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RESUMO 

 

Todas as políticas de ação afirmativa destinadas à população negra, em especial as cotas 

raciais, implementadas há pouco mais de 10 anos no Brasil, sofreram e ainda sofrem críticas 

ferrenhas, seja por parte do mundo acadêmico, da mídia conservadora ou até mesmo da 

sociedade no geral. Mesmo assim, as cotas raciais persistem no ordenamento jurídico 

brasileiro, sendo certo que atualmente existe previsão em caráter legal, no âmbito federal. 

Inicialmente implementado nos vestibulares de algumas universidades públicas, o sistema de 

cotas raciais chegou aos concursos públicos, evidenciando a necessidade de proporcionar em 

outros âmbitos além do ensino superior a igualdade de condições e oportunidades para que 

negros e negras possam ocupar e permanecer nos diversos espaços de poder da sociedade.  No 

entanto, uma política que visa beneficiar um grupo cuja história é intrinsecamente marcada 

pela discriminação e desigualdade oriundas de um racismo estrutural e institucional, acabou 

por atrair indivíduos oportunistas que enxergaram no sistema de cotas um novo meio para 

suceder em processos seletivos altamente concorridos. Em virtude desses indivíduos 

oportunistas e desonestos, fez-se necessária a elaboração de critérios capazes de identificar os 

verdadeiros beneficiários da política de cotas raciais: pretos e pardos, que buscam por meio 

das ações afirmativas uma chance de alcançarem um nível de educação e carreiras que, em 

condições normais, não seria possível, tendo em vista todos os instrumentos sociais e estatais 

pela manutenção dos privilégios e da consequente marginalização do negro. 

 

Palavras-chave: Ações Afirmativas. Cotas Raciais. Concurso Público. Critérios de 

Reconhecimento.   



 
 

ABSTRACT  

 

The affirmative action destined to the black population, specially the racial quotas, introduced 

in Brazil over 10 years, suffered and still suffer several critics from the academia, from the 

conservative media or even from the society at large. Even so, the racial quotas persist in the 

Brazilian legal framework, existing legal provision in the federal level. Initially introduced in 

some federal college’s admissions exams, the racial quotas system arrived at the selection 

process for public employment, highlighting the need to provide equality of conditions and 

opportunities in other areas despite the university education for black women and men may 

occupy and remain in the power spheres of our society. However, an action that aims to 

benefit a group whose history is intrinsically impressed by discrimination and inequality 

arising from the structural and institutional racism, ended up to lure opportunistic individuals 

who see in the system of racial quotas a new way to succeed in highly crowded selection 

process. Due to these opportunistic individuals, it became necessary the elaboration of criteria 

able to identify the real benefited from the racial quotas action: black and “pardo” individuals 

who aim, throw the affirmative action a chance to reach a level of education and career that, 

in normal conditions, wouldn’t be possible in order of the social and state instruments for the 

maintenance of privileges and, therefore, the marginalization of black people. 

Key words: Affirmative Action. Racial Quotas. Selection Process. Recogntion’s Criterias. 
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1. Introdução 

A implementação do sistema de cotas raciais no ingresso de universidades e, mais 

recentemente em concursos públicos, é fruto de uma luta árdua e permeada por barreiras, 

protagonizada pelo movimento social negro. No entanto, referido sistema é tão somente um 

dos diversos instrumentos de concretização das ações afirmativas propostas, que visam a 

reparação de injustiças históricas, proporcionando às negras e negros maiores oportunidades 

para inserção social e no mercado de trabalho. 

Os argumentos contrários à implementação das cotas raciais são diversos. No entanto, 

independentemente dos motivos explanados, todos revelam a mesma preocupação, seja de 

maneira indireta ou até involuntária: a manutenção de privilégios dos brancos decorrente de 

uma sociedade estruturalmente racista. 

O racismo é notadamente um dos pilares da sociedade brasileira, sendo certo que a 

estrutura escravocrata largamente utilizada e autorizada pelo Estado foi crucial para o 

desenvolvimento econômico e das relações sociais que experimentamos atualmente. Assim, 

os lugares ocupados pelas negras e negros na sociedade brasileira refletem diretamente os 

quadros em que a história do país foram desenhados. 

Com a abolição da escravatura em 1888, após mais de 300 anos de usurpação da mão-

de-obra escrava negra, o Estado nada ou pouco fez para que a população negra fosse inserida 

socialmente. A omissão do aparelho estatal frente a uma mazela social dessa gravidade é mais 

uma das evidências de como o racismo se dá de maneira estrutural na sociedade brasileira. 

Não bastasse a omissão do Estado, a miscigenação, característica marcante da 

população brasileira e reconhecida internacionalmente, faz parte de uma política de 

"branqueamento" da sociedade. O incentivo à imigração de indivíduos principalmente 

oriundos da Europa pela máquina estatal, bem como o estabelecimento da ideia de que a 

miscigenação, com a supremacia branca, levou à conclusão de que a miscigenação seria um 

fator decisivo para o desenvolvimento econômico do país. 

Diante desse breve panorama, no qual a omissão do Estado frente às condições 

precárias dos escravos abolidos somou-se à tentativa de apagar os traços negros da sociedade, 

é possível compreender a situação e a posição que o negro ocupa no contexto social e 

econômico presente. 
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O sistema de cotas raciais adotado em concursos públicos de todas as esferas da 

Administração Pública pelo Brasil, no entanto, acabou por atrair não só pretos e pardos, a 

quem o sistema é destinado, mas muitas pessoas não negras, interessadas em tentar fraudar 

esse mecanismo. Assim, faz-se imperiosa a análise dos critérios jurídicos utilizados pelas 

bancas de concursos públicos a fim de reconhecer um candidato como negro. 

Para análise do tema, o presente trabalho foi dividido em três capítulos que abordam, 

respectivamente, a relação das ações afirmativas e o princípio da igualdade no ordenamento 

jurídico brasileiro, a constitucionalidade do sistema de cotas raciais nos concursos públicos e, 

por fim, os critérios jurídicos para reconhecimento do candidato negro, traçando-se um 

paralelo entre a análise feita pelo Defensoria Pública do Estado de São Paulo e um caso 

recente da Justiça Federal do Distrito Federal. 
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2. AÇÕES AFIRMATIVAS E O PRINCÍPIO DA IGUALDADE 

 

2.1 A Justiça Aristotélica e o Princípio da Igualdade 

Justiça é um conceito estudado desde a Grécia Antiga, pelos mais diversos filósofos, 

sendo certo que um dos estudiosos que mais se dedicou ao tema foi Aristóteles. A principal 

obra destinada à discussão de justiça é a chamada Ética a Nicômaco, mais especificamente em 

seu Livro V. Ressalta-se que Aristóteles, dentre as diversas acepções do termo justiça, 

escolheu por tratá-la na esfera ética, sendo assim, considerada como uma ciência prática, 

verificada no cotidiano de uma sociedade, por meio das relações entre cidadãos. 

Para o filósofo grego, a justiça é entendida como uma virtude, assim como a coragem 

ou a benevolência, por exemplo. Justiça é considerada a única virtude universal, sendo certo 

que está presente em todas as outras, que presumem da justiça para sua efetiva configuração 

como uma virtude na acepção de Aristóteles.1 Segundo seu entendimento, verifica-se a justiça 

quando encontrado o perfeito equilíbrio, ou seja, um justo meio entre duas situações 

totalmente distantes: a injustiça por excesso e a injustiça por defeito. 

Eduardo C. B. Bittar em sua obra Teorias Sobre a Justiça explica: 

O justo meio na relação entre dois pólos é a equilibrada situação dos 

envolvidos numa posição mediana, ou seja, de igualdade, seja ela 

proporcional, seja ela absoluta. Este equilíbrio reside no fato de ambos 

compartilharem de um médium, não se invadindo o campo do que é devido 

ao outro, não ficando com algo para mais ou para menos.2 

Por ser estudada como uma ciência prática, ser justo consiste na prática de reiterados 

atos voluntários de justiça. Outra consequência do estudo no meio prático é que não é 

necessário ensinar a uma pessoa o que é justo ou injusto para que essa pratique atos de justiça 

e a torne, consequentemente, virtuosa.3  

Sendo certo que a justiça é um conceito muito amplo, Aristóteles iniciou seus estudos 

definindo o que seria a justiça total (dikaion nomimón) também chamada de justiça universal 

ou integral, a qual consiste basicamente na observância da lei posta visando o bem da 

comunidade. Desse modo, uma pessoa justa seria aquela que segue as leis emanadas do 

Estado e, consequentemente, serve a todos os indivíduos regidos por determinada legislação. 

                                            
1 MASCARO, Alysson Leandro. Filosofia do Direito. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2013. p. 66/67. 
2 BITTAR. Eduardo C. B. Teorias Sobre a Justiça: Apontamentos para a História da Filosofia do 

Direito. 1 ed. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira Ltda., 2000. p. 38. 
3 Ibidem. 



14 
 

 

Em contrapartida, uma pessoa que desrespeita as leis acaba por desrespeitar todos que estão 

abarcados pelo mesmo texto legal.4 

Embora seja uma virtude universal, a justiça também é considerada por Aristóteles em 

seu sentido particular, a qual “[...] compreende uma ação de distribuição, que demanda uma 

qualidade de estabelecer o que é de cada qual”.5 Por sua vez, a justiça particular divide-se em 

justiça distributiva e justiça corretiva. Essa é a menos complexa, tratando da reparação de um 

injusto cometido entre dois indivíduos de modo involuntário ou não, como por exemplo, na 

ocorrência de um furto. Já a justiça distributiva é mais complexa, por representar as 

repartições de bens, cargos e honras, tendo como parâmetro de distribuição o mérito de cada 

indivíduo. 

Para Aristóteles, a justiça aplica-se no âmbito de indivíduos iguais. Diante disso, a 

aplicação do justo por sua proporcionalidade entre indivíduos desiguais acabaria por resultar 

injustiças. A respeito do âmbito de aplicação, explanou Alysson Leandro Mascaro: 

O justo se trata enquanto proporção matemática entre aqueles relativamente 

iguais. No entanto, entre os desiguais, não se há de dizer de justiça. [...] Para 

Aristóteles, somente há de se falar da distribuição pelo mérito entre aqueles 

que possam ser considerados minimamente semelhantes. Entre 

dessemelhantes, os critérios de proporção aritmética e geométrica resultam 

em injustiça. [...] O justo é somente uma medida da elite, dos cidadãos, dos 

poderosos. Mas afastando-se a aplicação que fazia ao seu tempo, a ideia 

aristotélica revela, por via reversa, um grande potencial crítico. Entre os 

desiguais, a justiça não é matemática. Não se pode auferir por mérito. Assim 

sendo, Aristóteles dá margem a construir, a toda maioria da sociedade, uma 

outra manifestação de justiça, ativa e transformadora, que limite os excessos 

e que abrande as carências, a fim de que, posteriormente, em uma situação 

mínima de igualdade, se faça valer uma régua de justiça de tipo matemático.6 

Diante dessa linha de raciocínio, a justiça aristotélica somente pode ser aplicada num 

âmbito no qual seja possível verificar uma relação de igualdade entre os indivíduos. Destarte, 

o referido raciocínio é passível de aplicação em nossa sociedade contemporânea, na medida 

em que, muito embora o princípio da igualdade encontre-se positivado na Carta Magna 

brasileira, sua mera aplicação formal entre indivíduos desiguais não serve a sua efetiva 

concretização.  

Com efeito, o artigo 5º da Constituição Federal, responsável por inaugurar o título de 

Direitos e Garantias Fundamentais, preleciona: 

                                            
4 BITTAR. Eduardo C. B. Teorias Sobre a Justiça: Apontamentos para a História da Filosofia do 

Direito. 1 ed. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira Ltda., 2000. p. 41. 
5 MASCARO, Alysson Leandro. Filosofia do Direito. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2013. p. 67 
6 Ibidem. p. 71/72. 
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Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes [...]7 

 

Muito embora a Carta Magna reconheça todos os cidadãos como iguais perante a 

legislação, referida afirmação não pode ser confirmada mediante um simples olhar sobre o 

cenário social brasileiro, sendo certo que asseverar que a população negra se encontra com os 

mesmos direitos, garantias e oportunidades de acesso aos diversos espaços na sociedade seria 

ignorar a verdade acerca do abismo de desigualdade que uma pessoa negra tem entre si e os 

brancos, por exemplo, simplesmente pela cor de sua pele. 

