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Aniversariantes
Hoje: Catia Maria Alves Borges (15ª 
Vara) e Marcos Augusto Pessoa Ribei-
ro (NUASG). Amanhã: Dra. Cláudia 
Oliveira da Costa Tourinho Scarpa, 
juíza federal da 21ª Vara, Glaucia Vi-
viane de Oliveira Moura (Eunápolis), 
Jackeline Alves dos Santos (Vitória da 
Conquista), Michele de Jesus Negrei-
ros (Irecê) e Priscila de Carvalho Pai-
va (Turma Recursal).
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Tribunal decide que afrodescendente 
é aquele que declara sê-lo

Se o edital do vestibular diz que negro 
é quem declara sê-lo — adotando a auto-
declaração como critério de identificação 
racial —, a comissão que avalia candida-
tos só pode negar a matrícula a afrodes-
cendente com a devida fundamentação. 
Do contrário, dará margem a suspeita de 
discriminação.

O entendimento foi firmado pela TRF4 
ao garantir a matrícula de uma vestibu-
landa na Universidade Federal de Santa 
Catarina, recusada por não ‘‘pertencer 
ao grupo racial negro’’.

O caso foi parar na corte porque o 
juízo local extinguiu o Mandado de Se-
gurança interposto pela estudante contra 
ato do reitor, em face da falta de direito 
líquido e certo.

A desembargadora Vivian Caminha, 
afirmou no acórdão que não se discute 
a constitucionalidade do sistema de co-
tas para ingresso no ensino superior, mas 
apenas a regularidade do procedimento 
adotado pela Comissão de Validação de 
Autodeclaração dos Negros da UFSC, no 
caso concreto.

Conforme a relatora, a decisão admi-
nistrativa que negou a matrícula carece 
de fundamentação e não se mostra razo-
ável, pois não está baseada em critério 
objetivo. Citou um trecho da decisão do 
pedido de reconsideração: ‘‘A comissão 
não valida a autodeclaração, visto que 
não verificou, com base nos referidos 

documentos, o atendimento ao Edi-
tal[...], que trata do programa de ações 
afirmativas/UFSC’’.

‘‘Desse modo, não é lícito a uma 
comissão da Universidade excluir o 
candidato do concurso vestibular ou, 
ainda, cancelar sua matrícula por não 
considerá-lo como pertencente ao grupo 
racial negro, invalidando a sua autode-
claração’’, decretou a desembargadora-
relatora.

A Comissão de Validação de Auto De-
claração alegou que não houve demons-
tração do fenótipo ou histórico de que a 
pretendente tenha sofrido discriminação 
por pertencer ao grupo racial negro.

A estudante alegou que a única exi-
gência era pertencer ao grupo racial negro 
e não ter vivência anterior de situações 
que possam caracterizar racismo. A mes-
ma comissão deferiu a autodeclaração de 
sua irmã por parte de pai (branco) e mãe 
(negra) pelo sistema de cotas.

A primeira instância extinguiu Manda-
do de Segurança sem julgamento de mé-
rito por entender não ser o instrumento 
adequado já que a autora não trouxe pro-
va pré-constituída dos fatos alegados que 
resguardasse direito líquido e certo. Para 
o magistrado, ainda que seja fácil perce-
ber a impropriedade da exigência de ‘‘his-
tórico de discriminação’’, não há dúvida 
de que a validação da autodeclaração ra-
cial é pré-requisito para o deferimento da 

matrícula, mesmo após a aprovação no 
vestibular. A exigência consta da Resolu-
ção Normativa que atribui à Comissão de 
Validação a incumbência de definir quem 
deve ser qualificado como negro para se 
beneficiar do regime de cotas.

“A ideia de ‘semelhança visual’, ba-
seada em fotos,  está sujeita àquele 
mesmo grau de subjetivismo que parece 
ter baseado a decisão da Comissão de 
Validação, ao concluir que a impetrante, 
analisada individualmente, parece não 
pertencer à raça negra. Por isso mesmo 
não é possível infirmar de pronto a de-
cisão tomada na via administrativa, sob 
pena de simplesmente substituir uma 
decisão infundada por outra”, justificou, 
na sentença, o juiz federal substituto Hil-
do Peron.

