando prestar declaração falsa.

Ou  seja,  uma  cláusula  discriminatória (numa  acepção

pejorativa,  negativa,  excludente)  e  desproporcional (sobretudo  para  os

candidatos autodeclarados negros que não tiveram essa condição confirmada

pela Comissão Avaliadora do concurso público), capaz de, por si só, macular o

certame de  nulidade absoluta,  como será  mais  bem explicado  no  tópico

subsequente, e de  frustrar qualquer expectativa de acordo, ao menos sob a

ótica do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.

ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL

Neste momento, e tendo em vista que a ação se encontra

em  seu  limiar,  o  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  em  virtude  da

irregularidade recentemente constatada no Edital nº 001/2017, do concurso

público em questão, promovido pela  COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE

SÃO PAULO (CODESP), vem  aditar a petição inicial, com espeque no art.

329 do Novo Código de Processo Civil.

Esclareça-se inexistir óbice ao aditamento proposto, o qual,

sem dúvida, traduz válida modificação  unilateral dos elementos objetivos da

demanda (causa de pedir remota ou fática e, também, o próprio petitório),
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uma vez que ainda não houve a citação da parte contrária, que, por enquanto,

restou  intimada  apenas  para  participar  de  uma  audiência  de  tentativa  de

conciliação.

Segue,  a  propósito  do  tema,  interessante  passagem

doutrinária, que aborda a rigidez preclusiva do modelo processual adotado pelo

CPC/2015, a símile do que já acontecia no CPC/1973, a qual, entretanto, não é

absoluta:

“1. Estabilização da demanda. O CPC/2015 mantém a
rigidez preclusiva do modelo processual civil  brasileiro já
presente  no  CPC/1973.  São  inúmeras  as  regras
preclusivas,  dentre  elas,  as  que  fixam os  momentos  de
estabilização do objeto do processo. Sobre esse tema, a
regra permanece a mesma do CPC/1973, na medida em
que  o  art.  329  do  CPC/2015  prescreve  que  a  alteração
unilateral dos elementos objetivos da demanda (pedido e
causa  de  pedir)  é  possível  até  a  citação  (inciso  I).  Da
citação até o saneamento, a alteração é permitida, desde
que  haja  consentimento  do  réu  (bilateral).  Após  o
saneamento,  não  é  mais  possível  nenhuma  alteração
(preclusão) (inciso II). É certo que a regra preclusiva de
estabilização  da  demanda  foi  bastante  discutida  durante
todo  o  processo  legislativo  do  CPC/2015.  Constava  do
projeto do Senado a previsão da possibilidade de alteração
excepcional dos elementos objetivos da demanda após o
saneamento, mas essa norma foi excluída do texto final. A
opção legislativa  clara,  destarte,  permanece pelo modelo
preclusivo,  com  regra  rígida  de  estabilização  no
saneamento. Essa rigidez se fundamenta na necessidade
de  segurança  jurídica,  bem  como  na  necessidade  de
garantir  o  curso  da  marcha  processual,  evitando
retrocessos  procedimentais.” (COSTA,  Susana  Henriques
da.  Comentários  ao  Novo  Código  de  Processo  Civil,  2ª
edição, coordenadores: Antonio do Passo Cabral e Ronaldo
Cramer, Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 516)

A questão a ser introduzida nesta demanda, em ordem a

ampliar-lhe  a  dimensão  fático-cognitiva,  e  que  passará  a  integrar  os
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fundamentos  já  desenvolvidos  na  ação,  além de  interferir  parcialmente  no

petitório (para ampliar o pedido deduzido no item 5, B.4 da peça inaugural),

diz respeito ao teor da cláusula 2.9, capítulo VII, do edital do referido concurso

público, que assim preceitua:

“2.9  Será  eliminado  do  Processo  Seletivo  Público  o
candidato  que:  a)  não  for  considerado  pela  Comissão
Avaliadora como pessoa preta ou parda; b) se recusar a ser
fotografado, não responder às perguntas que forem feitas
pela  Comissão  Avaliadora  e  não  se  submeter  ao
procedimento de verificação; c) prestar declaração falsa.”

Como se vê, referida cláusula editalícia prevê a eliminação,

no âmbito do concurso público, do candidato que se autodeclara negro (preto

ou pardo), no intuito de concorrer pelo regime de cotas, e não tem o parecer

favorável  da  Comissão  Avaliadora  (intitulada  Comissão  de  Aferição  da

Veracidade da Autodeclaração)2.