Assim, tem-se que a mera previsão da igualdade formal, também chamada de 

igualdade jurídica, não passa de uma ficção. Faz-se necessária a “a adoção de uma concepção 

substancial de igualdade, que levasse em conta [...] certos comportamentos inevitáveis da 

convivência humana, como é o caso da discriminação”.8 Tal acepção é exaustivamente 

ilustrada por Joaquim Barbosa em seu artigo intitulado “A Recepção do Instituto da Ação 

Afirmativa pelo Direito Constitucional Brasileiro”, no qual indicou a necessidade de uma 

igualdade material, segundo a qual há: 

[...] uma noção dinâmica, militante de igualdade, na qual necessariamente 

são devidamente pesadas e avaliadas as desigualdades concretas existentes 

na sociedade, de sorte que as situações desiguais sejam tratadas de maneira 

dessemelhante [...]9 

 

Destarte, em uma sociedade marcada pela escravidão e a consequente objetificação do 

corpo negro, da qual as consequências são experimentadas até o presente momento por parte 

mais do que significativa da população, a consecução da justiça aristotélica pelo princípio da 

igualdade visto do seu ponto meramente formal entre os desiguais somente levará à 

perpetuação do status quo de injustiças e desigualdades da população negra brasileira. 

2.2 Igualdade e Justiça social 

Segundo Nancy Fraser, a sociedade pós-socialista na qual estamos inseridos cada vez 

mais insiste em fragmentar as demandas por justiça social em duas espécies diferentes: a 

                                            
7 BRASIL. Constituição Federal. Diário Oficial da União. Brasília, DF, 5 out. 1988. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm> Acesso em 6 out. 

2016. 
8 GOMES, Joaquim Barbosa. A Recepção do Instituto da Ação Afirmativa pelo Direito Constitucional 

Brasileiro in: SANTOS, Sales Augusto dos (Org.). Ações Afirmativas e Combate ao Racismo nas 

Américas. Brasília, Ministério da Educação: UNESCO, 2005. p. 49.  
9 Ibidem. 
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injustiça econômica e a injustiça cultural. Injustiça econômica decorre da estrutura econômica 

da sociedade, resultando em exploração e miséria. Por sua vez, a injustiça cultural, também 

chamada de injustiça simbólica, advém da imposição de certa ótica pelo grupo hegemônico, o 

qual refletirá numa deficiência de interpretação, representação e comunicação dos outros 

grupos minoritários, a qual enseja a dominação cultural, o não reconhecimento e até mesmo o 

desprezo.10 E justamente por terem causas diferentes, os remédios para essas injustiças 

também diferem: 

A solução contra a injustiça econômica passa por mudanças estruturais: 

distribuição de renda, reorganização da divisão do trabalho, submissão das 

decisões de investimentos ao controle democrático, transformação 

fundamental do funcionamento da economia. Esse conjunto, como um todo 

ou em partes, depende da “redistribuição”. A solução para a injustiça 

cultural, por sua vez, está em mudanças culturais ou simbólicas: reavaliação 

de identidades desprezadas, reconhecimento e valorização da diversidade 

cultural ou, mais globalmente, alteração geral dos modelos sociais de 

representação, o que modificaria a percepção que cada um tem de si mesmo 

e do grupo ao qual pertence. Esse conjunto de fatores depende, pois, do 

“reconhecimento”.11 

Ainda, para Fraser, enxergar o reconhecimento como uma questão de justiça significa 

enxergá-lo como uma questão de status, ou seja, implica na análise dos padrões 

institucionalizados na sociedade e seus efeitos nos agentes sociais. Somente é possível falar 

de reconhecimento recíproco e igualdade de status quando verificada posição equiparada 

entre dois agentes de grupos distintos. Se, por outro lado, os padrões institucionalizados de 

um grupo relegam os atores sociais de outro em posição inferior, excluída ou invisível, 

causando vícios de reconhecimento, tem-se uma subordinação de status.12  

No cenário social brasileiro com heranças enraizadas e muitas vezes naturalizadas por 

olhares desatentos, é possível verificar o não reconhecimento da população negra em diversos 

aspectos do cotidiano social, partindo da área da saúde, passando pela educação e até mesmo 

na representação política. Basta cada um de nós observarmos quantos dos nossos médicos, 

dentistas e terapeutas são negros; quantos professores, seja na educação básica ou no ensino 

superior possuem a pele de cor preta ou parda; quantos são os representantes políticos da 

população, seja em âmbito municipal, estadual ou federal. O não reconhecimento, diretamente 

                                            
10 FRASER, Nancy. Igualdade, identidades e justiça social. Le Monde Diplomatique Brasil, São Paulo, 

ed. 59, junho de 2012, 1º de junho de 2012. Disponível em: 

<http://www.diplomatique.org.br/artigo.php?id=1199>. Acesso em: 10 out 2016. 
11 Ibidem. 
12 FRASER, Nancy. Redistribuição, Reconhecimento e Participação: Por uma Concepção Integrada da 

Justiça. In: Igualdade, Diferença e Direitos Humanos. 2. ed, Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 

2010. p. 179. 
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relacionado à falta de representação, ainda pode ser verificado no entretenimento, no qual são 

escassos os indivíduos negros tidos como referência de fama e sucesso. Porém, ao voltar os 

olhos para as profissões de menor prestígio e, consequentemente, baixa remuneração, a 

intensidade com que a presença de negros e negras aumenta é expressiva. Os funcionários 

terceirizados, dentre eles seguranças e auxiliares de limpeza, trabalhadores da construção civil 

e todos os indivíduos que obtém do trabalho doméstico sua principal fonte de renda, 

principalmente as mulheres, são negros. Notadamente com relação ao trabalho doméstico, o 

número de mulheres negras realizando trabalho doméstico é uma das heranças mais vívidas 

do período em que se admitia, legalmente, a mão-de-obra escrava no Brasil. Com efeito, a 

Casa Grande só mudou de nome, sendo certo que os instrumentos, sejam eles sociais ou 

econômicos, de subjugação do negro permanecem intensamente atuantes até hoje, mantendo-

o à margem da sociedade que o objetificou e escravizou por mais de 300 anos. 

A instituição de um padrão branco, heterossexual e eurocêntrico como valor cultural 

em nossa sociedade é a principal causa do não reconhecimento do negro no país cuja 

população é formada principalmente por pretos e pardos, segundo levantamento do IBGE13. 

Embora os negros sejam maioria em números, possuem a mão-de-obra mais barata, 

desvalorizada, bem como usualmente (mais do que deveria ser admitido) vêm seus interesses 

retirados de pautas ou tratados com descaso no cenário político. 

Diversos estudiosos entendem pela análise separada das injustiças econômica e 

cultural, defendendo pela sua divisão por tratarem de óticas muito diferentes. No entanto, 

Nancy Fraser entende justamente pela necessidade de análise dessas injustiças e, 

consequentemente, das políticas de redistribuição e reconhecimento em conjunto. Isso porque 

a aplicação das referidas políticas em esferas independentes e excludentes não leva à efetiva 

concretização da justiça social, sendo certo que os fatores econômicos são indissociáveis dos 

fatores sociais, e vice-versa. Desse modo, “somente olhando para as abordagens integrativas 

que unem redistribuição e reconhecimento podemos encontrar as exigências da justiça como 

um todo”.14 

                                            
13 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Síntese de indicadores 

sociais - Uma análise das condições de vida da população brasileira 2009. Disponível em: 

<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/sint

eseindicsociais2009/default_tab.shtm>. Acesso em: 10 out. 2016 
14 14 FRASER, Nancy. Redistribuição, Reconhecimento e Participação: Por uma Concepção Integrada 

da Justiça. In: Igualdade, Diferença e Direitos Humanos. 2. ed, Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 

2010. p. 189. 
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O artigo 3º da Constituição Federal traz os objetivos fundamentais da República 

brasileira: 

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do 

Brasil: 

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;  

[...] 

III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 

sociais e regionais; 

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 

idade e quaisquer outras formas de discriminação.15 

Diante da leitura desse dispositivo, verifica-se a efetiva preocupação do legislador 

constituinte com a construção de uma sociedade justa, livre de desigualdades e a promoção do 

bem-estar de todos os cidadãos. Cármen Lúcia Antunes Rocha cita, “todos os verbos 

utilizados na expressão normativa – construir, erradicar, reduzir e promover – são de ação, 

vale dizer, designam um comportamento ativo”16. Assim, é possível concluir que o Estado 

tem função ativa na persecução dos objetivos traçados na Carta Magna, renunciando ao papel 

de neutralidade para a efetiva concretização da igualdade material17. Somente com o papel 

atuante do Estado na solução de questões de ordem social e econômica será possível atingir os 

objetivos considerados fundamentais por ele mesmo determinados em sua carta política. 

2.3 Ações Afirmativas: Medidas Reparadoras e Corretivas 

As ações afirmativas configuram um instituto que teve origem nos Estados Unidos na 

década de 1960, numa ordem executiva federal a qual determinava que empresas da 

construção que contratassem com a Administração Pública ficariam obrigadas a estabelecer 

uma ação afirmativa para contratação de grupos historicamente discriminados, as chamadas 

minorias sociais. Outros países que também implementaram ações afirmativas em seu 

ordenamento jurídico são a Índia, cujo sistema de castas sociais estritamente rígido deixou os 

“intocáveis” à margem da sociedade, bem como a África do Sul, país no qual o sistema do 

                                            
15 BRASIL. Constituição Federal. Diário Oficial da União. Brasília, DF, 5 out. 1988. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm> Acesso em 6 out. 

2016. 
16 ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Ação Afirmativa: o conteúdo democrático do princípio da 

igualdade jurídica. Revista da Informação Legislativa, Brasília, v. 33, jul. 1996, p. 289. Disponível 

em: <http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/176462>. Acesso em: 01 out. 2016. 
17 GOMES, Joaquim Barbosa. A Recepção do Instituto da Ação Afirmativa pelo Direito 

Constitucional Brasileiro in: SANTOS, Sales Augusto dos (Org.). Ações Afirmativas e Combate ao 

Racismo nas Américas. Brasília, Ministério da Educação: UNESCO, 2005. p. 66 
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apartheid legalmente instituído por anos agravou a já tão evidente desigualdade e injustiça 

social da população negra. 

Joaquim Barbosa estabeleceu a seguinte definição: “[...] políticas públicas (e privadas) 

voltadas à concretização do princípio constitucional da igualdade material e à neutralização 

dos efeitos da discriminação racial, de gênero, de idade, de origem nacional e de compleição 

física”18. Por sua vez, Cármem Lúcia Antunes Rocha entende ação afirmativa como: 

[...] a exigência de favorecimento de algumas minorias socialmente 

inferiorizadas, vale dizer, juridicamente desigualadas, por preconceitos 

arraigados culturalmente e que precisavam ser superados para que se 

atingisse a eficácia da igualdade preconizada e assegurada 

constitucionalmente [...]19.  

Por sua vez, Kildare Gonçalves Carvalho define as ações afirmativas da seguinte 

forma: 

[...] envolvem um conjunto de estratégias, iniciativas ou políticas públicas 

que têm por escopo favorecer grupos ou segmentos sociais que se encontram 

em piores condições de competição na sociedade em razão, na maioria das 

vezes, da prática de discriminações negativas, presentes ou passadas. São 

medidas que objetivam eliminar os desequilíbrios existentes entre 

determinadas categorias sociais até que sejam eles neutralizados, 

concretizando-se mediante providências efetivas em favor daquelas 

categorias que se encontram em situação desvantajosa.20 

Analisando as definições supracitadas de ação afirmativa, é possível verificar 

elementos comuns a todas elas. O mais evidente é justamente a questão da igualdade material 

como um fim para a instituição das ações afirmativas, sendo certo que esse instituto é um dos 

meios para a concretização do princípio da igualdade realizada por meio de ferramentas que 

favoreçam determinado grupo social historicamente discriminado. Também é possível 

verificar a discriminação como um ponto em comum dentre as definições, sejam elas 

motivadas pela origem, raça, cor, gênero, religião ou qualquer outro fator social ou econômico 

que dê ensejo à marginalização de um grupo social em virtude de outro, colocando-os em 

posição de desigualdade. Ainda, verifica-se o favorecimento como outro ponto em comum 

dentre as variadas definições de ações afirmativas, evidenciando que os meios utilizados 

                                            
18 GOMES, Joaquim Barbosa. A Recepção do Instituto da Ação Afirmativa pelo Direito 

Constitucional Brasileiro in: SANTOS, Sales Augusto dos (Org.). Ações Afirmativas e Combate ao 

Racismo nas Américas. Brasília, Ministério da Educação: UNESCO, 2005. p. 51 
19 ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Ação Afirmativa: o conteúdo democrático do princípio da 

igualdade jurídica. Revista da Informação Legislativa, Brasília, v. 33, jul. 1996, p. 289. Disponível 

em: <http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/176462>. Acesso em: 01 out. 2016. p. 285 
20 CARVALHO, Kildare Gonçalves. Ações Afirmativas. In: CARVALHO, Kildare Gonçalves. Direito 

Constitucional Positivo. 20. ed. Belo Horizonte: del Rey, 2013. p. 122. 