“Assim, é indispensável ao julga-
mento do pedido a ampla dilação pro-
batória, com vistas à coleta de dados 
e à adoção de critérios medianamente 
seguros de aferição dos traços feno-
típicos característicos da raça negra. 
A impetrante afirma que a Comissão 
de Validação só poderia qualificá-la 
como não-negra se houvesse feito pro-
va pericial, para esclarecer acerca da 
ancestralidade, o que denota que, de 
acordo com a sua tese, a conclusão 
contrária também dependeria de prova 
pericial”, concluiu.

Fonte: CONJUR

O NATAL NOS CONVIDA
À CONFRATERNIZAÇÃO
Caros Juízes e Servidores,

Estamos no final do ano, próximos do Natal.
Elevemos nossos pensamentos ao Grande Mestre,
agradecendo por seus ensinamentos que conduzem
a reflexões para uma vida com mais fraternidade,
amor e solidariedade.

Vamos embarcar nesse clima harmonioso
e colaborar com o Natal dos nossos colegas
de trabalho, terceirizados que nos auxiliam
na conservação de prédio, na limpeza das salas,
na manutenção dos nossos equipamentos.
Vamos proporcionar um Natal com mais alegria.

Para tanto, precisamos da participação
de todos com a pequena quantia de R$ 25,00
para montar 250 cestas natalinas,
um pequeno lanche e alguns brindes
para a confraternização de Fim de Ano
com nossos colaboradores.

Solicitamos um voluntário em cada unidade para arrecadar
as doações até dia 26/11/13, quando visitaremos os setores
para receber o resultado desse gesto de solidariedade.
Aproveitamos este momento para homenagear Dra. Iolanda Dória,
idealizadora deste belíssimo trabalho social.

PAZ, AMOR e FRATERNIDADE, para todos.

Comissão de Ação Social da DIREF

Judiciário define 
novo planejamento 

estratégico
O VII Encontro Nacional do Poder 

Judiciário coordenado pelo CNJ teve 
início nesta segunda-feira, em Belém. 
Presidentes de 91 tribunais estabelece-
rão as ações prioritárias para de Justiça 
para 2014 e as metas que comporão o 
Planejamento Estratégico Nacional para 
2015/2020. O combate à improbidade 
administrativa e à corrupção, assim como 
a garantia de maior celeridade na presta-
ção judicial, estão entre as propostas que 
podem integrar o planejamento. 

Também é pauta do Encontro a ga-
rantia da celeridade à prestação jurisdi-
cional. O Relatório Justiça em Números 
2013 aponta que, apesar de todos os es-
forços, o Judiciário solucionou 27,8 mil 
ações em 2012, o que não foi suficiente 
para reduzir o número de processos em 
tramitação, já que 28,2 mil novos casos 
entraram na Justiça naquele ano.  

O aprimoramento da gestão da Justi-
ça Criminal e o impulso às execuções fis-
cais, cíveis e trabalhistas também estão 
entre os eixos temáticos propostos que 
serão apreciados pelos presidentes das 
Cortes. O Relatório Justiça em Números, 
divulgado este ano, com dados de 2012, 
aponta que a demora na liquidação das 
execuções fiscais é uma das principais di-
ficuldades enfrentadas hoje pela Justiça. 
A taxa de congestionamento foi de 89% 
em 2012. De cada 100 ações, apenas 
11 foram concluídas ao longo do ano. 

O novo planejamento estratégico do 
Judiciário vai definir as prioridades para 
seis anos de gestão, o que possibilitará 
aos tribunais se organizarem melhor para 
a definição de metas e ações. O atual 
plano estratégico da Justiça teve duração 
de cinco anos, com vigência até 2014. 

O encontro terminou ontem com apre-
sentação dos novos macrodesafios que 
deverão ser cumpridos pelo judiciário no 
próximo período.


