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RESUMO 
 

FARIAS, Daniel André dos Santos. Cotas Étnico-Raciais em Concursos Públicos 
para a magistratura: discurso, fundamentos de justificação, aplicabilidade e 
efetividade. Campos dos Goytacazes, RJ: Universidade Estadual do Norte 
Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, 2019. 

 
A presente pesquisa objetiva analisar a aplicabilidade na Comarca de Campos dos 
Goytacazes-RJ da Resolução nº 203 de 23 de junho de 2015 do CNJ, que instituiu 
as cotas étnico-raciais na magistratura brasileira. Buscou-se analisar o percentual de 
magistrados que se autodeclaram negros e brancos a fim de se modelar um paralelo 
sobre às justificações das ações afirmativas implementadas em âmbito nacional, 
bem como a constatação se a norma jurídica do CNJ foi originada de um imaginário 
ideológico de diferenças criado por movimentos sociais. Trata-se de uma pesquisa 
qualitativa que usou  dados quantitativos para corroborar com os argumentos, bem 
como revisões bibliográficas, entrevistas com os magistrados da Comarca de 
Campos dos Goytacazes, decisões judiciais e análise de documentos. Quanto aos 
resultados alcançados, têm-se que, em 2018, na magistratura estadual do Rio de 
Janeiro, os juízes autodeclarados negros lotados em Campos dos Goytacazes-RJ 
correspondiam a um percentual de 27,2727%, aproximando-se do percentual 
verificado pelo CNJ no âmbito nacional; em 2013, constou que apenas 19,1% dos 
negros ocupavam os cargos da magistratura (CNJ, 2014). Deste modo, sendo a 
maioria da população nacional composta por 54,9% (IBGE, 2017) de pessoas 
autodeclaradas negras e os negros representam menos de 28% na magistratura 
estadual do Rio de Janeiro lotados em Campos dos Goytacazes-RJ, enquanto que 
em âmbito nacional esse percentual é inferior a 20% nos cargos de juízes, 
depreendendo-se com a presente pesquisa que a Resolução nº 203 de 2015 do CNJ 
não se trata de ato meramente político, no sentido em reforçar um suposto 
imaginário social de desigualdade, pois apesar de serem a maioria em âmbito 
nacional de autodeclarados, os negros são a minoria nos cargos da magistratura 
brasileira, destacando-se o verificado em Campos dos Goytacazes-RJ na Justiça 
Estadual. A pesquisa constatou também por meio dos discursos proferidos pelos 
magistrados que as cotas étnico-raciais no judiciário consistem em uma política 
pública adotada pela Resolução nº 203 do CNJ em desenvolvimento recente, com 
duração de aproximadamente 04 anos, e já abranje a maioria dos magistrados 
lotados em Campos dos Goytacazes-RJ favoráveis à sua aplicação. Pontua-se com 
isso, na oportunidade, que é possível que tenha havido um grande avanço na 
abertura de integrantes do órgão jurisdicional ao debate do tema, mesmo com 
posicionamentos contrários, mas fundamentando as suas razões à discussão da 
temática. A proposta de pesquisa é dimensionada a todos que se interessarem pelos 
fundamentos e investigação dos fatores que determinam as diferenças nessa nova 
política cotista, de modo a ser verificado nos depoimentos o discurso jurídico quanto 
a efetivação da estrutura das cotas étnico-raciais nos concursos públicos da 
magistratura. 
 
Palavras-chave: fundamentos jurídicos, cotas étnico-raciais, magistratura, comarca 
de Campos dos Goytacazes/RJ. 
 
 
 
 



 

  

 

 

ABSTRACT 
 
FARIAS, Daniel André dos Santos. Ethnic-Racial Quotas in Public Competitions 
for the Judiciary: speech, grounds of justification, applicability and 
effectiveness. Campos dos Goytacazes, RJ: Universidade Estadual do Norte 
Fluminense Darcy Ribeiro - UENF, 2019. 
 