20 
 

 

visam forjar uma igualdade de oportunidades que na realidade não é verificada em virtude das 

desigualdades sociais entre o grupo social discriminado e o grupo detentor do poder. 

No Brasil, a própria Constituição Federal prevê ações afirmativas voltadas a diferentes 

grupos, todas com o intuito comum de favorecer um grupo que se encontra em situação de 

desigualdade por razões sociais ou econômicas, ou a combinação desses fatores. A exemplo, o 

artigo 37, VIII que prevê a reserva de percentual de empregos e cargos públicos para pessoas 

portadoras de deficiência física, ou o artigo 170, IX o qual determina tratamento favorecido às 

microempresas e empresas de pequeno porte. Essas situações são alguns dos exemplos 

capazes de comprovar que a Constituição Federal de 1988 não só estabeleceu como objetivos 

fundamentais da República a redução da desigualdade e a construção de uma sociedade mais 

justa, mas também previu comportamentos específicos de favorecimento de um grupo para 

que esses objetivos se concretizem. Dessa forma, resta evidente a plena constitucionalidade 

das ações afirmativas no ordenamento jurídico brasileiro. 

Justamente por terem como escopo a promoção da igualdade material entre grupos 

desiguais, as ações afirmativas voltadas aos negros e negras tem como principal característica 

a reparação das injustiças sofridas por esse grupo advinda do período colonial, sendo certo 

que a escravidão do negro não só era permitida, mas também incentivada pelo Estado 

brasileiro. Com a Declaração e Programa de Ação adotados na III Conferência Mundial de 

Combate ao Racismo, Discriminação Racial, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância 

Correlata de Durban, África do Sul, realizada em 2001, um movimento pela responsabilização 

dos Estados que adotaram a escravidão tomou força em nível mundial, conforme explica 

Ronaldo Jorge A. Vieira Júnior21. Dentre as diversas questões de suma importância, a 

Declaração de Durban reconhece o racismo como um problema advindo do colonialismo e a 

escravidão, bem como os seus efeitos até os dias de hoje: 

[…]  

13. We acknowledge that slavery and the slave trade, including the 

transatlantic slave trade, were appalling tragedies in the history of humanity 

not only because of their abhorrent barbarism but also in terms of their 

magnitude, organized nature and especially their negation of the essence of 

the victims, and further acknowledge that slavery and the slave trade are a 

crime against humanity and should always have been so, especially the 

transatlantic slave trade and are among the major sources and manifestations 

of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance, and that 

                                            
21 VIEIRA JUNIOR, R. J. A. Rumo ao Multiculturalismo: a adoção compulsória de ações afirmativas 

pelo Estado brasileiro como reparação dos danos atuais sofridos pela população negra in SANTOS, 

Sales Augusto dos (Org.). Ações Afirmativas e Combate ao Racismo nas Américas. Brasília, 

Ministério da Educação: UNESCO, 2005. p. 87 
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Africans and people of African descent, Asians and people of Asian descent 

and indigenous peoples were victims of these acts and continue to be victims 

of their consequences; 

14. We recognize that colonialism has led to racism, racial discrimination, 

xenophobia and related intolerance, and that Africans and people of African 

descent, and people of Asian descent and indigenous peoples were victims of 

colonialism and continue to be victims of its consequences. We acknowledge 

the suffering caused by colonialism and affirm that, wherever and whenever 

it occurred, it must be condemned and its reoccurrence prevented. We 

further regret that the effects and persistence of these structures and practices 

have been among the factors contributing to lasting social and economic 

inequalities in many parts of the world today; 
[…] 
18. We emphasize that poverty, underdevelopment, marginalization, social 

exclusion and economic disparities are closely associated with racism, racial 

discrimination, xenophobia and related intolerance, and contribute to the 

persistence of racist attitudes and practices which in turn generate more 

poverty;22 

Referidas afirmações reconhecendo as origens e as consequências do racismo 

mostram-se extremamente relevantes para mais um passo de identificação do Estado 

brasileiro como um dos responsáveis pela sociedade racista e excludente que se verifica 

atualmente. Não só a permissão, como o incentivo ao uso da mão-de-obra escrava durante o 

período colonial, e ainda posteriormente, com o movimento pela Independência do país, fez 

com que negros e negras sejam até hoje vistos com inferioridade, periféricos e ocupantes de 

profissões de desprestígio para a grande maioria da sociedade, marginalizados e objetificados. 

Com efeito, a adoção de ações afirmativas numa sociedade na qual se verifica racismo 

estrutural e institucional pode gerar efeitos positivos não só para a população negra, e sim 

todos os indivíduos. Conforme Ronaldo Jorge A. Vieira Júnior: 

A adoção de ações afirmativas pelo Estado, além de reparar danos atuais e 

prestar contas com a história, promove a inclusão, a integração e o convívio 

de diferentes; é, por sua vez, um claro compromisso do Estado com a 

conformação de uma sociedade diversificada e plural.23 

Destarte, além de beneficiar a população negra, as ações afirmativas com viés racial 

promovem o convívio dos não negros com o diferente. Pessoas com um alto poder 

econômico, frequentadoras da elite brasileira podem nunca ter se relacionado com qualquer 

                                            
22 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaration of World Conference against Racism, 

Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance. Durban, África do Sul, setembro de 

2001. Disponível em: <http://www.un.org/WCAR/durban.pdf>. Acesso em: 13/10/2016. 
23 VIEIRA JUNIOR, R. J. A. Rumo ao Multiculturalismo: a adoção compulsória de ações afirmativas 

pelo Estado brasileiro como reparação dos danos atuais sofridos pela população negra in SANTOS, 

Sales Augusto dos (Org.). Ações Afirmativas e Combate ao Racismo nas Américas. Brasília, 

Ministério da Educação: UNESCO, 2005. p. 96 
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pessoa negra durante toda a sua vida numa posição de igualdade, tão somente em relações de 

trabalho nas quais, usualmente, a pessoa negra encontra-se subordinada ao outro. Não 

obstante, as ações afirmativas que permitem o ingresso de negros e negras na universidade, 

por exemplo, permitem que indivíduos de um contexto social tão diverso efetivamente se 

relacionem e troquem experiências, proporcionando assim uma sociedade mais diversificada. 

Especificamente no que diz respeito às ações afirmativas destinadas à população 

negra, tanto a doutrina como a legislação especial e jurisprudência apontam a importância de 

seu caráter temporário, transitório. Isso porque a instituição permanente de políticas de 

favorecimento de um grupo em detrimento de outros levaria à perda da sua finalidade, qual 

seja propiciar condições que visam a concretização de uma igualdade material. Assim, faz-se 

necessária uma reavaliação periódica dos efeitos das ações afirmativas não só para verificação 

dos resultados, mas também para avaliar se os instrumentos estão sendo utilizados 

adequadamente. Mais uma vez, explica Ronaldo Jorge A. Vieira Júnior de maneira 

simplificada: 

Essas políticas públicas e privadas específicas devem ser temporárias até que 

sejam eliminadas as distorções na apropriação de bens e serviços, na oferta 

de oportunidades e reconhecimento de direitos e devem ser implementadas 

simultaneamente a políticas econômicas e sociais estruturais e universalistas 

que objetivem a ampliação da oferta de emprego, o aumento da renda da 

população e a melhoria dos serviços públicos de saúde e educação.24 

Verifica-se ainda que a simples instituição de ações afirmativas não é o bastante para 

alterar o quadro de profunda desigualdade na sociedade brasileira. Imperiosa se faz a adoção 

de medidas em diversas frentes como saúde e segurança pública, por exemplo. Somente com 

o Estado atuando em todas as frentes, em conjunto com os demais cidadãos, poderá se pensar 

numa sociedade plenamente igual e livre do racismo. 

Por fim, importante apontar o caráter de medida corretiva das ações afirmativas. Com 

efeito, conforme explica Nancy Fraser, as medidas adotadas no âmbito social têm como 

finalidade corrigir desigualdades, sem interferir no sistema que as ensejou.25 Com as 

especificidades das ações afirmativas: 

                                            
24 VIEIRA JUNIOR, R. J. A. Rumo ao Multiculturalismo: a adoção compulsória de ações afirmativas 

pelo Estado brasileiro como reparação dos danos atuais sofridos pela população negra in SANTOS, 

Sales Augusto dos (Org.). Ações Afirmativas e Combate ao Racismo nas Américas. Brasília, 

Ministério da Educação: UNESCO, 2005. p. 98 
25 FRASER, Nancy. Igualdade, identidades e justiça social. Le Monde Diplomatique Brasil, São Paulo, 

ed. 59, junho de 2012, 1º de junho de 2012. Disponível em: 

<http://www.diplomatique.org.br/artigo.php?id=1199>. Acesso em: 10 out 2016. p. 2. 
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Essas medidas buscam garantir a minorias uma parte equitativa dos postos 

de trabalho e da formação, sem modificar sua natureza ou nome. No âmbito 

cultural, o reconhecimento corretivo se traduz por uma nacionalização 

cultural, que se esforça por garantir o respeito a essas minorias valorizando, 

por exemplo, a “negritude”, mas sem alterar o código binário branco-negro 

que lhe dá sentido. A ação afirmativa pode ser vista, portanto, como uma 

combinação de política socioeconômica liberal antirracista com política 

cultural – no caso dos negros – blackpower.26 

Assim, têm-se as ações afirmativas como ferramenta essencial na superação das 

desigualdades sociais da população negra no Brasil, porém, as medidas não podem ficar a elas 

restritas. É preciso que o Estado participe ativamente na elaboração de soluções 

transformadoras, ou seja, na desconstrução das estruturas sociais que não permitem a inclusão 

de negros e negras como cidadãos de direitos na sociedade brasileira. 

  

                                            
26 FRASER, Nancy. Igualdade, identidades e justiça social. Le Monde Diplomatique Brasil, São Paulo, 

ed. 59, junho de 2012, 1º de junho de 2012. Disponível em: 

<http://www.diplomatique.org.br/artigo.php?id=1199>. Acesso em: 10 out 2016. p. 2. 
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3. CONSTITUCIONALIDADE DAS COTAS RACIAIS EM CONCURSO 

PÚBLICO 

 

3.1 Cotas Raciais 

Conforme brevemente apontado, as cotas raciais são apenas um dos instrumentos para 

a concretização de reformas que visam inserir o negro no contexto social, posicionando-os 

num patamar de igualdade frente aos outros cidadãos brasileiros. 

Após a promulgação da Lei Áurea em 13 de maio de 1888, responsável pela abolição 

do trabalho escravo em todo território nacional, não houve qualquer preocupação por parte do 

Estado em inserir socialmente as negras e negros recentemente libertos. Pelo contrário, os 

negros foram abandonados à própria sorte numa sociedade que agora prezava pela mão-de-

obra assalariada, predominantemente imigrante, bem como considerava a raça negra como 

inferior a qualquer outra. 

Com efeito, Florestan Fernandes tratou da situação do negro no cenário que procedeu 

a abolição da escravatura: 

A preocupação pelo destino do escravo se mantivera em foco enquanto se 

ligou a ele o futuro da lavoura. Ela apareceu nos vários projetos que visaram 

regular, legalmente, a transição do trabalho escravo para o trabalho livre, 

desde 1823 até a assinatura da Lei Áurea, a 13 de maio de 1888. (...) Com a 

Abolição pura e simples, porém, a atenção dos senhores se volta 

especialmente para seus próprios interesses. (...) A posição do negro no 

sistema de trabalho e sua integração à ordem social deixam de ser matéria 

política. Era fatal que isso se sucedesse.27 

Diante desse cenário, muito do que se observa atualmente no que concerne às relações 

sociais e a participação do negro nos espaços de poder, incluído aqui o ambiente acadêmico, é 

reflexo direto da omissão do Estado com relação à posição e integração do negro não só no 

mercado de trabalho, mas no contexto social como um todo. 