No  caso  concreto,  observa-se,  do  acervo  documental

enviado  pela  própria  CODESP durante  as  tratativas,  que 18  (dezoito)

candidatos  cotistas  (inscritos  no  regime  de  cotas  a  negros)  foram

eliminados  do  certame  por  conta  de  autodeclaração  recusada  pela

Comissão  Avaliadora.  Não  só.  Outros  38  (trinta  e  oito)  candidatos

inscritos  no  regime  de  cotas  a  negros  foram  penalizados  com  a

eliminação do concurso porque não compareceram ao procedimento de

verificação de sua autodeclarada identidade racial. Esses 56 (cinquenta e

seis)  candidatos  cotistas  excluídos  estavam  distribuídos  em  14  (quatorze)

cargos,  de um total  de 18 (dezoito)  cargos oferecidos  no concurso público

promovido  pela  CODESP.  Além  disso,  nota-se  que,  para  o  cargo  de

Especialista Portuário – Arquiteto,  o critério adotado pela    CODESP   (nota de

2 Segundo a cláusula 2.8, capítulo VII, do edital, “Será considerado preto ou pardo o candidato que assim
for reconhecido por, pelo menos, um dos membros da Comissão Avaliadora”.  É o que se denomina
critério ou sistema de “maioria inversa”.
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corte  única  para  todos  os  candidatos  e,  consequentemente,  elaboração  de

apenas uma lista de classificados, de ampla concorrência, mediante aplicação

indiscriminada da cláusula de barreira), eliminou a possibilidade da presença

de candidatos integrantes da lista especial. Logo, nenhum candidato ao cargo

de Arquiteto restou submetido à Comissão de Avaliação da identidade racial

(certidão/planilha em anexo).

Entende-se  que  a  incorporação  de  tal  cláusula  ao

instrumento  editalício  do  concurso  público  tem o  condão  de  inquiná-lo  de

nulidade absoluta, na medida em que a eliminação automática do candidato

pela simples divergência do órgão avaliador (in casu, a Comissão de Aferição

da Veracidade da Autodeclaração), sem a presença do componente da fraude

ou  má-fé,  expressa  uma  clamorosa  ofensa  ao  postulado  da

proporcionalidade, dada a possibilidade de se adotar medida menos drástica,

gravosa,  traumática,  qual  seja,  a  mera  remoção  do  candidato  da  lista  de

concorrentes às vagas reservadas para a de ampla concorrência.

Nem se diga que a postura da  CODESP, nesse particular

aspecto, escora-se na lei.

Deveras, a Lei nº 12.990/2014, em seu art. 2º, preconiza:

“Art.  2º  Poderão  concorrer  às  vagas  reservadas  a
candidatos  negros  aqueles que se autodeclararem pretos
ou  pardos  no  ato  da  inscrição  no  concurso  público,
conforme  o  quesito  cor  ou  raça  utilizado  pela  Fundação
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.
Parágrafo  único.  Na  hipótese  de  constatação  de
declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso
e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua
admissão  ao  serviço  ou  emprego  público,  após
procedimento  administrativo  em  que  lhe  sejam
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assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo
de outras sanções cabíveis.” (grifo colocado)

A seu turno, a Orientação Normativa nº 3, de 1º/8/2016, do

Ministério  do  Planejamento,  Orçamento  e  Gestão  (MPOG),  editada  com  o

propósito de nortear os órgãos da Administração Pública Direta e Indireta da

União, estabeleceu, em seu art. 2º, § 3º:

“Art. 2º (…)
(…)
§ 3º – Na hipótese de constatação de declaração falsa, o
candidato  será  eliminado  do  concurso  sem  prejuízo  de
outras sanções cabíveis.” (grifo acrescido)

Pois bem. Observa-se, portanto, que a legislação autoriza a

eliminação do candidato postulante ao regime de cotas para negros, apenas na

hipótese de  declaração falsa, não contemplando a eliminação de candidato

que, pura e simplesmente, não venha a ser considerado negro por comissão

avaliadora.

Ou  seja,  ao  estabelecer  a  eliminação  do  candidato  não

considerado preto ou pardo pela Comissão Avaliadora, e, mesmo, do candidato

renitente ao procedimento de verificação (que se recusa a ser fotografado ou

não responde às perguntas feitas pela Comissão Avaliadora, como diz o próprio

edital),  a  CODESP  criou  hipótese  de  exclusão/eliminação  não

contemplada  na  legislação,  vindo,  assim,  a  excluir  indevidamente

candidatos  do  certame e,  por  conseguinte,  arrefecer  a  teleologia  do

sistema/regime de cotas em concursos públicos, tão decantado do ponto de

vista da justiça social.