The present research aims to analyze the applicability in the Campos dos 
Goytacazes-RJ District of Resolution No. 203 of June 23, 2015 of the CNJ, which 
instituted ethnic-racial quotas in the Brazilian judiciary. We sought to analyze the 
percentage of black and white self-declared magistrates in order to model a parallel 
on the justifications of affirmative actions implemented at the national level, as well 
as the verification of whether the legal norm of the CNJ originated from an ideological 
imaginary of differences created by social movements. It is a qualitative research that 
used quantitative data to corroborate with the arguments, as well as bibliographical 
reviews, interviews with the judges of the Campos dos Goytacazes District, judicial 
decisions and document analysis. As for the results achieved, in 2018, in the state 
magistracy of Rio de Janeiro, the self-declared black judges crowded in Campos dos 
Goytacazes-RJ corresponded to a percentage of 27.2727%, approaching the 
percentage verified by the CNJ at the national level; in 2013, it was recorded that 
only 19.1% of blacks held the positions of the judiciary (CNJ, 2014). Thus, the 
majority of the national population is comprised of 54.9% (IBGE, 2017) of black self-
declared persons and blacks account for less than 28% of the state judiciary in Rio 
de Janeiro, crowded in Campos dos Goytacazes-RJ, while in national level, this 
percentage is lower than 20% in the positions of judges, and it is inferred from the 
present research that CNJ Resolution 203 of 2015 is not a purely political act, in the 
sense of reinforcing a supposed social imaginary of inequality, since although they 
are the majority nationwide self-declared, blacks are the minority in the positions of 
the Brazilian judiciary, highlighting what happened in Campos dos Goytacazes-RJ in 
the State Court. The research also found through speeches given by magistrates that 
ethnic-racial quotas in the judiciary consist of a public policy adopted by CNJ 
Resolution 203 in recent development, which lasts approximately 04 years, and 
already covers most of the crowded magistrates in Campos dos Goytacazes-RJ, 
favorable to its application. It is worth noting that it is possible that there has been a 
great advance in the opening of members of the court to the debate on the subject, 
even with opposing positions, but justifying their reasons for discussing the issue. 
The research proposal is designed for all who are interested in the fundamentals and 
investigation of the factors that determine the differences in this new quota policy, so 
as to be verified in the testimonies the legal discourse regarding the effectiveness of 
the structure of ethnic-racial quotas in public tenders of the magistracy 
 
Key words: legal bases, ethnic-racial quotas, magistracy, Campos dos Goytacazes / 
RJ district. 
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INTRODUÇÃO 

 
A discriminação, o preconceito e as desigualdades sempre estiveram presentes 

na sociedade como um conjunto global, embora em diferentes culturas o uso dessas 

nomenclaturas e sua prática tenha se mostrado variada. No entanto, seus 

significados, sempre interferiram nos sentidos atribuídos à igualdade real da relação 

humana entre os sujeitos do corpo social. Esse fato exigiu a participação ativa do 

Estado que, por intermédio de medidas jurídicas, fez-se presente na pacificação de 

conflitos, em alguns momentos de forma invisível para resgatar a dignidade da 

pessoa humana e grantir-lhe os direitos humanos fundamentais 

  No presente caso em estudo, a análise se dará quanto à discriminação 

positiva, ou ações afirmativas, enquanto instrumento reparatório das injustiças 

cometidas às minorias, geralmente presentes por comportamentos e consequências 

históricas no meio social. Nesse aspecto, as cotas étnico-raciais aplicadas ao Poder 

Judiciário serão retratadas como a base para as principais considerações 

dimensionadas das ações afirmativas.  

O problema na pesquisa foi vinculado na observância se de fato os 

fundamentos e efetividade da política de cotas étnico-raciais nos concursos públicos 

da magistratura de um plano nacional estabelecida na Resolução nº 203 de 2015 do 

CNJ se aplicaria à realidade de Campos dos Goytacazes-RJ. 

Desse modo, o  objetivo principal se ateve na percepção dos fundamentos que 

asseguram a acessibilidade de negros nas instituições públicas por cotas nos 

concursos da magistratura, bem como se o percentual de magistrados 

autodeclarados negros na Comarca de Campos dos Goytacazes-RJ correspondem 

a um percentual inferior a 50% como o constatado em âmbito nacional. Por essa 

razão, pretendeu-se refletir se a Resolução nº 203 de 23 de junho de 2015 do 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que institui as cotas para negros na 

magistratura, foi oriunda de um ato meramente político baseado no imaginário social 

de desigualdade, ou um fato aplicável à Comarca de Campos dos Goytacazes-RJ.  