As cotas raciais, antes de mais nada, são fruto da luta do movimento negro que há 

tempos reivindica por reais condições de igualdade e pela transformação das relações raciais 

assimétricas, tão presentes e naturalizadas na sociedade brasileira. 

                                            
27 FLORESTAN, Fernandes. A integração do negro na sociedade de classes. 5. ed. São Paulo: Editora 

Globo, 2008. p. 30 



25 
 

 

Desde o início, a discussão acerca da implementação de cotas raciais no ordenamento 

jurídico brasileiro gerou debates acirrados e polêmicos, permeadas de argumentos favoráveis 

e contrários, por meio dos quais é possível identificar o cenário da sociedade brasileira. 

São muitos os argumentos contrários à implementação dessa política inclusiva: as 

desigualdades no país são de ordem social, e não racial, razão pela qual deveriam ser 

implementadas políticas destinadas aos pobres; as ações afirmativas destinadas a negros 

formariam uma “elite negra”, sendo certo que essa permaneceria excluída; também existem 

pobres brancos, de modo que permaneceriam excluídos diante das cotas raciais; pessoas 

negras não são qualificadas para cursar o ensino superior ou ocupar cargos de poder em 

virtude de sua má formação; com o advento da miscigenação, não é possível identificar quem 

é negro no Brasil – argumento mais utilizado, inclusive por pessoas com discursos 

progressistas. 

Especialmente acerca do último argumento supracitado, qual seja a dúvida acerca de 

quem é negro no Brasil, Cidinha da Silva, militante do movimento negro, historiadora e 

escritora, sintetizou a referida distorção de maneira bem clara:  

Dúvida nova, haja vista que, para discriminar, o tiro vem sendo 

historicamente certeiro, mas para garantir direitos (desconstruindo 

privilégios), surpreendentemente, a pessoa negra se desvanece na decantada 

miscigenação racial brasileira.28 

De fato, a garantia de direitos à população negra com referência ao acesso a um ensino 

de qualidade implica na desconstrução de privilégios centenários. Um sistema que reserva 

determinada quantidade de vagas a negros é muito mal visto por brancos, tendo em vista que 

até pouco tempo, estavam acostumados a ocupar todos os lugares de poder nos âmbitos 

sociais e institucionais. Com as ações afirmativas, em especial as cotas raciais, surge a 

necessidade de o branco dividir esses espaços de poder com o negro, necessidade essa que 

apenas décadas atrás, seria inimaginável. 

Maria Aparecida Silva Bento tratou das barreiras impostas à implementação das cotas 

raciais, em seu artigo intitulado “Branquitude e poder: a questão das cotas para negros”. 

Segundo ela: 

                                            
28 SILVA, Cidinha da. Definições de metodologia para seleção de pessoas negras em programas de 

ação afirmativa em educação in SILVA, Cidinha da. (Org). Ações afirmativas em educação: 

experiências brasileiras. 2. ed. São Paulo: Summus, 2003. p. 39. 



26 
 

 

Em um contexto onde os lugares de poder são hegemonicamente brancos, e a 

reprodução institucional desses privilégios é quase que automática, as 

mudanças exigem uma explicitação por parte dos excluídos, que aparece na 

reivindicação de cotas para negros. Ou seja, no caso dos negros, as cotas têm 

que ser declaradas. E daí surgem as barreiras. Barreiras em defesa dos 

privilégios. As barreiras interpostas aos processos de distribuição de negros e 

brancos no espaço institucional são barreiras fortes, profundas, que não 

cedem com facilidade.29 

Assim, é possível perceber que os discursos contrários às ações afirmativas visam 

silenciar a luta em face de privilégios raciais, em defesa da manutenção do status quo nos 

espaços de poder ocupado majoritariamente por brancos30. 

O mecanismo de cotas raciais para ingresso no ensino superior, implementado há 

pouco mais de dez anos, tem como objetivo garantir que mais negros tenham acesso à 

Universidade e, consequentemente, a espaços e oportunidades sem os quais um curso superior 

não seria possível. Esse mecanismo consiste, basicamente, em reservar um percentual das 

vagas de cursos de uma instituição de ensino com base no critério étnico-racial, ou seja, a 

estudantes autodeclarados como negros para que esses possam competir por vagas em cursos 

ministrados em instituições de ensino públicas e privadas. 

A Universidade de Brasília (UnB) foi pioneira na implementação do mecanismo de 

cotas raciais, por meio de seu “Plano de metas para Integração Social, Étnica e Racial” em 

2003. Ressalta-se que a UnB foi a primeira instituição federal de ensino superior a 

implementar o mecanismo de cotas para negros em seu vestibular após intensos debates, 

iniciados em 1999. 

O Plano de Metas da UnB tem como objetivo “(...) gerar na UnB uma composição 

social, étnica e racial capaz de refletir minimamente a situação do Distrito Federal e a 

diversidade da sociedade brasileira como um todo”31. A partir de 2004, por um prazo fixado 

de 10 anos, 20% das vagas de graduação da UnB foram destinadas às pessoas que se 

identificassem como negras e optassem pela concorrência de vagas por meio dessa ação 

afirmativa. 

                                            
29 BENTO, Maria Aparecida Silva. Branquitude e Poder: a questão das cotas para negros in SANTOS, 

Sales Augusto do. (Org.). Ações afirmativas e combate do racismo nas américas. Brasília, 2007. 

Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=652-vol5afr-

pdf&category_slug=documentos-pdf&Itemid=30192>. Acesso em 25 de julho de 2016. 
30 Ibidem. 
31 UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. Plano de Metas para Integração Social, Étnica e Racial. 

Disponível em: <http://www.observatoriodaeducacao.org.br/ebulicao/ebul01/pdf/metas.pdf>. Acesso 

em 11 de setembro de 2016. 
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Em março de 2014, após o decurso do prazo incialmente fixado pelo Plano de Metas, 

realizou-se uma audiência pública na UnB, a fim de discutir o futuro das cotas para negros no 

sistema de ingresso da universidade. Na oportunidade, foi apresentado um relatório elaborado 

por comissão instituída pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) da UnB, 

segundo o qual apurou-se que a adoção da seguinte ação afirmativa garantiu o acesso de mais 

de seis mil negros no ensino superior público32. Ainda, o relatório de Análise do Sistema de 

Cotas para Negros na Universidade de Brasília apontou que o rendimento entre cotistas e 

estudantes que entraram pelo sistema universal não apresenta diferenças expressivas e um 

dado ainda mais importante, a quantidade de negros que não teriam acesso a um ensino 

superior público de qualidade sem o sistema de cotas33. 

No âmbito federal, a Lei nº 12.711 de 30 de agosto de 2012 foi a responsável pela 

implementação de um sistema de cotas nas universidades federais e instituições federais de 

ensino técnico de nível médio. Essa lei é atualmente regulada pelo Decreto 7.824/2012, o qual 

prevê a sistemática de acompanhamento da reserva de vagas e as regras de transição para 

implementação desse sistema de cotas. De acordo com o texto legal, será reservado 50% das 

vagas nas referidas instituições federais a partir de 2013. O percentual será aplicado de 

maneira gradativa, até atingir 50% das vagas reservadas em 2016. Desse percentual, metade 

das vagas é destinada a estudantes de escolas públicas com renda familiar bruta igual ou 

inferior a um salário mínimo e meio per capita, e a outra metade, para estudantes de escolas 

públicas com renda familiar superior a um salário mínimo e meio.  

Ainda, a referida lei prevê em seus artigos 3º e 5º, que parcela das vagas destinadas a 

pretos, pardos e indígenas, nos seguintes termos: 

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, em proporção no mínimo igual à de pretos, 

pardos e indígenas na população da unidade da Federação onde está 

                                            
32 PALMEIRA, Vivian. UnB discute futuro das cotas para negros em audiência pública. Secretaria de 

Comunicação UnB. Brasília, 2014. Disponível em 

<http://www.unb.br/noticias/unbagencia/unbagencia.php?id=8449>. Acesso em 11 de setembro de 

2016. 
33 UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. Análise do Sistema de Cotas para Negros da Universidade de 

Brasília. Brasília, 2013. Disponível em: 

<http://www.unb.br/administracao/decanatos/deg/downloads/index/realtorio_sistema_cotas.pdf>. 

Acesso em 11 de setembro de 2016. 
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instalada a instituição, segundo o último censo do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE).34 

Art. 5º - Em cada instituição federal de ensino técnico de nível médio, as 

vagas de que trata o art. 4o desta Lei serão preenchidas, por curso e turno, 

por autodeclarados pretos, pardos e indígenas, em proporção no mínimo 

igual à de pretos, pardos e indígenas na população da unidade da Federação 

onde está instalada a instituição, segundo o último censo do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).35  

Para o preenchimento dessas vagas, os candidatos pretos, pardos e indígenas deverão 

realizar uma autodeclaração de sua condição racial. Nesse ponto, tanto a Lei nº 12.711, como 

o Decreto nº 7.284/2012 são omissos acerca de uma posterior confirmação dessas 

autodeclarações, e não fazem distinção entre pretos, pardos e indígenas. Desse modo, é 

possível concluir que fica a critério de cada instituição de ensino adotar as medidas 

necessárias (ou não) para a posterior conferência, caso o estudante seja aprovado na 

sistemática da cota racial. 

Por fim, destaca-se o limite temporal das reservas de vagas a estudantes pretos e 

pardos. Os sistemas de cotas raciais, desde sua implementação, fixam um prazo para 

reavaliação do sistema como um todo e de seus resultados, assim como observado na UnB. 

Com isso, verifica-se não se tratar de uma política permanente, mas que deve perdurar até que 

seja observada uma igualdade real, e não meramente formal, de condições e oportunidade 

entre negros e brancos para concorrerem aos espaços de poder. 

A implementação de cotas raciais em âmbito federal representa um grande passo para 

a inclusão de negras e negros nos extratos sociais. A garantia ao acesso de um ensino superior 

de qualidade é essencial para a verificação de mudanças e inserção do negro como agente 

ativo na sociedade brasileira do Século XXI. 

3.2 Constitucionalidade a Partir da Análise da ADPF 186 

Em 20/07/2009, o Partido Democratas (DEM) ajuizou a Arguição de Descumprimento 

de Preceito de Descumprimento Fundamental (ADPF) 186, na qual questionava a 

constitucionalidade do sistema de cotas raciais implementado pela UnB, por meio de seu 

“Plano de metas para Integração Social, Étnica e Racial”. Segundo a exordial, o sistema de 

                                            
34 BRASIL. Lei n 12.711, de 29 de agosto de 2016. Dispõe sobre o ingresso nas universidades federais 

e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio e dá outras providências. Diário Oficial da 

União, Brasília, DF 30 ago. 2012. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-

2014/2012/lei/l12711.htm>. Acesso em 14 set. 2016. 
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cotas da UnB no vestibular de 2009 violaria os artigos os artigos 1º, caput, III, 3º, IV, 4º, VIII, 

5º, I, II, XXXIII, XLI, LIV, 37, caput, 205, 206, caput, I, 207, caput, e 208, V, todos da 

Constituição Federal. 

Dentre as diversas alegações do arguente, a discriminação supostamente existente no 

Brasil não seria de ordem racial, mas sim social; a adoção de políticas racialistas no Brasil não 

é necessária; a exclusão social não se dá apenas pelo fato de ser negro; as cotas para negros 

ofendem o Princípio da Igualdade, bem como geram discriminação reversa e favorecem a 

classe média negra36. Ainda, foram questionados os critérios utilizados para definição de 

negros, alegando-se não ser possível responsabilizar as gerações presentes por erros 

cometidos no passado, bem como que seria muito difícil definir os beneficiários das cotas 

raciais, razão pela qual teriam eficácia nula e meramente simbólica37. 

A relatoria da ação ficou a cargo do Ministro Ricardo Lewandowski. Ressalta-se que 

diversas organizações não governamentais pleitearam o ingresso na ação na condição de 

amicus curiae, evidenciando a repercussão e importância da discussão. Realizadas audiências 

públicas nos dias 3, 4 e 5 de março de 2010, nas quais participaram instituições 

governamentais organizadoras do ensino público, a Procuradoria Geral da República, a 

Advocacia Geral da União, o Ministério da Educação, e outras entidades públicas e privadas, 

bem como representantes de pessoas interessadas na implementação do sistema de cotas 

raciais. 