Na verdade, o correto é restringir a medida mais radical de

eliminação do certame a candidatos  que,  comprovadamente,  tenham agido
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com fraude ou má-fé, componentes que, além de justificar a aplicação de tal

penalidade, surtem efeitos no âmbito do direito penal, em virtude da falsidade

ideológica que a conduta encerra.

Para exata compreensão da problemática, segue elucidativo

artigo elaborado por André Saddy e Stephan Bertollo Santana, publicado na

Revista  Jurídica  da  Presidência  da  República,  Brasília/DF,  v.  18,  nº  116,

outubro/2016 a janeiro/2017, pp. 633-65:

“7. A questão acerca da declaração falsa 
A Orientação Normativa  nº 03/2016 do MPOG, que dispõe
sobre regras de aferição da veracidade da autodeclaração
prestada por candidatos negros para fins do disposto na Lei
nº 12.990/2014,  foi  precária  ao  versar  acerca  das
providências a serem tomadas com relação ao candidato
que for  reprovado,  ou  seja,  que não for  enquadrado  no
grupo  étnico  beneficiado,  a  critério  da  comissão  de
verificação. Limitou-se a dizer, no § 3º do art. 2º, que 'Na
hipótese de constatação de declaração falsa,  o candidato
será eliminado do concurso sem prejuízo de outras sanções
cabíveis' (BRASIL, 2016b). 
Nesse ponto, a Lei nº 12.990/2014 foi mais específica que
tal  orientação,  garantindo que a decisão da comissão de
verificação pudesse ser objeto de impugnação por parte do
candidato, consagrando os princípios do contraditório e da
ampla defesa, dispondo em seu art. 2º, parágrafo único: 

'Na  hipótese  de  constatação  de  declaração  falsa,  o
candidato  será  eliminado  do  concurso  e,  se  houver  sido
nomeado,  ficará  sujeito  à  anulação  da  sua  admissão  ao
serviço  ou  emprego  público,  após  procedimento
administrativo  em  que  lhe  sejam  assegurados  o
contraditório  e  a  ampla  defesa,  sem  prejuízo  de  outras
sanções cabíveis.' (BRASIL, 2014). 

A  primeira  questão  que  vem  à  tona  ao  examinar  o
dispositivo diz respeito ao que consiste a declaração falsa.
Pode-se inferir que todo e qualquer candidato que venha a
ser excluído pela comissão de verificação do grupo étnico
beneficiado pela reserva de vagas incorreu em declaração
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falsa?  Ou,  por  existir  uma  margem  de  dúvida  razoável
quanto à classificação de indivíduos em etnias, interpreta-
se  que  pode  haver  candidato  que  tenha  prestado
declaração verdadeira, baseado, no entanto, em sua falsa
percepção da realidade? 
Em  outras  palavras:  seria  o  conceito  declaração  falsa
absoluto, abrangendo toda e qualquer autodeclaração que
não  esteja  de  acordo  com  a  opinião  da  comissão  de
verificação?  Ou  esse  conceito  deve  ser  vinculado  a
circunstâncias de dolo ou má-fé? 
Na conjuntura brasileira, em que a conceituação dos
grupos étnicos é controversa, devido principalmente
ao  caráter  miscigenado  da  população,  gerando
divergências  quanto  ao  enquadramento  de
determinado  indivíduo  em  uma  ou  outra
classificação, adotar a primeira interpretação parece
um  caminho  equivocado.  Trata-se  de  um  conceito
jurídico  indeterminado  e,  como  tal,  pode  existir  uma
margem de livre apreciação na sua análise. 
Basta, para tanto, analisar alguns julgados que tratam de
situações em que o julgador entendeu que o candidato não
conseguiu  comprovar  sua  condição  de  pertencente  à
categoria parda. 