Entre os objetivos específicos que foram desenvolvidos, está o fato de 

identificar as teorias que tratam sobre as ações afirmativas e sua aplicação; verificar 

o número de magistrados lotados em Campos dos Goytacazes que se auto 

declaram negros, seus respectivos discursos pessoais quanto as medidas tomadas 
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pelo Estado no estímulo à política de ações afirmativas étnico-raciais e os 

pensamentos teóricos dos pressupostos do discurso. 

 A abordagem metodológica utilizada percorreu por uma pesquisa qualitativa, 

e utilizou como procedimento a pesquisa bibliográfica e documental. Recorreu-se a 

fontes bibliográficas e não bibliográficas relativas aos estudos que envolvem o tema 

de forma interdisciplinar. No aprofundamento da revisão de literatura e no 

levantamento bibliográfico, as principais fontes de informação foram livros, tese, bem 

como artigos indexados disponíveis. Também, na perspectiva de atender aos 

objetivos delineados, fez-se o uso da pesquisa documental e, para tanto, recorreu-se 

à legislação, documentos, decisões do judiciário e entrevistas com 11 dos 13 

magistrados lotados na Comarca de Campos dos Goytacazes-RJ no período de 

2018.  

Aqui, buscou-se demonstrar pressupostos teóricos do campo da Análise do 

Discurso (AD) para que o leitor fizesse a própria análise interpretativa nos 

documentos jurídicos com abrangência na temática sobre as cotas étnico-raciais, e o 

posicionamento dos magistrados da Justiça Estadual de Campos dos Goytacazes. 

Partindo-se do princípio de que a AD trabalha com o sentido, pode-se evidenciar 

como o discurso funciona, pois, o discurso, heterogêneo, não neutro, é marcado 

pela história e expressa as posições sociais, culturais, ideológicas dos sujeitos da 

linguagem (BRANDÃO, 2000) e as relações mantidas com as ações afirmativas. 

 Assim, no primeiro capítulo foi abordada a questão histórica das ações 

afirmativas, conforme o estudo empírico realizado por Thomas Sowell (2017) na 

perspectiva de compreender sua utilização em diversos países. Verificar-se-á nas 

constatações de Sowell, a adesão das propostas afirmativas em diferentes culturas 

e como as minorias se diferenciavam de país a país. Entre os Estados participantes 

das ações afirmativas, Índia, Malásia, Nigéria e Estados Unidos, pontuando neste 

último país perspectivas paradigmáticas para se contrastar a questão racial no Brasil 

sucessivamente explanada. 

  No segundo capítulo, buscou-se expor os fundamentos das cotas étnico-

raciais em sua formação principiológica, mostrando-se os conceitos elementares 

como o do Estado Democrático de Direito, a justiça distributiva proposta por John 

Rawls, a idéia da reparação histórica, da diversidade, dignidade da pessoa humana, 

igualdade material e o Estado de Bem-Estar Social, bem como os questionamentos 

evidenciados no meio social quanto à sua aplicabilidade.  
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 Quanto ao terceiro terceiro, pode-se ressaltar o intuito da pesquisa realizada 

em razão da percepção jurídica sobre as cotas no Brasil, analisando-se a sua forma 

expositiva no posicionamento legal e os entendimentos judiciais sobre o tema. Foi 

retratado no trabalho as medidas utilizadas para a interpretação uniforme das 

normas atreladas as cotas étnico-raciais, bem como o posicionamento entendido por 

parte do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o tema, no sentido de pacificar as 

divergências jurídicas quanto à aplicabilidade legal das ações afirmativas. Também 

nessa seção, preocupou-se com a apresentação dos pressupostos da validade e 

eficácia da norma, Resolução nº 203 de 2015 do CNJ, em sua acepção jurídica 

vinculativa para que os tribunais em todo o país adotem a medida afirmativa para 

autodeclarados negros em seus concursos. E por consequência, analisou-se a 

comunicabilidade dessa norma em compatibilidade com o Estado Democrático de 

Direito à estrutura hierárquica subordinada. 

No quarto e último capítulo, tem-se a busca persecutória pelo posicionamento 

dos magistrados, a qual encontrou respaldo no tópico intitulado “o local do 

anonimato”, introduzindo os resultados obtidos com a pesquisa nas percepções 

subjetivas dos magistrados sobre as cotas étnico-raciais no Poder Judiciário, bem 

como se o percentual dominante em termos numéricos dos autodeclarados negros e 

brancos, como também o percentual de entrevistados favoráveis a essa política. 