O extenso voto do Ministro Relator abordou, inicialmente, o cabimento da Arguição 

de Descumprimento de Preceito Fundamental para discussão do caso em tela, passando pela 

efetivação do princípio da igualdade em seu duplo caráter: formal e material, bem como pela 

questão da justiça distributiva. Ato contínuo, analisou o conceito de ação afirmativa, suas 

origens e objetivos. Segundo o relatório, as ações afirmativas tiveram origem na Índia, em 

razão da divisão solidamente consolidada do sistema de castas. Ademais, apontou casos em 

que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade das ações afirmativas, a 

exemplo dos MC-ADI 1.276-SP de relatoria do Ministro Octávio Gallotti, a ADI 1.276/SP a 

qual teve como relatora a Ministra Ellen Gracie, o RMS 26.071 cuja relatoria foi atribuída ao 

                                            
36 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental: 

ADPF 186/DF. Min. Rel. Ricardo Lewandowski, Data de Julgamento: 26/04/2012, Data de 

Publicação: DJe-205 20/10/2014. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoPeca.asp?id=269432069&tipoApp=.pdf>. Acesso 

em: 19/09/2016. 
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Ministro Ayres Britto e as ADI 1.946/DF e MC-ADI 1.946/DF, ambas com relatoria do 

Ministro Sydnei Sanches. 

Em seguida, abordou os critérios para o ingresso no ensino superior, dentro os quais o 

principal é o mérito dos candidatos que estão concorrendo por uma vaga na universidade, seja 

ela pública ou privada. Com relação a esse ponto crucial, afirmou o Ministro Ricardo 

Lewandowski: 

Vê-se, pois, que a Constituição de 1988, ao mesmo tempo em que estabelece 

a igualdade de acesso, o pluralismo de ideias e a gestão democrática como 

princípios norteadores do ensino, também acolhe a meritocracia como 

parâmetro para a promoção aos seus níveis mais elevados. 

Tais dispositivos, bem interpretados, mostram que o constituinte buscou 

temperar o rigor da aferição do mérito dos candidatos que pretendem acesso 

à universidade com o princípio da igualdade material que permeia todo o 

Texto Magno. 

Afigura-se evidente, de resto, que o mérito dos concorrentes que se 

encontram em situação de desvantagem com relação a outros, em virtude de 

suas condições sociais, não pode ser aferido segundo uma ótica puramente 

linear, tendo em conta a necessidade de observar-se o citado princípio.38 

Com efeito, conclui-se que o princípio da igualdade não pode ser aplicado de maneira 

isolada, sendo certo que uma de suas finalidades é justamente a concretização da justiça 

social. Desse modo, é possível a adoção de critérios, além da meritocracia, a fim de tornar 

mais equitativa a distribuição dos recursos públicos.39 

Dentre esses diferentes critérios, o voto da ADPF 186/DF abordou o critério étnico-

racial para seleção de ingressantes no ensino público superior. Primeiramente, estabeleceu que 

o conceito biológico de raça já foi afastado, uma vez comprovado cientificamente que não há 

qualquer diferença entre negros e não negros. Ressaltou-se que raça é um conceito histórico 

cultural elaborada de maneira artificial, utilizado para discriminar grupos sociais tidos como 

inferiores. Ao final, fixou-se o entendimento acerca da possibilidade de uma discriminação 

positiva para a inclusão social desses grupos excluídos: 

Ora, tal como os constituintes de 1988 qualificaram de inafiançável o crime 

de racismo, com o escopo de impedir a discriminação negativa de 

determinados grupos de pessoas, partindo do conceito de raça, não como fato 

biológico, mas enquanto categoria histórico-social, assim também é possível 

empregar essa mesma lógica para autorizar a utilização, pelo Estado, da 

                                            
38 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental: 

ADPF 186/DF. Min. Rel. Ricardo Lewandowski, Data de Julgamento: 26/04/2012, Data de 

Publicação: DJe-205 20/10/2014. Disponível em: 
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discriminação positiva com vistas a estimular a inclusão social de grupos 

tradicionalmente excluídos.40 

Verifica-se, portanto, o pleno cabimento da implementação de uma política de 

discriminação positiva, como o sistema de cotas raciais, que tenha como finalidade o 

oferecimento de oportunidades e condições de acesso aos negros no ensino superior. 

Ademais, o critério étnico-racial foi analisado sob a ótica de um fator de exclusão 

social no contexto da sociedade brasileira. A partir dessa análise, apontou-se dados e 

estatísticas do IBGE que comprovam que os negros constituem a esmagadora minoria nos 

espaços de poder, sejam eles públicos ou privados, e como a educação (e a falta de acesso) 

figura como protagonista para a marginalização social desse grupo étnico. 

A respeito da discriminação racial, o Ministro Ricardo Lewandowski afirmou: 

Para as sociedades contemporâneas que passaram pela experiência da 

escravidão, repressão e preconceito, ensejadora de uma percepção 

depreciativa de raça com relação aos grupos tradicionalmente subjugados, a 

garantia jurídica de uma igualdade meramente formal sublima as diferenças 

entre as pessoas, contribuindo para perpetuar as desigualdades de fato 

existentes entre elas. 

Como é de conhecimento geral, o reduzido número de negros e pardos que 

exercem cargos ou funções de relevo em nossa sociedade, seja na esfera 

pública, seja na privada, resulta da discriminação histórica que as sucessivas 

gerações de pessoas pertencentes a esses grupos têm sofrido, ainda que na 

maior parte das vezes de forma camuflada ou implícita.  

Os programas de ação afirmativa em sociedades em que isso ocorre, entre 

as quais a nossa, são uma forma de compensar essa discriminação, 

culturalmente arraigada, não raro, praticada de forma inconsciente e à 

sombra de um Estado complacente.41 (grifos nossos) 

 

Dessa forma, as ações afirmativas são tidas, ainda, como uma forma do Estado sair da 

situação de inércia para a plena efetivação do princípio da igualdade em se caráter material.  

O voto da ADPF 186/DF trouxe também a distinção entre justiça redistributiva e 

justiça de reconhecimento de Nancy Fraser, esmiuçada no capítulo anterior, a fim de 

demonstrar que a necessidade do recorte racial nas ações afirmativas de acesso ao ensino 

superior. Concluiu-se: 

                                            
40 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental: 
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Dito de outro modo, justiça social, hoje, mais do que simplesmente 

redistribuir riquezas criadas pelo esforço coletivo, significa distinguir, 

reconhecer e incorporar à sociedade mais ampla valores culturais 

diversificados, muitas vezes considerados inferiores àqueles reputados 

dominantes. 

Esse modo de pensar revela a insuficiência da utilização exclusiva do critério 

social ou de baixa renda para promover a integração social de grupos 

excluídos mediante ações afirmativas, demonstrando a necessidade de 

incorporar-se nelas considerações de ordem étnica e racial.42 

 

Ressaltou-se também que uma das consequências das políticas de ação afirmativa é a 

formação de paradigmas de integração e ascensão social.43 Um jovem que tem como espelho 

pessoas negras ocupando diferentes cargos e espaços cria a consciência de que também é 

possível a ele alcançar seus sonhos e objetivos, não ficando restrito à marginalização imposta 

pela sociedade em razão de sua cor. 

A universidade é um espaço de formação de elites não só acadêmica, mas também 

responsável pela formação de líderes políticos e sociais. O fato de não haver pessoas negras 

na universidade leva à conclusão lógica de que a representação do negro nos espaços de poder 

da sociedade como esfera política, Poder Judiciário, aparelhos estatais e no setor privado será 

insuficiente, ou até mesmo inexistente. Assim, a reserva de vagas e, consequentemente, o 

ingresso na universidade de pessoas não brancas levaria todo o meio acadêmico a conviver 

com o diferente, o outro, de modo que não só os cotistas se beneficiariam desse sistema, mas 

todos os estudantes e professores. A universidade é considerada não só um espaço de 

formação profissional, mas também pessoal: 

É preciso, portanto, construir um espaço público aberto à inclusão do outro, 

do outsider social. Um espaço que contemple a alteridade. E a universidade é 

o espaço ideal para a desmistificação dos preconceitos sociais com relação 

ao outro e, por conseguinte, para a construção de uma consciência coletiva 

plural e culturalmente heterogênea, aliás, consentânea com o mundo 

globalizado em que vivemos.44 

 

Reconhecida a constitucionalidade das ações afirmativas, o Ministro Relator passou à 

análise dos métodos de identificação dos candidatos pretos e pardos. Para tanto, fez uma 

distinção entre autoidentificação e heteroidentificação. A primeira consiste no 
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reconhecimento da pessoa como negra ou parda feita em uma autodeclaração. Esse é o critério 

mais comumente utilizado. Por sua vez, a heteroidentificação configura-se pela identificação 

do candidato como negro ou pardo através de terceiros. 

Existem diversos meios de heteroidentificação: elaboração de formulários com 

questões sobre raças, exigência de fotos dos candidatos, exigência de declarações assinadas, 

entrevistas e a formação de comitês realizados após a autoidentificação dos candidatos ao 

sistema de reserva de vagas. A criação de comitês destinados à verificação da autodeclaração 

ensejou diversas críticas, sob o argumento de que se teria autorizado a formação de um 

“tribunal racial”. Acerca desse tema, dissertou Daniela Ikawa: 

A possibilidade de seleção por comitês é a alternativa mais controversa das 

apresentadas (...). Essa classificação pode ser aceita respeitadas as seguintes 

condições: (a) a classificação pelo comitê deve ser feita posteriormente à 

autoidentificação do candidato como negro (preto ou pardo), para se coibir a 

predominância de uma classificação por terceiros; (b) o julgamento deve ser 

realizado por fenótipo e não por ascendência; (c) o grupo de candidatos a 

concorrer por vagas separadas deve ser composto por todos os que se 

tiverem classificado por uma banca também (por foto ou entrevista) como 

pardos ou pretos, nas combinações: pardo-pardo, pardo-preto ou preto-preto; 

(d) o comitê deve ser composto tomando-se em consideração a diversidade 

de raça, de classe econômica, de orientação sexual e de gênero e deve ter 

mandatos curtos”.45  

 

Com base nos critérios supracitados, concluiu-se pela constitucionalidade dos meios 

de heteroidentificação dos candidatos aplicados por algumas universidades, com a ressalva de 

que tais critérios nunca desrespeitem a dignidade pessoal do candidato em análise. 

Por fim, analisou-se a constitucionalidade da reserva de vagas ou estabelecimento de 

cotas. Nesse ponto sensível, o voto do Ministro Relator Ricardo Lewandowski apontou que a 

política de reserva de vagas é compatível com o ordenamento jurídicos brasileiro, a exemplo 

do artigo 37, VIII da Constituição Federal, o qual estabelece a reserva de vagas para pessoas 

portadoras de deficiência em empregos e cargos públicos. Também transcreveu trecho do voto 

do RMS 26.071 de relatoria do Ministro Ayres Britto, segundo o qual as ações afirmativas são 

políticas essenciais para a concretização da igualdade e da justiça entre outros, de acordo com 
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o preâmbulo da Carta Magna. Referido voto ainda afastou a ideia da possibilidade de políticas 

de ação afirmativa previstas tão somente no texto constitucional.46 

Desse modo, foi reconhecida a constitucionalidade da reserva de vagas ou cotas raciais 

com base no critério étnico-racial para a seleção de candidatos ao ingresso no ensino superior, 

especialmente nas instituições públicas. 

Posteriormente ao reconhecimento das supracitadas políticas de ação afirmativa, 

fixou-se o entendimento acerca do caráter transitório dessas medidas: 

É importante ressaltar a natureza transitória das políticas de ação afirmativa, 

já que as desigualdades entre negros e brancos não resultam, como é 

evidente, de uma desvalia natural ou genética, mas decorrem de uma 

acentuada inferioridade em que aqueles foram posicionados nos planos 

econômico, social e político em razão de séculos de dominação dos 

primeiros pelos segundos. 

Assim, na medida em que essas distorções históricas forem corrigidas e a 

representação dos negros e demais excluídos nas esferas públicas e privadas 

de poder atenda ao que se contém no princípio constitucional da isonomia, 

não haverá mais qualquer razão para a subsistência dos programas de reserva 

de vagas nas universidades públicas, pois o seu objetivo já terá sido 

alcançado.47 

Destarte, a reserva de vagas ou cotas raciais devem estar condicionadas temporalmente 

ao quadro de exclusão social que ensejou a sua implementação, sob pena de caracterizarem 

benefícios permanentes e, consequentemente, destoantes do ordenamento jurídico 

constitucional. 