'Antes  que  se  tenha  como  negro  (ou  pardo)  quem a  si
mesmo emprestar tal condição, cumpre considerar, a bem
da razoabilidade,  que a cor  da pele  é  uma circunstância
fática. Ora, demonstrar tez morena não significa comprovar
possuir  cor parda. Estampam os dicionários que o termo
moreno, advindo do latim maurus (mouro), significa 'quem
tem cor trigueira', citando-se Artur Azevedo na expressão
'morena, desse moreno rosado das brasileiras do sul, tinha
a boca pequena, os dentes alvíssimos' (Novo Dicionário da
Língua Portuguesa,  Aurélio  Buarque de  Holanda Ferreira,
Nova Fronteira, 2ª ed., p. 1159). No Caldas Aulete (4ª ed.,
Ed. Delta, vol. IV, p. 2415), é verdade, admite-se o étimo
como  'designação  irônica  ou  eufemística  de  pretos  e
mulatos';  contudo,  difícil  acreditar  que  o  servidor  que
preencheu o Certificado de Reservista estivesse a valer-se
de  subterfúgios  semânticos  ou  tiradas  de  ironia  no
preenchimento de um documento. Por seu turno, a palavra
pardo representa “de cor entre o branco e o preto; quase
escuro”  e  também  mulato  (Aurélio,  cit.,  p.  1269).  No
Caldas  Aulete  (cit.,  p.  2687),  aparecem  “que  é  de  cor
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escura,  entre  o  branco  e  preto”.  Assim,  não  se  há  de
estabelecer  confusão no  vernáculo;  moreno não significa
necessariamente pardo. Ao depois, a razão de existir das
cotas  é  beneficiar  aqueles  que se  encontram sujeitos  às
desvantagens  oriundas  de  discriminação  racial.  Qualquer
interpretação  que  se  imprima  na  solução  do  caso  sub
examine não há que olvidar o pressuposto fático que deu
gênese à norma. Assim, ao perfunctório exame, parece-me
estar  o  Impetrante  à  míngua  do  fumus  boni  iuris,
alternativa  outra  não  restando  que  o  indeferimento  do
efeito suspensivo pretendido. (BRASIL, 2005) 

Além disso, a parte autora, conforme comprova a fotografia
existente  em  sua  cédula  de  identidade  (fls.28),
aparentemente, não se enquadra na definição de preto ou
pardo,  tampouco  seu  genitor  (fls.169)  de  cútis  morena,
estando  a  sua  autodeclaração  em  descompasso  com  o
disposto no item 5.1.4.1 do Edital gerando a possibilidade
de  eliminação  do  certame.  Indefiro,  com  estas
considerações,  a  medida  liminar  postulada  na  petição
inicial,  para  quaisquer  das  finalidades  nela  indicadas.'
(BRASIL, 2015b) 

O que chama atenção na fundamentação dos magistrados é
que,  para  denegar  à  medida  pleiteada,  fundamentaram
suas  decisões  efetuando  o  enquadramento  em  uma
categoria racial que não é a utilizada pelo IBGE e, portanto,
não  reconhecida  pelo  Estatuto  da  Igualdade  Racial  nem
pela Lei nº 12.990/2014. 
Como visto anteriormente, o critério de classificação racial
feita atualmente pelo IBGE consiste em cinco categorias.
Contudo,  a  categoria  morena  não  é  utilizada  pelo  IBGE
como  classificação  racial,  embora  seja  citada  pelos
entrevistados em diversas pesquisas demográficas sobre a
raça  da  população,  quando  o  método  é  a  classificação
aberta, e tenha sua inclusão no espectro racial  brasileiro
defendida por alguns estudiosos. 
Sobre  a  diferenciação  entre  morenos  e  pardos  ou  a
aproximação  entre  esses  dois  conceitos,  que  designam
praticamente  a  mesma  coisa,  Alessandra  Santos
Nascimento e Dagoberto José Fonseca assim versam: 

'[...] Assim, os pesquisados que se autoclassificaram como
morenos no procedimento aberto optaram no fechado pela
categoria  parda  como  a  alternativa  mais  recorrente  em
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cinco  das  seis  Unidades  da  Federação  pesquisadas.  A
exceção  coube  apenas  ao  Rio  Grande  do  Sul,  onde  a
categoria mais recorrente na autoclassificação fechada para
os autoclassificados como morenos, espontaneamente, foi a
branca.' (2013, p. 63). 

Osorio, por sua vez, aduz: 

'Ressalvadas as diferenças de termos, ao considerar-se que
as  autoatribuições  de  cor  morena  e  mulata  equivalem à
heteroatribuição da cor parda, tem-se que os dois métodos
de determinação de cor concordam em 76% dos casos. Mas
deve  considerar,  em  particular,  se  a  classificação  deve
atender  preponderantemente  ao  objetivo  de  estudar  os
efeitos da discriminação racial ou da identidade racial. Isso
fica mais claro no caso da categoria morena. Ao contrário
da  negra,  se  a  categoria  morena  fosse  incluída  na
classificação,  a  linha  entre  brancos  e  não  brancos  –
essencialmente pretos e pardos – se deslocaria, pois é uma
categoria composta de brancos, pardos  e mesmo pretos.
Morena  é  tanto  uma categoria  de  negação  da  negritude
quanto a que caracteriza o indivíduo branco bronzeado; há
morenos que jamais serão objeto de discriminação racial e
aqueles que provavelmente serão. Quando o indivíduo que
se identifica moreno se vê obrigado a decidir se é branco ou
pardo  na  classificação  do  IBGE,  provavelmente  o  faz
segundo a nossa cultura racial e leva em consideração suas
marcas e outros aspectos – sua situação socioeconômica,
por exemplo – classificando-se na categoria discriminada,
ou  não,  depois  de  um  julgamento  subjetivo  de  sua
proximidade com o polo branco da escala de cor.' (OSORIO,
2013, p. 94-97) 