Cabe ressaltar que nesse tópico também foram abordados perspectivas sobre a 

troca imaginária da genealogia das ações afirmativas, a possibilidade do racismo 

institucional velado ou expresso e a imagem de democracia racial com o critério 

meramente socioeconômico. 

  Desse modo, o presente trabalho é apresentado a fim de se verificar se a 

Resolução nº 203 de 2015 do CNJ possui simetricidade em fundamentos de 

autodeclarados negros na Comarca de Campos dos Goytacazes-RJ ou se a 

resolução expedida partiu de um ato meramente político com fulcro em um 

imaginário brasileiro de desigualdades, permeando para essa observância a 

constatação do percentual de autodeclarados negros. E deve ser destacado que 

será de grande interesse aos estudiosos sobre a temática das ações afirmativas, 

assim como todos aqueles que no cenário nacional e internacional margeiam em 

dúvidas quanto a real necessidade da adoção das cotas étnico-raciais como política 

pública inclusiva a se promover a igualdade material. 
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1 BREVES CONSIDERARAÇÕES HISTÓRICAS SOBRE AS AÇÕES 

AFIRMATIVAS NO BRASIL 

 

Anterior ao próprio conceito de ações afirmativas, é primordial em um campo 

analítico compreender o que pode ser entendido como discriminação racial, pois se 

trata de obstáculo histórico mundial que está infiltrado nas mais diversas sociedades 

ao redor do globo terrestre, razão pela qual, deve ser enfrentada. Nesse sentido, 

frisa-se que na Convenção Sobre a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação Racial (ONU, 1965) preceituou a discriminação como: 

 

qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência baseadas na 
raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica que tem por 
objetivo ou efeito anular ou restringir o reconhecimento, o gozo ou o 
exercício num mesmo plano (em igualdade de condição), de direitos 
humanos e liberdades fundamentais no domínio público, econômico, 
social, cultural ou em qualquer outro domínio de vida pública. (ONU, 
1965, s/p) 

 

  Assim, como perceptível o consenso em âmbito internacional, a discriminação 

racial com o objeto de repúdio pelos países adotantes da convenção se configura 

em condutas negativas em distanciar os indivíduos da fluência constante dos seus 

direitos humanos e fundamentais na inserção social, forma que o texto 

criteriosamente busca reforçar as palavras, distinção, preferência, exclusão e 

restrição em sua acepção negativa.  

  No caso das ações afirmativas, quando se utiliza da discriminação de 

determinados grupos sociais, especialmente pela percepção étnico-racial, tem-se 

perfeita conformidade à Convenção Internacional em seu conjunto, pois nesse caso 

as diferenciações utilizadas não conduzem a uma concepção pejorativa de exclusão, 

mas sim a distinção em proveito daquele em situação negativa de desigualdade, que 

por situação pretérita já ocorreram penosamente os fatores elencados de distinção e 

discriminação. Neste caso, então, há que se falar em distinguir o distinguido, e 

discriminar o discriminado para que perfeitamente possa ser harmonizada a fluência 

dos seus direitos de igualdade. 

  Para Boaventura de Souza Santos (2003), a discriminação positiva é viável 

quando a equação social está desbalanceada em seus efeitos contínuos, sendo 

para tanto necessário o equilíbrio de pesos com a diferença para se concretizar a 
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igualdade entre uma injusta estrutura social encontrada. Nos seguintes termos, o 

autor entende que: 

 

[...] temos o direito a ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza; e 
temos o direito a ser diferentes quando a nossa igualdade nos 
descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as 
diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza as 
desigualdades. (SANTOS, 2003, p.56) 

 

 Conforme o pensamento de Amaral (2006), as ações afirmativas são políticas 

que, intencionalmente criadas, buscam o desenvolvimento de estruturas 

institucionais com o objetivo de se favorecer segmentos ou pessoas que em 

determinados padrões não possuem igualdade de oportunidades e compõem a 

sociedade que pensa ser democrática e livre. 