3.3 Cotas Raciais nos Concursos Públicos  

A Lei 12.990/2014 de 9 de junho de 2014 foi a responsável pela implementação a 

reserva de 20% das vagas em concursos públicos destinados ao provimento de vagas em 

cargos efetivos e empregos públicos a candidatos negros na esfera da Administração Pública 

federal.  Referido texto legal prevê que a reserva de vagas deve constar expressamente no 

edital de cada certame, o qual ainda deve especificar quantas vagas serão reservadas para cada 

cargo ou emprego público. 

Segundo o artigo 2º, poderão concorrer às vagas reservadas todos aqueles que 

autodeclararem ter pele de cor preta ou parda quando da inscrição no concurso. Caso seja 
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constatada falsidade na declaração, o candidato é eliminado do concurso, havendo ainda a 

possibilidade de aplicação de outras sanções legais, inclusive na esfera penal, nos termos do 

parágrafo único do dispositivo legal supracitado.48  

Os candidatos que se autodeclararem negros concorrem às vagas reservadas pelo 

sistema de cotas e às vagas do sistema universal (ampla concorrência) de maneira simultânea, 

nos termos do artigo 3º da Lei 12.990/2014. Por fim, o texto legal prevê prazo de 10 anos para 

sua vigência, nos termos do artigo 6º, ressaltando novamente o caráter transitório dessa ação 

de política pública. 

Em consonância à lei que instituiu a reserva de 20% de vagas a negros em concursos 

públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos, o Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ) editou a Resolução 203/2015 que prevê a reserva em igual percentual a negros 

nos concursos públicos para provimentos de cargos efetivos no Poder Judiciário, incluindo o 

ingresso na magistratura.49 De acordo com essa Resolução, fixou-se um percentual mínimo de 

20% para provimento de cargos efetivos e de ingresso na magistratura, devendo ser aplicada 

sempre que o número de vagas for igual ou superior a 3.  

Importante ressaltar que a Resolução autoriza a instituição de outras políticas de ação 

afirmativa além da implementação da reserva de vagas, tendo como finalidade a inclusão e 

acesso de pessoas negras a cargos do Poder Judiciário, incluindo cargos comissionados e 

vagas de estágios, de acordo com a previsão do artigo 3º. Assim, verifica-se a autonomia dos 

tribunais para a promoção de políticas não necessariamente previstas em lei, porém que 

tenham o devido respaldo constitucional, para a formação de um Poder Judiciário 

heterogêneo, com a efetiva presença de negros e a consequente melhora na prestação 

jurisdicional à população brasileira. 

O artigo 5º traz a mesma disposição quanto à autodeclaração do candidato: 

                                            
48 BRASIL. Lei n 12.990, de 9 de junho de 2014. Dispõe sobre reserva 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, das fundações públicas, das 

empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União. Diário Oficial da 

União, Brasília, DF 10 jun. 2014. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-

2014/2014/Lei/L12990.htm>. Acesso em 26 set. 2016. 
49 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Resolução 203, de 23 de junho de 2015. Dispõe sobre a 

reserva aos negros, no âmbito do Poder Judiciário, de 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos 

concursos públicos para provimento de cargos efetivos e de ingresso na magistratura. Diário de Justiça 

Eletrônico do CNJ, ed. 110, 24 jun. de 2015. Disponível em <http://www.cnj.jus.br/busca-atos-

adm?documento=2974>. Acesso em 28 set. 2016. 
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Art. 5º 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).  

§ 1º A autodeclaração terá validade somente para o concurso público aberto, 

não podendo ser estendida a outros certames. 

§ 2º Presumir-se-ão verdadeiras as informações prestadas pelo candidato no 

ato da inscrição do certame, sem prejuízo da apuração das responsabilidades 

administrativa, civil e penal na hipótese de constatação de declaração falsa. 

§ 3º Comprovando-se falsa a declaração, o candidato será eliminado do 

concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua 

nomeação, após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados 

o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.50 

 

Consoante análise do dispositivo transcrito, aduz-se que a Resolução em questão 

replicou o quanto disposto na Lei 12.990/2014 acerca do critério para identificação dos 

candidatos negros, qual seja, a autodeclaração. Ademais, o referido ato normativo determina 

como prazo de vigência o dia 9 de junho de 2024, mesmo dia do término da vigência da Lei 

12.990/2014 que instituiu a reserva de vagas para negros em concursos públicos no âmbito da 

Administração Pública federal. 

Com efeito, verifica-se que um dos principais benefícios da implementação do sistema 

de cotas raciais em concurso público é a composição heterogênea de espaços historicamente 

ocupados por brancos. Oferecer maiores condições e oportunidades de acesso à composição 

dos quadros dos aparelhos estatais possibilita que os órgãos responsáveis pela administração 

da vida pública tenham uma representação mais próxima da realidade da população brasileira, 

composta em sua maioria por pessoas negras e pardas, segundo levantamento do IBGE51. 

Acerca das implicações da implementação de cotas raciais em concursos públicos, o 

professor Dr. Silvio Luiz de Almeida afirmou: 

Ao permitir que membros de grupos sociais historicamente discriminados 

participem de espaços onde decisões importantes são tomadas ou que 

venham a pertencer a instituições que gozam de prestígio, permite-se uma 

recomposição política e econômica do tecido social que se manifesta das 

seguintes formas: a) fortalecimento dos laços sociais, impedindo o 

isolamento de grupos e retirando a força de práticas discriminatórias; b) 

                                            
50 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Resolução 203, de 23 de junho de 2015. Dispõe sobre a 

reserva aos negros, no âmbito do Poder Judiciário, de 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos 

concursos públicos para provimento de cargos efetivos e de ingresso na magistratura. Diário de Justiça 

Eletrônico do CNJ, ed. 110, 24 jun. de 2015. Disponível em <http://www.cnj.jus.br/busca-atos-

adm?documento=2974>. Acesso em 28 set. 2016. 
51 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Síntese de indicadores sociais - 

Uma análise das condições de vida da população brasileira 2009. Disponível em: 

<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/sinteseindic

sociais2009/default_tab.shtm>. Acesso em: 10 out. 2016 
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exercício da pluralidade de visões de mundo e a dedução de interesses 

aparentemente específicos do grupo, que agora, com voz ativa, poderá 

participar da produção de um “consenso”, dando legitimidade democrática 

às normas de organização social; c) redistribuição econômica, vez que a 

maior dificuldade de acesso ao mercado de trabalho é característica marcante 

em membros de grupos historicamente discriminados.52 

Ressalta-se ainda as disposições previstas no Estatuto da Igualdade Racial, 

especificamente em seu artigo 39, o qual prevê papel atuante do Poder Público na promoção 

de ações capazes de assegurar igualdade de acesso à população negra ao mercado de trabalho. 

O texto legal fala ainda em medidas e programas para contratações nos setores públicos e 

incentivo à adoção de medidas similares pelo setor privado.53 

No cenário social atual, é possível constatar grandes disparidades no mercado de 

trabalho quando comparadas as posições ocupadas entre brancos e negros. Mesmo após 128 

anos da abolição da escravatura no Brasil, aos negros é destinado o serviço doméstico e 

braçal, de baixa remuneração e péssimas condições de trabalho, sendo certo que comparados a 

brancos nos mesmos cargos, a remuneração também é inferior. Por sua vez, tem-se brancos 

ocupando os mais altos cargos e espaços de poder, tanto no ramo privado, quanto no ramo 

público, com salários altos e um poder de decisão concentrado na mão de poucos indivíduos 

historicamente privilegiados. Referido quadro não é mero acaso, mas sim reflexo de uma 

segregação histórica do negro socialmente, incluindo aí, o mercado de trabalho.  

Ao analisar o acesso ao conhecimento para negros no Brasil, Valéria Maria Borges 

Teixeira afirmou: 

[...] a sociedade brasileira ainda trava um embate contra o racismo, que 

perpetuou visões de mundo e estereótipos negativos sobre a África, o 

africano e, de modo geral, sobre todos que dele descendem. É um embate 

amplo que se deve ter, então, porque a luta contra o racismo engloba 

mudanças de atitudes em relação ao povo negro e políticas públicas por parte 

do Estado que possam corrigir a dívida social para com Afrodescendentes, 

nas mais variadas áreas.54 

                                            
52 ALMEIDA, Silvio Luiz. Possibilidade De Implantação De Ações Afirmativas De Caráter Étnico-

Racial Nos Concursos Públicos Por Meio De Decreto Executivo. Parecer Jurídico à Prefeitura 

Municipal de Guarulhos. São Paulo, 2013. 
53 BRASIL. Lei 12.288 de 20 de julho de 2010. Institui o Estatuto da Igualdade Racial; altera as Leis 

nos 7.716, de 5 de janeiro de 1989, 9.029, de 13 de abril de 1995, 7.347, de 24 de julho de 1985, e 

10.778, de 24 de novembro de 2003. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12288.htm#art59>. Acesso em 28 

set 2016.  
54 TEIXEIRA, Valéria Maria Borges. “Abrindo-se as cancelas da África”: rompendo as barreiras do 

conhecimento – a experiência educacional do projeto Geração XXI in SILVA, Cidinha da. (Org). 

Ações afirmativas em educação: experiências brasileiras. 2. ed. São Paulo: Summus, 2003.  p. 107. 
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Destarte, a implementação de políticas públicas visando a inclusão do negro no setor 

público é mais um avanço na longa caminhada traçada em busca da igualdade material entre 

brancos e negros. 
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4.  CRITÉRIOS JURÍDICOS PARA RECONHECIMENTO DO CANDIDATO 

NEGRO 

 

4.1 Negros de Ocasião, Negros Emergentes e os Critérios Jurídicos de 

Reconhecimento 

Os programas de ação afirmativa que usam o critério étnico-racial para identificar seus 

beneficiários têm como metodologia comum a autodeclaração do candidato no momento da 

inscrição no certame, seja um concurso público, um vestibular ou até mesmo políticas 

proporcionadas pela iniciativa privada. No entanto, cada vez mais se verificam casos de 

tentativa de fraude ao sistema de cotas. Nota-se, assim, uma evidente tentativa de burlar um 

sistema instituído cujo principal objetivo é proporcionar iguais condições aos negros e negras 

historicamente marginalizados, a fim de reduzir as desigualdades ocasionadas pela escravidão 

e consequente objetificação desse grupo. 

A partir desses casos, Cidinha da Silva, uma das idealizadoras do projeto Próxima 

Parada: Universidade, ação afirmativa organizada e desenvolvida pelo Geledés - Instituto da 

Mulher Negra em parceria com a empresa Colgate-Palmolive que patrocinou sete jovens 

negros e negras para facilitar seu acesso à universidade em 2002, estabeleceu uma 

classificação de candidatos que se apresentam aos processos seletivos quando utilizado o 

critério étnico-racial. Segundo a referida classificação, os indivíduos foram divididos da 

seguinte forma: negros, negros emergentes e negros de ocasião. A idealizadora do projeto 

reconhece a adequação da autodeclaração para as ações afirmativas, porém entende que não é 

o bastante. Segundo ela: 

[...] sempre que possível e cabível, sugerimos as entrevistas a candidatos(as) 

classificados(as), conduzidas por especialistas (negros(as) e brancos(as) que, 

quer por meio da vivência, quer pela prática política ou pela pesquisa 

acadêmica e, principalmente, pela sensibilidade, possuam habilidades para 

os distinguir negros(as) de ocasião e negros(as) emergentes de pessoas 

autodeclaradas negras com uma história de vida marcada pelo racismo.55 

Entende-se por negro de ocasião os indivíduos oportunistas ou desonestos que optaram 

pela autodeclaração unicamente para obtenção de uma vaga em processo seletivo por 

entenderem que não seriam aprovados pela ampla concorrência em virtude de sua baixa 

pontuação. Alguns desses indivíduos entendem que não seria justo o sistema de cotas raciais, 

                                            
55 SILVA, Cidinha da. Definições de metodologia para seleção de pessoas negras em 

programas de ação afirmativa em educação in SILVA, Cidinha da. (Org). Ações afirmativas 

em educação: experiências brasileiras. 2. ed. São Paulo: Summus, 2003. p. 47. 
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sendo certo que por meio dessa ferramenta, negros e negras estariam roubando as vagas que 

teriam por mérito. Outros indivíduos entendem que são discriminados por outros fatores que 

não a raça, como por exemplo a pobreza, orientação sexual ou local de residência. O fato de 

ainda existirem indivíduos que entendem pela injustiça acerca da existência de um programa 

destinado à população negra e argumentem que o sistema de cotas estaria “roubando” suas 

vagas demonstram que parcela da população branca ainda não reconhece seus privilégios ou, 

se os reconhece, fará de tudo para manutenção do status quo. Esses indivíduos muitas vezes 

aproveitam processos seletivos que usam apenas a autodeclaração como critério, uma vez que 

a tentativa de fraude provavelmente passará despercebida em virtude da grande quantidade de 

candidatos. 