Segundo  os  citados  artigos  que  analisam  as  pesquisas
demográficas  raciais  realizadas  no  Brasil,  o  indivíduo
geralmente  identificado  pelo  termo moreno,  em mais  de
70% dos casos, posteriormente, enquadra-se como pardo
quando confronta-se apenas com as categorias branca ou
parda.  Assim,  um  indivíduo  tido  por  seus  semelhantes
como  moreno  no  contexto  social  em  que  está  inserido,
quando submetido a procedimento de classificação racial,
tende a classificar-se como pardo, muito embora não seja
remota  a  possibilidade  de  ser  classificado,  por  outrem,
como branco. Portanto, salta aos olhos que, nos julgados
supramencionados,  os  magistrados,  para  afastar  os
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candidatos  da  categoria  parda,  com  consequente
eliminação  do  certame,  tenham  utilizado  como
fundamentação a inclusão desses na categoria morena, que
sequer  é  utilizada  pelo  IBGE,  ainda  que  a  classificação
racial feita pelo magistrado seja tida pelo IBGE como parda
em 75% dos casos. 
Essa diversidade de termos para designar as diferentes ou,
por vezes, a mesma categoria racial chama atenção para
um fator determinante para a categorização racial de um
indivíduo:  o  contexto  social.  Segundo  Rafael  Guerreiro
Osorio, a categoria racial em que um indivíduo se enquadra
está intimamente ligada ao contexto relacional local em que
ele se encontra: 

'No caso da delimitação de grupos raciais no Brasil, não é o
instrumento  de  mensuração  que  é  impreciso,  mas  o
fenômeno ao qual se endereça, pois a definição da pertença
racial varia circunstancialmente. As categorias abrangentes
e de fronteiras fluidas da classificação permitem que esta
lide com a imprecisão do fenômeno da identificação racial.
Embora  não  se  possa,  a  partir  dos  resultados  de  seu
emprego, saber exatamente qual é o fenótipo nacional ideal
do pardo, ou do preto, ou do branco, identificar-se-ão as
pessoas  que  se  enquadram  nessas  categorias  em  seus
contextos relacionais locais.' (2003, p. 35, grifos do autor). 