  Por sua vez, Gomes (2003) entende as ações afirmativas como um conjunto 

de políticas públicas e privadas, facultativa, compulsória, com a finalidade de 

erradicar a discriminação de diferentes naturezas, sejam elas: deficiência física, 

raça, gênero, e também reparar ou reduzir os efeitos presentes da discriminação 

negativa que ocorreram no passado, para que assim então seja possível uma 

igualdade efetiva a bens como a educação e emprego. Assevera ainda (GOMES, 

2001) que além de se buscar os ideais de igualdade de oportunidade, as ações 

afirmativas, têm como propósito ocasionar transformações culturais, psicológicas e 

pedagógicas ao retirar do pensamento social a ideia depreciativa de subordinação 

ou supremacia de uma raça em relação a outra, tanto quanto de um gênero em 

relação ao outro.  

  Quanto à temporalidade das ações afirmativas, Cruz (2011) assinala a 

possibilidade de um pensamento errôneo quando referente à compreensão de que 

as ações afirmativas consistem em estruturas que sempre alcançarão a igualdade. 

Para o autor, o que pode de fato ocorrer será a amenização das desigualdades e a 

proximidade com o equilíbrio, tendo em vista que as múltiplas facetas sociais 

dessintonizadas não podem com um único instrumento ter o seu fim resolúvel de 

equilíbrio. As ações afirmativas não se equiparam a chave-mestra para os 

heterogêneos problemas sociais, mas em um meio que abre oportunidades de 

acesso e aprisiona gradativamente as desigualdades entre os indivíduos. 

 Nesse sentido, Piovesan (2008) entende que as ações afirmativas consistem 

em uma forma de combate à discriminação, atrelada à igualdade a se alcançar. 
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Segundo a autora, a igualdade não se alcança apenas coibindo a discriminação por 

intermédio de leis detalhando o assunto. Para tanto, é primordial a promoção de 

estratégias hábeis para instigar a inclusão social de grupos em grau de 

vulnerabilidade. Ressalta a autora que a discriminação e igualdade estão em torno 

do binônimo exclusão-inclusão, esclarecendo que: "Enquanto a igualdade pressupõe 

formas de inclusão social, a discriminação implica a violenta exclusão e intolerância 

à diferença e à diversidade" (PIOVESAN, 2005, p.49).  Assim, conduz-se à reflexão 

de que a simples proibição de se excluir não resulta na inclusão, razão de ser 

ineficiente apenas como a única forma em se promover a igualdade e inclusão, 

necessitando, nesse contexto, das estratégias para estimular a inserção efetiva. 

  Para Kaufmann (2007), trata-se de uma política social de caráter temporário 

desempenhada por entidades públicas ou privadas, em diversos níveis e poderes 

que se intenta a integração de determinados grupos à sociedade, pretendendo com 

isso majorar a participação de pessoas e grupos que estão sub-representados nas 

diversas camadas de poder, e que por tradição estão rejeitadas em razão de 

deficiência física, classe social, raça ou etnia. Salienta a autora que as ações 

afirmativas são programas positivos destinados a promover uma sociedade plural, 

consciente, tolerante com às diferenças, tendo em vista que esses programas 

trariam a abertura para espaços participativos da minoria no meio social. Ainda a 

escritora defende que é de grande importância que a política afirmativa preveja um 

tempo de duração para que sejam reduzidos os efeitos discriminatórios vivenciados 

pelas minorias, sustenta que quando os objetivos almejados forem alcançados e 

ainda ocorrer a prevalência afirmativa de tais políticas, pode gerar um fator inverso, 

iniciando outro desequilíbrio que anteriormente se tentava equalizar.  

  Por isso, entende ainda a autora que antes mesmo de a implementação da 

discriminação positiva, deve-se proceder com a demonstração de que determinado 

grupo é vítima de uma poderosa desigualdade, ao ponto de ter comprometido o 

caminhar em direção à educação e ao mercado de trabalho, bem como assegurar 

que em um futuro próximo, caso ausente a ação afirmativa, não ocorram 

modificações consentâneas na estrutura da sociedade em um razoável espaço de 

tempo.  

