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Nós, povo negro do Brasil, 
somos o mais vitorioso...

entre todos os grupos de 
oprimidos do mundo!

Sabe porque?



CONQUISTAMOS:
1 - COTAS no programa “jovem aprendiz” do Governo 
Federal;
2 - COTAS em todos os estágios abertos nas 
repartições Federais;
3 - COTAS nos institutos Estaduais + FATEC’s + Etec’s. 
etc;
4 - COTAS em todos os Institutos Federais Superiores 
do Brasil;
5 - COTAS em quase todas as Universidades 
Particulares via ProUni;
6 - COTAS  em todas as Universidades FEDERAIS;

inclusive em todos os cursos de 
MEDICINAS;



7 - COTAS em todas as Universidades  ESTADUAIS –
inclusive a USP!
8 - COTAS no MESTRADO das Universidades FEDERAIS;
9 - COTAS no DOUTORADO das Universidades 
FEDERAIS;
10 - COTAS EM TODOS OS CONCURSOS PÚBLICOS 
FEDERAIS;
11 - COTAS nos concursos em mais de mil municípios do 
Brasil;

12 - E ...COTAS NO ITA e todos os Institutos das 
FORÇAS ARMADAS!!!



14 – Norma do CNMP orientando que todos 
os MP adotem cotas;
15 – Norma da DPU orientando que todas as 
defensorias adotem cotas;

16 – Embate forte com o Governador 
ALCKMIN e a conquista de pontuação para 
concursos públicos (único a adotar 
pontuação...) Vamos avaliar...



EDUCAFRO:

Éramos radicais defensores só 
da auto declaração!

Porque mudamos?



Grande imprensa sendo trabalhada para 
ser
solidária às denúncias de FRAUDES:

Ex.:• O Fantástico acolheu a proposta 
da EDUCAFRO e denunciou três 
estudantes brancas, de Medicina, 
que estariam sendo beneficiadas 
irregularmente pelo ProUni.

• Foram filmadas (duas delas e o 
pai da terceira) em carros caros. 
Pelas casas, mostram que não se 
trata de pessoas de baixa renda.



Denúncia
• Todas as três meninas moram 

em Maringá e estudam na 
UNIMARINGÁ. Todas são 
parentes de funcionários em 
cargos de confiança da 
Instituição. 

• Segundo cálculo do Fantástico, 
as mensalidades usadas 
indevidamente, somariam,  por 
baixo...

R$ 300.000,00.



A fraude acontece:
1 – No ProUni: as vagas de MEDICINA e outros cursos caros 
são as mais visadas.
2 – No FIES  - é grande a quantidade de funcionários do 
próprio sistema da CEF que “facilitam” para os seus parentes 
e amigos.
3 – Nas cotas para rede pública nas universidades (nosso 
foco) – Ex.: pessoas que sempre frequentaram o ensino 
médio particular e, para burlar, “compram” diplomas de 
Escolas Públicas ou supletivo.
4 – Nas universidades federais - pessoas brancas que se 
autodeclaram NEGRAS para fraudar os pobres e as AÇÕES 
AFIRMATIVAS.



Caminho:

Criminalização das 
fraudes contra as Ações 
Afirmativas, do mesmo 
modo como são 
criminalizadas as 
fraudes no INSS.f



Denúncias em todo Brasil:
• O “caso Suellen” - fraude na vaga em 

medicina - UFPr

• O Caso Abramovic - Itamaraty

• O Caso da UFRGS  - Medicina   - 90% de 
fraude!

• O caso UNESP  - bom diálogo e acordo com 
o Reitor



CAMINHOS DE SUPERAÇÃO:
• Reunião da EDUCAFRO com o CNMP:

Vitória: RECOMENDAÇÃO Nº 41, DE 9 DE 
AGOSTO DE 2016

• Regulamentação da Lei de cotas no 
Ministério do Planejamento avançou:

• ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 1º DE AGOSTO DE 2016

• http://www.lex.com.br/legis_27175840_ORIENTACAO_NORMATIVA_N_3_DE
_1_DE_AGOSTO_DE_2016.aspx

• PORTARIA NORMATIVA Nº 4, DE 6 DE ABRIL DE 2018

• http://www.lex.com.br/legis_27634767_PORTARIA_NORMATIVA_N_4_DE_6
_DE_ABRIL_DE_2018.aspx

http://www.lex.com.br/legis_27175840_ORIENTACAO_NORMATIVA_N_3_DE_1_DE_AGOSTO_DE_2016.aspx


CAMINHOS DE SUPERAÇÃO:
• No MEC nada andou...

• Reunião da EDUCAFRO com os últimos 4 
Ministros da EDUCAÇÃO... (menos o atual)

• Todos disseram que o problema era das 
universidades (autonomia universitária)

• Tivemos 4 reuniões com diferentes 
diretorias da ANDIFES...



CAMINHOS DE SUPERAÇÃO:

A EDUCAFRO solicitou ao MPF que 
abrisse ação

contra a (contra todas as 
universidades federais) 
via União... 

por sua omissão no 
combate às fraudes.