Neste  ponto,  é  corrente  o exemplo  citado por  Aparecida
Teresa  Rodrigues  Regueira,  de  que  'possivelmente  o
indivíduo considerado como pardo no Rio  Grande do Sul,
seria  considerado  branco  na  Bahia'  (2004,  p.  79  apud
NASCIMENTO; FONSECA, 2013, p. 55). 
Isso  reforça  o  argumento  no  sentido  de  que  a
autodeclaração prestada pelo candidato, em concurso
público, de que é pardo, se rejeitada pela comissão
de  verificação  de  veracidade,  não  necessariamente
implica que aquele tenha prestado declaração falsa,
ou  seja,  que  tenha  deliberadamente  tentado  obter
vantagem por meio de fraude, pois que o candidato
pode ter sido levado por diversos fatores a formar tal
entendimento  acerca  de  sua  categoria  racial,  tais
como genealogia, dados documentais e até mesmo o
contexto social e cultural em que está inserido. 
No entanto as normativas  analisadas apresentam apenas
uma  hipótese,  qual  seja,  a  declaração  falsa,  e  uma
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consequência para o caso da autodeclaração não coadunar
com  a  opinião  da  comissão  de  verificação,  que  é  a
eliminação do concurso público. Diante disso, questiona-se:
seria razoável adotar a interpretação de que tão somente a
discordância  da  comissão  de  verificação  quanto  à
autodeclaração do candidato implica que ele tenha prestado
declaração  falsa  e,  portanto,  eliminar  sumariamente  do
certame  candidato  acerca  do  qual  possa  haver  fundada
dúvida quanto ao grupo étnico em que se encontra? 
Para se responder a tal  questionamento, deve-se ter em
vista  os  inúmeros  casos  de  distorções  operadas  pelas
comissões de verificação de autodeclaração das bancas de
vestibulares, como os casos relatados pelo Ministro Gilmar
Mendes,  na  ocasião  do  julgamento  da  ADPF  186  pelo
Supremo Tribunal Federal, em que a classificação racial era
baseada apenas no fenótipo dos candidatos. 
Além desses casos em que a distorção é patente, há outros
em que o candidato se encontra em uma zona ainda mais
cinzenta  (ou  auréola  conceitual),  quando  forma  sua
convicção acerca de sua etnia baseando-se não somente na
opinião alheia sobre si mesmo, mas também em subsídios
materiais,  tais  como ascendência,  classificação  étnica  de
seus parentes, documentos pessoais e de seus familiares, o
meio social em que está inserido, entre outros. 
Nessa linha, levando o raciocínio mais adiante, todos esses
candidatos  deveriam,  além  de  eliminados  do  concurso
público, inclusive na modalidade da ampla concorrência, ser
processados pelo crime de falsidade ideológica, tendo em
vista a declaração falsa que prestaram. Essa, entretanto,
não parece  ser  uma  interpretação  adequada  das
normativas  em  voga.  Inclusive,  os  próprios  aspectos
relativos  ao  tipo  penal  de  falsidade  ideológica  ajudam a
compreender isso. 
A doutrina é praticamente unânime quanto à questão de
que  não  existe  o  crime  de  falsidade  ideológica  na
modalidade  culposa,  é  necessário  o  dolo  para  que  ele
ocorra,  ou  seja,  é  necessário  que  o  agente  tenha  o
conhecimento  de que a informação que presta  é  falsa  e
ainda assim deseje fazê-lo (CAPEZ, 2012; GRECO, 2009). 
Não  há,  portanto,  como  negar  que  há  mais  de  uma
implicação  jurídica  possível  para  a  autodeclaração  que  é
rejeitada pela comissão de verificação de veracidade.  Não
é  porque  o  candidato  não  se  enquadra  na
classificação étnica na qual se autodeclarou que pode
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ser automaticamente enquadrado como prestador de
declaração falsa, com intenção de fraudar o concurso
público. 
Se  assim  fosse,  a  reprovação  da  autodeclaração  pela
comissão de verificação implicaria necessariamente que o
candidato  praticou  crime  de  falsidade  ideológica,  o  que,
como visto, não é correto. 
Resta  evidente  que,  diante  da  não  aprovação  da
autodeclaração do candidato pela comissão de verificação,
devem  ser  discernidas  ao  menos  duas  hipóteses  que
merecem  consequências  jurídicas  diversas:  (i)  caso  o
candidato tenha prestado declaração de boa-fé, mas que
não  condiz  com  a  realidade,  baseando-se  em  subsídios
materiais  e  formais  que  embasassem este  entendimento
sobre si mesmo, ter-se-ia a hipótese de um erro escusável
quanto aos subsídios materiais da declaração que faz; e (ii)
caso o candidato não tenha qualquer subsídio para prestar
declaração da forma que o fez, dando indícios de que agiu
por má-fé,  visando obter  vantagem a que sabia  não ter
direito, fraudando o certame público, ter-se-ia a hipótese
de  eliminação  do  concurso  e  a  imputação  do  crime  de
falsidade ideológica.
(...)” (grifos acrescidos)

A doutrina civilista de escol, aqui personificada em Sílvio de

Salvo Venosa, assim conceitua a fraude3:

“A fraude é vício de muitas faces. Está presente em sem-
número de situações na vida social e no Direito.
Sua  compreensão  mais  acessível  é  a  de  todo  artifício
malicioso  que  uma  pessoa  emprega  com  intenção  de
transgredir o Direito ou prejudicar interesse de terceiros.

3 A ideia que, desde priscas eras, prevalece no seio da doutrina penalista mais qualificada é a indicativa da
ausência de distinção ontológica, de essência, entre a fraude civil e a fraude penal, como se verifica dos
seguintes julgados: 
“Não há diferença ontológica entre a fraude penal e a fraude civil. Trata-se apenas de questão de grau
ou de quantidade, a ser resolvida, em última análise, pela apreciação do Juiz, que deverá considerar o
conjunto das circunstâncias do fato, inclusive a capacidade das partes e suas limitações.” (TACrimSP, AC,
rel. Juiz Silva Pinto, JUTACRIM 78/400)
“Fraude civil e fraude penal – Cotejo – Necessidade de prova de erro, artifício, a mise-en-scène. Não há
diferença entre a fraude civil e a penal. Ambas reclamam o emprego de artifício malicioso para enganar
uma pessoa e levá-la a praticar uma ação, que sem isso não praticaria.” (TACrimSP, AC, rel. Juiz Ribeiro
dos Santos, BMJ 89/7) 
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A má-fé encontra guarida não só na fraude, mas também