Por sua vez, os negros emergentes, muito semelhantes aos negros de ocasião, são 

pessoas que durante toda a sua vida afastaram ou até mesmo rejeitaram características que 

pudessem associá-las à população negra, mas, ao tomar conhecimento de uma ação afirmativa 

destinada a negros que pudessem beneficiá-las, passam a se autodeclarar como se negras 

fossem. Acerca dos negros emergentes, explica Cidinha da Silva: 

São pessoas que ouviram falar sobre as ações afirmativas e declaram: “não 

sou branco(a), logo, posso ser negro(a)”. Desconsideram as construções 

ideológicas que fazem com que alguém (mesmo classificado(a) como não-

branco(a) em países europeus e nos Estados Unidos) seja socialmente branco 

em terras brasileiras. [...] Estão descobrindo sua ascendência negra, porque 

ser negro(a) nestas ocasiões, pode significar alguma coisa boa, como 

exemplo, a possibilidade de integrar projetos de ação afirmativa que 

promovam o acesso, permanência e sucesso destes(as) na universidade. A 

identificação como negro emerge da potencialidade que isso passa a 

significar.56 

 Destarte, os negros emergentes não necessariamente possuem má-fé no 

momento do preenchimento da autodeclaração. Contudo, se autodeclaram negros unicamente 

para obter uma vantagem, um benefício em detrimento de outrem, sem considerar todas as 

implicações que se reconhecer como negro e se colocar como tal para a sociedade apresentam 

e representam. Na sociedade brasileira, reconhecer-se e declarar-se como negro implica na 

existência de uma história marcada pela discriminação e desigualdade decorrentes 

diretamente do racismo. É para os indivíduos que possuem essas marcas em sua vivência que 

as ações afirmativas com base no critério-étnico racial são destinadas, justamente com o 

objetivo de corrigir e reparar as consequências de toda a discriminação e desigualdade, 

                                            
56 SILVA, Cidinha da. Definições de metodologia para seleção de pessoas negras em 

programas de ação afirmativa em educação in SILVA, Cidinha da. (Org). Ações afirmativas 

em educação: experiências brasileiras. 2. ed. São Paulo: Summus, 2003. p. 60. 
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produtos de uma sociedade escravocrata e racista, que até os dias de hoje, não é capaz de 

reconhecer a sua história e os privilégios que dela decorreram. 

Nessa esteira, novamente tomamos como ensinamento as palavras de Cidinha da Silva 

acerca dos critérios para identificação do negro no Brasil:  

Nós, ativistas do Movimento de Mulheres Negras (MMN) e do Movimento 

Negro (MN), definimos a pessoa negra como aquela que se identifica como 

negra (por sua própria história, pelas categorias do IBGE e outras) e que é 

tratada como tal.57 

É justamente em virtude do oportunismo e da desonestidade de alguns que se faz 

necessário estudar e definir critérios para reconhecimento de um candidato como pardo ou 

negro. Ressalta-se que a instauração de bancas avaliadoras, entrevistas e entrega de 

documentos não são procedimentos obrigatórios. No entanto, o apontamento de fraudes em 

diversos processos seletivos que utilizam o sistema de cotas, tanto em universidades, como 

em concursos públicos, revela a necessidade da adoção de um sistema de verificação das 

autodeclarações, a fim de que as ações afirmativas atinjam a sua principal finalidade, qual 

seja, prover condições de igualdade e oportunidade a negros e negras discriminados, para que 

possam mudar o quadro historicamente segregacionista e inserirem-se na sociedade e seus 

espaços de poder, conquistando representatividade e verdadeira condição de igualdade em 

relação aos outros cidadãos. 

4.2 A Defensoria Pública do Estado de São Paulo: uma análise dos critérios adotados 

nos concursos de Agente e Oficial de Defensoria Pública 

A Defensoria Pública do Estado de São Paulo foi uma das primeiras a instaurar uma 

comissão avaliadora em seu concurso de ingresso nas carreiras de Agente e Oficial de 

Defensoria Pública. Segundo o Ato Normativo DPG nº 104, de 9 de março de 2015, 

responsável pela implementação do sistema de reserva de 20% das vagas para candidatos 

negros e indígenas pelo prazo determinado de 10 anos, será considerado negro o candidato 

que se autodeclarar no momento da inscrição do concurso, bem como obter decisão favorável 

do Presidente do Concurso, nos termos do artigo 1º, § 3º do referido ato normativo. O 

parágrafo 5º desse mesmo artigo prevê a existência de uma Comissão Especial, responsável 

pela avaliação das autodeclarações dos candidatos negros: 

                                            
57 SILVA, Cidinha da. Definições de metodologia para seleção de pessoas negras em 

programas de ação afirmativa em educação in SILVA, Cidinha da. (Org). Ações afirmativas 
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Art. 1º  Pelo período de 10 (dez) anos serão reservadas aos candidatos negros 

e indígenas 20% (vinte por cento) das vagas nos concursos para ingresso nas 

carreiras de Agente de Defensoria Pública e Oficial de Defensoria Pública. 

[...] 

§3º Para fins da reserva de vaga indicada no caput deste artigo, considera‐se 

negro o candidato preto ou pardo que assim se declare no momento da 

inscrição para o respectivo concurso e obtenha decisão favorável do 

Presidente do Concurso. 

[...] 

§5º A declaração para reserva de vagas tratada neste artigo, no caso de 

candidato negro ou índio, será analisada pela Comissão Especial constituída 

nos termos da Deliberação CSDP nº 307, de 19 de novembro de 2014, 

devendo esta levar em consideração em seu parecer os critérios de fenotipia 

do candidato ou do (s) seu (s) ascendente (s) indígena (s) ou preto (s) de 

primeiro grau, o que poderá ser comprovado também por meio de 

documentos complementares.58 
 

Consoante análise dos dispositivos supratranscritos, verifica-se que a autodeclaração, 

por si só, não é o único meio do candidato concorrer pelo sistema de cotas, fazendo-se 

necessária uma avaliação pela Comissão Especial que deverá analisar os critérios fenotípicos 

do candidato ou de seus ascendentes de primeiro grau. Nos termos da Deliberação CSDP nº 

307, a referida comissão especial deverá ser formada por um defensor público, um membro 

do Núcleo de Combate à Discriminação, Racismo e Preconceito da Defensoria Pública do 

Estado e por três pessoas de notório saber na área, indicadas pelo Conselho Superior e 

designados pelo Defensor Público Geral59. 

Segundo o Dicionário Michaelis, fenótipo é a “característica aparente ou observável de 

um indivíduo, determinada pela interação de sua herança genética (genótipo) e pelas 

condições ambientais”60. Assim, as características fenotípicas que devem ser levadas em 

consideração pela Comissão Especial referem-se aos traços e à cor da pele do candidato 

autodeclarado negro que objetiva uma vaga por meio do sistema de cotas. Assim, a cor da 

                                            
58 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Ato Normativo nº 104, de 2015. 

Estabelece regras para reserva de vagas do concurso de ingresso nas carreiras de Agente de Defensoria 
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DPG nº 104. Disponível em: 
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pele não é a única característica analisada pela banca, sendo certo que os traços de 

afrodescendentes são muito marcantes, apesar da grande miscigenação da população 

brasileira. Com isso, coloca-se em pauta a questão da identidade negra, tema discutido tanto 

pela academia, quanto pela mídia, sem o cuidado e atenção necessários. Não obstante, 

conforme explanado por Evandro Piza Duarte, professor da UnB e estudioso das relações 

raciais e políticas de ação afirmativa, “as políticas de inclusão não dependem da existência de 

identidade, mas da condição fática de discriminação sobre um grupo social”61. 

Com efeito, faz-se necessária a análise das características aparentes do candidato, 

tendo em vista que as cotas raciais visam combater uma desigualdade muito singular, 

justamente baseada nas características físicas, que podem ser observadas de plano. No Brasil, 

o indivíduo negro é discriminado por seu cabelo crespo que não é considerado adequado ao 

âmbito profissional; pelo nariz e boca largos, preteridos por serem muito marcantes; pela cor 

de sua pele. Sendo certo que essas características são levadas em conta quando da 

discriminação do negro pela sociedade, as mesmas devem ser consideradas nos processos 

seletivos que implementaram o sistema de cotas raciais para beneficiar os indivíduos que 

sofrem diariamente com o racismo estrutural e institucional. 

O outro critério previsto no Ato Normativo DPG nº 104 refere-se à análise de 

característica fenotípicas dos ascendentes em primeiro grau do candidato cotista. Dessa forma, 

a Comissão Especial deve levar em consideração as características aparentes dos pais do 

candidato. Ainda, o referido texto dispõe acerca da possibilidade de complementação por 

meio de outros documentos, que podem compreender fotos, certidão de nascimento, dentre 

outros que o candidato julgar necessário para demonstrar as características fenotípicas de seus 

ascendentes em primeiro grau. Ressalta-se que o ato normativo usa o conectivo “ou”, 

mostrando que não há necessidade de cumulação dos critérios, ou seja, ou são analisadas as 

características fenotípicas do candidato ou de seus ascendentes. 

Referida interpretação do dispositivo leva à possibilidade de um indivíduo não 

necessariamente negro, mas que tenha apenas pai ou mãe negros, venha a se beneficiar das 

cotas raciais. Isso porque, diante da grande miscigenação e a existência de casais interaciais 

no Brasil, é comum que a filha de um homem negro com uma mulher branca, por exemplo, 
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também seja branca. Assim, levando em consideração tão somente as características 

fenotípicas do pai, uma pessoa branca acabaria por ser aprovada através do sistema de cotas 

raciais destinado a pessoas negras, ou seja, pessoas de pele preta ou parda. Diante disso, 

entende-se pela necessidade da cumulação dos critérios, apesar do conectivo “ou”, sob pena 

de beneficiar indivíduos que não tenham sofrido racismo. Imperiosa se faz a análise da 

vivência social do indivíduo, se este também é identificado como negro pela sociedade. A 

vivência social é um ponto fundamental, uma vez que através dela é possível verificar de fato 

as consequências de estar inserido em uma sociedade estruturalmente racista e as ferramentas 

utilizadas para manutenção do status quo acerca da marginalização do negro. Um indivíduo 

que, apesar de todos percalços, persiste na busca por uma formação acadêmica e consagração 

em uma carreira pública deve ser o real beneficiário das cotas raciais em concurso público. 

Destarte, consoante análise dos referidos atos normativos da Defensoria Pública do 

Estado de São Paulo, é possível verificar que somente a autodeclaração como requisito para a 

concorrência ao sistema de cotas não é suficiente para que se atinja a finalidade principal da 

implementação do sistema de cotas raciais. A autodeclaração serve, principalmente, para 

representar a vontade do candidato de se identificar como negro, respeitando assim o direito 

de liberdade de cada um. Por sua vez, a heteroidentificação, ou seja, a identificação realizada 

por terceiros, como a Comissão Especial da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, por 

exemplo, tem como principal fundamento “a necessidade do controle público da política 

implementada”62. Desse modo, a política pública em questão, cotas raciais no ingresso da 

carreira pública, deve também ser avaliada e monitorada pelo Estado, a fim de evitar que 

referida política de caráter emancipatória seja transformada em uma nova ferramenta de 

exclusão dos indivíduos. 