Após seis meses, em 19/10/2018 
foi aberto:

•ACP número 1022310-
70.2018.4.01.3400

• O Proc. da República, Fritz, diz:



Tornou-se notório em todo 
pais o expressivo numero de 
declarações falsas...

A respeito disso o STF assenta o 
fenótipo como fato a ser identificado, e 
não a ascendência ou identificação 
étnica. (ADC 41 e na ADPF 186)



Não tardou a sobejar as 
declarações falsas para 
cotas de negros...

A mera autodeclaração como negro, sem que haja 
nenhuma verificação por parte da administração 
publica, evidenciou-se insuficiente para assegurar o 
correto preenchimento das vagas destinadas ao 
povo negro.



A administração publica federal regulamenta a 
matéria, mas apenas para concursos públicos 
federais. 

• Assim foram publicadas a orientação 

normativa nº 03 e a portaria 
normativa n. 4, de 06 de abril de 
2018 para que fossem 
constituídas comissões para 
verificação das auto declarações. 



No âmbito das cotas para 
concurso públicos a união criou 
procedimentos de verificação.

Entretanto foi omissa na 
regulamentação de 

procedimentos para as cotas 
em instituições federais 



As cotas para negros nas 
instituições federais de ensino 

(cuja lei foi publicada em 
30.8.2012) até hoje, passados 

mais de seis anos, não tiveram a 
verificação, através da 
heteroidentificação, 

regulamentada...



MEC se manifesta sobre o 
assunto

•Podem às próprias instituições 
federais de ensino definir critérios 
adicionais de verificação da auto 
declaração em respeito ao princípio 
da autonomia universitária.



Uma verificação realizada pelo MPF 
junto a todas as instituições de 
ensino federais no pais constatou:
▪ 17 instituições de ensino superior, ainda 

não adotam a Heteroidentificação, e que 
17 já realizam com bancas de  
Heteroidentificação.

▪ Constatou-se também que 21 instituições 
de ensino técnico de nível médio ainda não 
adotam a Heteroidentificação e que 16 já 
adotam.



Felipe Fritz Braga 
Procurador da República

•“É improcedente a alegação de 
que o calendário de Sistema de  
Seleção Unificado (Sisu) 
impediria que as instituições 
federais de ensino realizassem 
a Heteroidentificação dos 
candidatos cotistas.”



Ainda que se comprove mediante exame de DNA, 
algum resquício de afrodescendência em um 
individuo de pele clara tal evento configuraria ruptura 
entre ações afirmativas positivas afim de aquisição de 
vagas destinadas ao povo negro.

Igualmente descabido é o critério de 
ancestralidade. No Brasil, o preconceito racial 
não se baseia na ascendência genética. Em 
regra, não se discrimina determinada pessoa 
em razão do pai, mãe ou avós negros. Como 
ocorre nos EUA.



Pedidos da ação publica:

• Seja concedida a tutela de urgência liminar. 

• Que regulamente de maneira provisória, definindo 
apenas os critérios principais da verificação 
(Heteroidentificação)

• Prazo sugerido, até dia 31 de dez 2018, para que seus 
efeitos já alcancem as matriculas de fev de 2019 

• Citação da união, na pessoa de seus representantes.

• A procedência dos pedidos confirmando a tutela 
liminar.



Procuradores da República:

• Felipe Fritz Braga. 

• Ana Carolina Alves Araújo 
Roman

• Anna Carolina  Resende Maia 
Garcia 



A presente ação civil 
pública:
Pede que se regulamente o 
procedimento de verificação 
complementar a autodeclaração.



Fontes

• http://g1.globo.com/educacao/noticia/2013/04/mec-vai-investigar-denuncia-contra-bolsista-do-
prouni-que-estiver-ilegal.html

• http://www.turminha.mpf.mp.br/noticias/mpf-rs-denuncia-estudante-que-fraudou-o-
prouni/?searchterm=None

• http://www.ilape.edu.br/noticias/405-mec-vai-investigar-denuncia-contra-bolsista-do-prouni-que-
estiver-ilegal

• http://www.gazetadopovo.com.br/blogs/caixa-zero/denuncia-contra-o-prouni-lula-precisa-aprender-
com-roosevelt/

• http://g1.globo.com/educacao/noticia/2015/05/estamos-mudando-forma-de-gestao-diz-ministro-
sobre-o-prouni.html

http://g1.globo.com/educacao/noticia/2013/04/mec-vai-investigar-denuncia-contra-bolsista-do-prouni-que-estiver-ilegal.html
http://www.turminha.mpf.mp.br/noticias/mpf-rs-denuncia-estudante-que-fraudou-o-prouni/?searchterm=None
http://www.ilape.edu.br/noticias/405-mec-vai-investigar-denuncia-contra-bolsista-do-prouni-que-estiver-ilegal
http://www.gazetadopovo.com.br/blogs/caixa-zero/denuncia-contra-o-prouni-lula-precisa-aprender-com-roosevelt/
http://g1.globo.com/educacao/noticia/2015/05/estamos-mudando-forma-de-gestao-diz-ministro-sobre-o-prouni.html


Vamos vencer!

freidavid@franciscanos.org.br

(11)9 6173-3341

www.educafro.org.br

mailto:freidavid@franciscanos.org.br