em outros vícios, como dolo, coação e simulação.
Alvino Lima (1965:29) diz: 'A fraude decorre sempre da

prática de atos legais, em si mesmos, mas com a finalidade
ilícita  de prejudicar  terceiros,  ou,  pelo  menos,  frustrar  a
aplicação  de  determinada  regra  jurídica.'  (…)  É  certo,
porém,  que  a  existência  do  prejuízo  deve  ocorrer  para
proporcionar  ação  ao  lesado,  dentro  dos  parâmetros  do
interesse de agir.
(…)
A regra de direito, ou simplesmente o Direito, é imperativo

disciplinador da sociedade e obriga seus membros a agirem
conforme normas. São multiformes os meios e processos
empregados pelos infratores para se furtarem ao império e
às sanções das leis.
Não  ingressam  no  conceito  de  fraude  aquelas  ações

ofensivas às normas de forma aberta, flagrante. A fraude
caracteriza-se por meios que iludem a lei por via indireta,
sem  que  ocorra  forma  ostensiva.  A  fraude  dá  ideia  de
disfarce, sem adentrar no conceito de simulação.
A  fraude  orienta-se  em direção  à  finalidade  do  ato  ou

negócio jurídico. Geralmente, o objeto e as condições do
ato ou negócio são perfeitos. A causa final do ato é que
apresenta vício. (...)” (Direito Civil, 6ª edição, São Paulo:
Atlas, 2006, pp. 457-9)

Ora,  não há  justificativa plausível, sob qualquer ângulo de

apreciação  do  tema  em pauta,  para  se  atribuir  a  mesma  consequência  –

eliminação do certame – ao candidato que tenha agido com fraude ou má-fé ao

se autodeclarar negro (preto ou pardo) e ao que o tenha feito por convicção

(ainda que incorrendo em erro perdoável, escusável), embora sem o respaldo,

em  momento  posterior,  da  comissão  avaliadora  do  concurso,  que  não  o

reconheceu como tal.

Em outras palavras, a simples divergência da comissão

avaliadora,  sem  a  presença  do  componente  da  fraude  ou  má-fé,

devidamente  comprovadas,  não  há  de  propiciar  a  exclusão  do

candidato  do  certame,  mas  tão  somente  o  seu  redirecionamento  à
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disputa  entre  as  vagas  de  ampla  concorrência,  dês  que  tenha

pontuação apta para tanto.

Entendimento contrário equivaleria a sustentar a adoção de

uma medida  desproporcional e, pasmem, capaz de gerar uma  discriminação

negativa no  contexto  (mais  amplo)  da  discriminação  positiva  advinda  do

regime de cotas a negros, instituído com o fim de suprir o déficit histórico de

há muito estabelecido com as pessoas incluídas nessa categoria étnica.

Agregue-se que a autoidentificação como negro no instante

da inscrição no concurso público, bem assim o parecer exarado pela respectiva

comissão  avaliadora dependem, prioritariamente,  de aspectos  subjetivos  do

candidato, não cabendo, em hipótese alguma, a presunção de fraude ou má-fé

por parte dos organismos envolvidos na promoção e/ou operacionalização do

certame.

Nesse  ponto,  é  oportuno  assinalar  que  a  Lei  nº

12.990/2014, em seu art. 2º, caput, dispõe que “Poderão concorrer às vagas

reservadas  a  candidatos  negros  aqueles  que  se  autodeclararem pretos  ou

pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça

utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE”.

Ora,  como  cediço,  o  IBGE  vem  utilizando  em  suas  pesquisas,  além  da

autodeclaração,  outros  critérios,  como  a  investigação  da  ascendência  do

indivíduo e a heteroclassificação, ou seja, a classificação realizada por outrem,

tal como o pesquisador ou entrevistador. Por isso, é plenamente aceitável que

um  candidato,  ao  se  autodeclarar  negro  (preto  ou  pardo),  leve  em

consideração a sua origem ou ascendência, vale dizer, aspectos genotípicos,

acreditando piamente compor essa categoria étnica. 
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Com  isso,  se,  por  um  lado,  a  comissão  avaliadora  do

certame, a exemplo do que aconteceu no concurso público em questão, não

está  obrigada  a  aceitar  os  critérios  escolhidos  pelo  postulante  à  vaga  –

inclusive em obséquio ao estipulado no edital, que, explicitamente, impõe a

verificação  da  veracidade  da  autodeclaração  com  esteio  em  aspectos

fenotípicos  (cláusula  2.6, capítulo  VII)  –  por  outro,  não  deve  reputar  sua

conduta como fraudulenta ou maliciosa, à míngua de elemento ou indicativo

probatório.