4.3 O Poder Judiciário e os Critérios Adotados: análise de um caso concreto 

Recentemente, um caso chamou a atenção da mídia nacional envolvendo a exclusão de 

um candidato não considerado pardo pela banca avaliadora de um concurso público. Com 

efeito, trata-se de um candidato à Carreira de Diplomata no Ministério das Relações 

Exteriores, um dos concursos públicos mais concorridos de todo o país. De acordo com a Lei 

12.990/2014, o certame reservou 20% de suas vagas a candidatos pretos e pardos. Após a 

                                            
62 DUARTE, Evandro Charles Piza. Do Medo da Diferença à Liberdade com Igualdade: As Ações 

Afirmativas para Negros no Ensino Superior e os Procedimentos de Identificação de Seus 

Beneficiários. 2011. 935 f. Tese (Doutorado) - Curso de Direito, Universidade de Brasília, Brasília, 
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correção das provas e divulgação do resultado final do certame, Lucas Nogueira Siqueira, 

candidato que optou pela concorrência por meio das cotas raciais, foi aprovado. No entanto, 

antes de tomar posse, em razão de uma denúncia elaborada pelo Ministério Público Federal, 

foi deferida liminar para impedir o indivíduo em questão e outros candidatos de tomarem 

posse em razão de fraude no momento da autodeclaração, ou seja, os candidatos aprovados 

pelo sistema de cotas não eram pretos ou pardos, e por isso deveriam ser excluídos do 

processo seletivo. 

Na petição inicial da ação ajuizada por Lucas Nogueira Siqueira (ANEXO)63, 

argumentou-se o absurdo da convocação de todos os cotistas aprovados para uma entrevista 

junto ao Comitê Gestor de Gênero e Raça composto por sete diplomatas, cujo principal 

objetivo era a análise do fenótipo e, em virtude dessa entrevista, o candidato fora eliminado, 

sem qualquer motivação. Ademais, afirmou o candidato que a referida entrevista somente foi 

convocada após o ajuizamento de uma ação civil pública distribuída sob o nº 007142-

59.2015.4.01.3400 em face de alguns candidatos que concorreram às vagas pelo sistema de 

cotas, sendo certo que as únicas provas seriam fotos retiradas de redes sociais as quais, na 

opinião do autor da ação, não teriam o condão de comprovar a sua raça. 

A fim de fundamentar suas argumentações, Lucas acostou à inicial uma foto que 

segundo o advogado, não apresenta qualquer filtro ou edição, bem como sete laudos assinados 

por médicos dermatologistas que atestaram que o candidato é pardo. Referidos laudos foram 

elaborados a partir de um método científico chamado de Escala Fitzpatrick. Segundo a 

Sociedade Brasileira de Dermatologia, a Escala Fitzpatrick é a classificação mais famosa de 

fototipos cutâneos, criada em 1976 pelo médico dermatologista Thomas B. Fitzpatrick. A 

classificação leva em consideração a capacidade do indivíduo de se bronzear sob exposição 

solar e a sensibilidade e tendência da pele a ficar vermelha sob efeito dos raios solares64. 

Foram definidos seis tipos de pele de acordo com o fototipo:  

I – Branca – Sempre queima – Nunca bronzeia – Muito sensível ao Sol 

II – Branca – Sempre queima – Bronzeia muito pouco – Sensível ao Sol 

III – Morena clara – Queima (moderadamente) – Bronzeia (moderadamente) 

– Sensibilidade normal ao Sol 

IV – Morena moderada – Queima (pouco) – Sempre bronzeia – 

Sensibilidade normal ao Sol 

                                            
63 A cópia integral da petição inicial e laudos médicos do processo 0024620-37.2016.4.01.3400, bem 

como a decisão que deferiu a liminar estão acostadas como anexo do presente trabalho. 
64 SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA. Classificação dos fototipos de pele.  

Disponível em: <http://www.sbd.org.br/cuidados/por-que-as-pessoas-tem-tons-de-pele-diferentes/>. 

Acesso em 01 out. 2016. 
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V – Morena escura – Queima (raramente) – Sempre bronzeia – Pouco 

sensível ao Sol 

VI – Negra – Nunca queima – Totalmente pigmentada – Insensível ao Sol65  

Com efeito, segundo os laudos acostados à petição inicial, Lucas teria fototipo 

classificado entre IV (morena moderada) e V (morena escura) e, por essa razão, seria pardo. 

Invocou ainda a Lei 12.288/2010, mais conhecida como Estatuto da Igualdade Racial, que eu 

seu artigo 1º, IV, define que se considera “população negra: o conjunto de pessoas que se 

autodeclaram pretas e pardas, conforme o quesito cor ou raça usado pela Fundação Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou que adotam autodefinição análoga”66. Desse 

modo, por ter se autodeclarado pardo no momento da inscrição no concurso, bem como diante 

das conclusões de laudos médicos fundamentados por um método científico, restaria 

comprovada a injusta exclusão do candidato do certame. Ao final, foi requerida a suspensão 

do ato de exclusão do ato que eliminou o autor da ação e a consequente nomeação e posse ao 

cargo pleiteado, com pedido subsidiário de liminar para suspensão do ato de eliminação e 

possibilidade de que o mesmo frequente o curso de formação. 

Inicialmente, foi proferida decisão negando o pedido liminar. Ato contínuo, Lucas 

opôs embargos de declaração da referida decisão, o qual foi recebido como pedido de 

reconsideração e houve por bem ser acatado, sob o fundamento de que o edital do referido 

concurso não havia previsto fase de verificação das autodeclarações realizadas no momento 

da inscrição do concurso. Dessa forma, determinou-se que o Ministério das Relações 

Exteriores viabilizasse a participação do candidato excluído no curso de formação até o 

julgamento definitivo da ação. Referida decisão foi proferida em 22/07/2016 e o autor está 

efetivamente frequentando o curso de formação da carreira de diplomata. 

Consoante análise das argumentações trazidas pelo candidato Lucas Nogueira 

Siqueira, bem como a fundamentação da magistrada Daniele Maranhão Costa, os critérios 

adotados pelo Poder Judiciário quando da heteroidentificação não guardam relação daqueles 

utilizados no âmbito administrativo pelas comissões avaliadoras. Segundo o candidato que 

ajuizou a ação em comento, a única maneira de se provar o seu direito a concorrer na 

                                            
65 SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA. Classificação dos fototipos de pele.  

Disponível em: <http://www.sbd.org.br/cuidados/por-que-as-pessoas-tem-tons-de-pele-diferentes/>. 

Acesso em 01 out. 2016. 
66 BRASIL. Lei 12.288 de 20 de julho de 2010. Institui o Estatuto da Igualdade Racial; altera 

as Leis nos 7.716, de 5 de janeiro de 1989, 9.029, de 13 de abril de 1995, 7.347, de 24 de 
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condição de cotista seria a utilização de um método científico, totalmente objetivo, o qual 

seria capaz de determinar a cor de sua pele e, assim, seria incontestável sua condição de 

negro. Do mesmo modo, verifica-se que na decisão responsável pela concessão de medida 

liminar que permitiu que o autor frequente o curso de formação, não são apresentados 

quaisquer argumentos que levem em consideração as características do candidato, ou mesmo 

a sua vivência social. Nesses termos, para o Poder Judiciário, o reconhecimento de um 

indivíduo como negro se dá por meio de critérios estritamente objetivos e científicos. 

Referida consideração parece ignorar toda a história permeada pela desigualdade e 

racismo na qual ergueu-se a sociedade brasileira, reduzindo uma questão tão complexa como 

a identificação e pertencimento racial a um exame dermatológico. Segundo Evandro Piza 

Duarte, estudioso dos procedimentos de identificação dos beneficiários de cotas raciais: 

O controle judicial, nesse caso, deve atentar para a correta forma de 

composição das comissões e para a fiscalização sobre a existência de 

interesses privados que desvirtuem seus objetivos públicos. Tal controle não 

pode se dar sobre o conteúdo da decisão, com base em critérios que estão em 

conflito com as finalidades da política pública, fazendo com que a opinião 

privada do magistrado ou de um suposto ―especialista em negros possa vir 

a elucidar um debate que já foi realizado de modo mais amplo em comissões 

baseadas na interdisciplinaridade e na comunicação com os sujeitos 

excluídos. A questão se coloca no plano da adequação, não como forma de 

fazer valer opiniões privadas, mas como método para verificar a pertinência 

entre método e fins professados. O controle judicial deve respeitar os 

padrões de interdisciplinaridade e de construção pluralista dos novos sujeitos 

constitucionais.67 

Diante dessa afirmação, verifica-se que o controle judicial realizado no presente caso 

distancia-se muito do modelo ideal, sendo certo que não atentou-se para a composição da 

comissão que realizou a entrevista da qual decorreu a eliminação do candidato, limitando-se 

tão somente à análise de um critério supostamente objetivo e, consequentemente, 

beneficiando um indivíduo que por sua aparência, provavelmente nunca tenha sido vítima de 

racismo, porquanto suas características fenotípicas adequam-se ao padrão esperado pelo 

fenômeno da branquitude brasileira. 
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5. Conclusão 

As ações afirmativas são relativamente recentes no ordenamento jurídico brasileiro, 

porém já existem diversas experiências efetivamente aplicadas e bem-sucedidas como, por 

exemplo, as cotas para deficientes em concurso público ou o tratamento diferenciado 

dispendido às microempresas e empresas de pequeno porte. As cotas raciais, no entanto, 

evidenciaram um debate assíduo acerca da compatibilidade desse instituto com o princípio da 

igualdade previsto constitucionalmente. Diversos foram os estudos que demonstraram a 

coerência entre ações afirmativas e o princípio da igualdade, um deles em específico, 

apontando referido instituto como medida reparadora, porém necessária para a superação das 

desigualdades oriundas do sistema escravocrata adotado pelo Brasil durante o período 

colonial. 

O debate acerca da constitucionalidade das cotas raciais chegou ao Supremo Tribunal 

Federal, no qual consolidou-se o entendimento pela sua total conformidade com os ditames da 

carta política brasileira. A adoção de cotas raciais em alguns poucos vestibulares em 

universidades pelo país evoluiu para uma legislação em âmbito federal, tornando obrigatória a 

instituição do sistema de cotas em universidades federais e, posteriormente, em concursos 

públicos. Consequentemente, a implementação desse sistema em âmbito nacional, 

especialmente em processos seletivos conhecidos por seu alto nível de competitividade, atraiu 

indivíduos oportunistas, que enxergaram nas cotas raciais uma possibilidade de aprovação em 

certames públicos. 

As tentativas de fraude aos concursos públicos que implementaram o sistema de cotas 

raciais demonstraram a pertinência no estudo dos critérios adotados para o reconhecimento do 

candidato como negro. Bancas avaliadoras foram criadas para averiguação da autodeclaração 

feita pelo candidato no momento de sua inscrição, justamente com a finalidade de evitar as 

fraudes crescentemente verificadas, estabelecendo-se critérios para definir os beneficiários 

das ações afirmativas em questão. A partir da análise dos atos normativos elaborados pela 

Defensoria Pública do Estado de São Paulo para aplicação em seus concursos públicos, 

verificou-se dois critérios principais. O primeiro e mais importante, a análise das 

características fenotípicas do candidato, sendo certo que usando a lógica inversa, os traços 

utilizados no momento da discriminação do indivíduo são os principais a serem considerados 

para beneficiá-lo. Por sua vez, o outro critério apontado é a análise de características 

fenotípicas dos ascendentes em primeiro grau do candidato, o qual possibilita que pessoas não 
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negras possam ser beneficiadas das cotas raciais sem nunca ter passado por situações de 

racismo em suas vidas.  

Em contrapartida, consoante análise de um processo judicial recentemente noticiado 

no Distrito Federal, verificou-se que os critérios observados pelo Poder Judiciário não 

encontram qualquer similaridade com aqueles estabelecidos no âmbito administrativo, posto 

que o principal fundamento se baseou em critérios médicos para determinar se a pele de um 

candidato que contestava sua exclusão do certame público era ou não da cor parda. A 

manifesta disparidade entre os critérios adotados nas esferas públicas revela que o papel a ser 

desempenhado pelo Judiciário com relação às situações nesse trabalho descritas está longe de 

ser corretamente representado, qual seja, observar a correta composição das bancas 

avaliadoras e garantir que interesses privados não se sobressaiam à finalidade precípua da 

ação pública em questão. 

Destarte, a análise das características fenotípicas, bem como a vivência social do 

candidato que pleiteia uma vaga por meio do sistema de cotas raciais são os principais 

critérios jurídicos a serem considerados pelas bancas avaliadoras criadas pelos diferentes 

concursos públicos, garantindo assim que negros e negras historicamente discriminados por 

sua cor tenham igualdade de condições e oportunidades no acesso aos mais diversos espaços 

de poder da nossa sociedade. 
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