 Por sua vez, Moehlecke (2002) arfirma que as ações afirmativas intencionam 

a restituição da igualdade rompida ou a criação igualitária que nunca existiu para ser 

possível garantir a dignidade da pessoa humana e sua proteção. Deste modo, 
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entende a autora pela necessidade na promoção de grupos infereriorizados no meio 

social com o objetivo de garantir-lhes acesso a bens materiais ou imateriais 

(MOEHLECKE, 2002). Dessa forma, as ações afirmativas são meios que alternam a 

possibilidade inclusiva, reduzindo as diferenças sociais de pessoas que foram 

vitimadas por desigualdades lastreadas no meio social. Em relação ao gênero ações 

afirmativas, a autora pondera que, as cotas são as espécies mais conhecidas entre 

as subdivisões dessa política afirmativa, consistindo em criterizar um percentual ou 

número de vagas em uma determinada área com a futura ocupação por um grupo 

específico. É ressaltado por Feres Júnior (2015), que a ação afirmativa possui 

essencialidade quando os meios normativos em abstratividade universal, tornam-se 

ineficazes quanto a efetivação de políticas públicas, perdurando com isso a 

desigualdade social, a discriminação no decurso do tempo e a exclusão dos 

indivíduos do corpo social. Nesse sentido, as ações afirmativas seriam o mecanismo 

em fender um espaço para que um fluxo corrente de direitos direcionados aos 

indivíduos em fragilidade social.  

  No que concerne à historicidade inicial das ações afirmativas, não se pode 

precisar o marco definitivo de sua origem. No entanto, existem relatos históricos 

como os do costume judaico-cristão, cujos registros se encontram escritos em textos 

bíblicos que revelam a antiguidade do pensamento abstrato, em benefício de todos 

em que se ressalta uma preferência a grupos específicos. Também, na esteira das 

análises sobre o surgimento das ações afirmativas considera-se importante 

apresentar experiências de países que são referências significativas em relação à 

adoção de ações afirmativas alguns dos quais passa-se a apresentar nos tópicos 

que seguem. 

 O registro no Livro bíblico de Êxodo capítulo 22, versículo 25, escrito, 

conforme Berlesi (2008) entre os séculos XV a.C. e XIII a.C., determinava a 

comunidade judaica que: “ Se emprestares dinheiro a alguém do meu povo, a algum 

necessitado que vive em teu meio, não agirás como ele como credor que impõe 

juros; não emprestes ambicionando lucro” (BÍBLIA SAGRADA, 2012, p. 175).  

  Neste caso, trata-se de um registro histórico milenar de uma discriminação 

positiva na isenção dos juros às pessoas hipossuficientes. Há também registro 

escrito, segundo Dias (2013), entre 44-48 d.C., no Livro de Tiago capítulo 1, 

versículo 27, um tratamento direcionado aos hipossuficientes na época,  

mencionando que: “A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como sincera e 
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imaculada é esta: cuidar dos órfãos e da viúvas em suas dificuldades[...]” (BÍBLIA 

SAGRADA, 2012, p.. 2.405). Nesse último caso, a atenção positiva é direcionada às 

pessoas que necessitavam de amparo, sendo na época reconhecido como órfãos e 

viúvas indivíduos desamparados, pois na sociedade patriarcal da época, a figura do 

homem que representava o amparo e o sustento familiar (FELDMAN, 2006). Por 

essa razão, pode-se afirmar que existem primados costumeristas culturais em 

registros históricos de que o pensamento embrionário das ações afirmativas tenha 

permeado por milênios e séculos até as formatações atuais das cotas étnico-raciais. 

Verificar-se-á a seguir países em evidência, a título exemplificativo, quanto ao 

desenvolvimento das ações afirmativas nos estudos empíricos realizados por Sowell 

(2017), quais sejam, Índia, Malásia, Nigéria e Estados Unidos da América. 

 

1.1 Ações afirmativas na Índia 

  Para o Sowell, foi na Índia a “maior sociedade multiétnica do mundo” 

(SOWELL, 2017, s/p), em consonância com a posterior declaração da 

independência de 1947, que as ações afirmativas ou discriminação positiva teve o 

marco constitucional inicial expresso em 1949, com a vigência a partir de 1950, 

apesar de, segundo o autor, terem sido iniciadas anteriormente desde a colonização 

inglesa no país.  

Contrariamente a constituição estadunidense, a estrutura jurídica 

constitucional indiana trouxe de forma expressa exceções em benefício dos 

segmentos debilitados da população. Conforme o art. 15, inciso primeiro, do texto 

constitucional indiano, o Estado não poderia discriminar qualquer cidadão por 

motivos da religião, casta, sexo, raça, local de nascimento (ÍNDIA, 1949). Porém, 

posteriormente, excepciona no mesmo artigo que nada impediria que o Estado 

promovesse disposições especiais para o avanço de qualquer classe social e 

educacional de cidadãos, castas ou tribos. 