Essa a solução mais razoável, justa, equânime, sensata.

Sobremais, em concursos públicos recentemente realizados,

previu-se a possibilidade de candidatos não considerados negros pela comissão

avaliadora,  sem que  reste  evidenciada  má-fé,  continuarem concorrendo  às

vagas destinadas à ampla concorrência, desde que tenham obtido pontuação

suficiente, citando-se, como exemplos, o concurso público para provimento de

cargos  do  Tribunal  Regional  Eleitoral  do  Estado  de  São  Paulo  (TRE/SP)

(Fundação  Carlos  Chagas)

(http://www.concursosfcc.com.br/concursos/tresp116/boletim_tresp116.pdf),

do  Tribunal  Regional  do  Trabalho  (TRT)  da  20ª  Região  (Fundação  Carlos

Chagas(http://www.concursosfcc.com.br/concursos/trt20116/boletim_trt20116

.pdf) e do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Piauí (TRE/PI) (Cespe/UnB)

(http://www.cespe.unb.br/concursos/TRE_PI_15/arquivos/TRE_PI_2015_ED_1

_ABERTURA.PDF).

À guisa de ilustração, convém mencionar, outrossim, trecho

do  edital  de  abertura  do  concurso  para  provimento  de  cargos  do  Tribunal

Regional  Federal  da  5ª  Região  (TRF5)  (Fundação  Carlos  Chagas)4,  com

destaque para as cláusulas 12.5.1 e 13:

4 http://www.concursosfcc.com.br/concursos/trf5r317/boletim_trf5r317.pdf
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Não  discrepou  do  raciocínio  estabelecido  nesta  petição

adicional  o  Conselho  Nacional  de  Justiça  (CNJ),  ao  ratificar  liminar

anteriormente  concedida  no  âmbito  do  Procedimento  de  Controle

Administrativo  nº  0001063-94.2017.2.00.0000,  que  envolve,  a  título  de

requerido, o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJ/AM):
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Impinge  alertar,  ainda,  que  a  presença  de  cláusula

excludente e discriminatória, na acepção mais pejorativa dos termos, além de

surtir prejuízos concretos aos candidatos eliminados do certame por simples

divergência  de  sua  comissão  avaliadora,  desestimula  que  outros  se

autodeclarem  negros  e,  consequentemente,  se  inscrevam  na  disputa  pelo

regime de cotas, uma vez que ficarão receosos de fazer essa opção e, ao fim,

serem penalizados  com  a  eliminação,  que  lhes  retirará  a  possibilidade  de

participar do certame e galgar uma das vagas ofertadas.

Necessário,  portanto, corrigir  a postura da  CODESP,  não

apenas para tutelar o direito dos candidatos inscritos pelo regime de cotas a

negros  e,  consequentemente,  a  própria  higidez  do  concurso  público,  mas

também para prevenir que a referida companhia repita a censurável conduta

nos próximos concursos públicos.

Com  essas  considerações,  o  MINISTÉRIO  PÚBLICO

FEDERAL requer (a) o recebimento do presente aditamento à inicial; (b)

no contexto da tutela (provisória)  de urgência  antecipatória  e  incidental,  a

ratificação  das  medidas  pleiteadas  na  proemial (item  5,  B),  com  a

modificação  parcial da medida constante no subitem B.4, para que passe a

constar,  também,  o  seguinte:  determinar  à  CODESP que,  doravante,  se

abstenha  de  incluir,  nos  editais  de  concursos  públicos  por  ela

promovidos,  cláusula/regra que preveja  a  eliminação de candidatos

concorrentes  às  vagas  reservadas a  negros (pretos ou pardos),  em

virtude de simples divergência da comissão de avaliação em face da

autodeclaração  de  sua  identidade  racial,  ou  de  não  submissão  dos

candidatos  ao  procedimento  de  verificação,  restringindo-a  às

hipóteses  de  fraude/má-fé  devidamente  comprovadas  pelos  órgãos

responsáveis  pela  promoção  e/ou  operacionalização  do  processo
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seletivo,  e    permitindo,  dessarte,  que  continuem  a  participar  do

certame  mediante  disputa  às  vagas  de  ampla  concorrência,  caso

venham a obter pontuação para tanto; e, (c) no mérito, a ratificação dos

pedidos formulados em caráter definitivo/final (item 5, G), aí incluída a

modificação (acréscimo) constante da letra b, supra.

 

Santos (SP), 5 de outubro de 2017.

RONALDO RUFFO BARTOLOMAZI
Procurador da República
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