Quanto a educação, o texto constitucional indiano em normas gerais abstratas 

em seu art. 15 (ÍNDIA, 1949) menciona a impossibilidade de discriminação, mas 

ressalta no mesmo artigo que, a impraticabilidade da não discriminação não implica 

no fato do Estado indiano adotar medidas para promover o avanço de quaisquer 

classes educacionalmente e socialmente atrasadas de cidadãos, tribos na admissão 

em instituições de ensino, privados auxiliadas ou não pelo Estado. 
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Nessa mesma linha principiológica da discriminação positiva constitucional 

indiana, isto é, que é permissível ao Estado efetuar a discriminação dos menos 

favorecidos, são encontradas considerações sobre cargo ou emprego público. No 

art. 16 da Constituição indiana é expresso em determinação geral que:  

 

Haverá igualdade de oportunidades para todos cidadãos em matéria 
de emprego ou nomeação para qualquer cargo sob o Estado. 
Nenhum cidadão deve, por motivos apenas de religião, raça, casta, 
sexo, descendência, local de nascimento, residência ou sejam 
inelegíveis ou discriminados em relação a de qualquer emprego ou 
cargo sob o Estado. (ÍNDIA, 1949, p.07) 

 

 No texto constitucional há ainda uma exigência programática em haver 

igualdade de oportunidades para todos os cidadãos em matéria de emprego ou 

nomeação para qualquer cargo, no sentido de não existir a discriminação negativa 

que venha segregar determinados grupos. Porém, no mesmo artigo 16 da 

Constitucioção indiana é destacado pelo texto que, apesar da não discriminação, 

pode o Poder Público adotar provisões para reserva de postos ou nomeações em 

função de classes de cidadãos, conforme se verifica:  

 

Nada neste artigo impedirá o Estado de fazer qualquer provisão para 
a reserva de nomeações ou postos em favor de qualquer classe 
atrasada de cidadãos que, na opinião do Estado, não está 
adequadamente representado nos serviços do Estado. (ÍNDIA, 1949, 
p.08) 

 

Assim, a dimensão utilizada pelo governo indiano foi lançar uma norma de 

caráter geral, bem como pontuar ressalvas no texto da sua constituição, com o 

objetivo na possibilidade de diferenciar setores da sociedade ou determinado 

segmento para amenizar as desigualdades e distorções sociais. 

 

1.2. Ações afirmativas na Malásia 

Na Malásia, conforme Sowell (2017), foram criados programas 

governamentais denominados de Nova Política Econômica (NPE), os quais entraram 

em vigência em 1971 e objetivavam o chamado "balanceamento racial". Sobre esse 

balanceamento, Sowell revela que:  

Se o balanceamento racial no campo do emprego é para ser 
conseguido de modo que a proporção das diversas raças nos cargos 
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dos principais setores da economia reflita a composição racial da 
força de trabalho, a fim de que todos os grupos raciais se beneficiem 
por completo do pleno emprego e as diferenças existentes na renda 
per capita entre as várias raças diminuam, então serão necessárias 
movimentações intersetoriais de ordem considerável na mão de obra, 
bem como movimentações para atividades de maior produtividade 
dentro dos setores (SOWELL, 2017, s/p.).  

 

 Com o passar das décadas, foi verificado com a implementação de políticas 

preferenciais, tendo em vista que os malaios anteriormente eram sub-representados, 

posteriormente passaram a angariar parcela de posições consideradas importantes 

na sociedade da Malásia. A título exemplificativo, os malaios eram apenas 4% de 

todos os engenheiros em seu país antes da implementação da NPE em 1970, e 

supervenientemente a política distributiva, sendo majorado esse percentual para 

35% na década de 1990. Fato análogo ocorreu com os médicos malaios. 

Anteriormente aos anos 1970 os doutores malaios possuíam a sua 

representatividade em 4%, mas com a política integrativa chegaram a 28%. 

 

1.3. Ações afirmativas na Nigéria 

 Igualmente a muitas colônias, a Nigéria, país africano como conhecido na 

atualidade, proveio de um regime colonial de influência Inglesa, com sua 

independência alcançada em 1960. Suas multiplicidades geográficas, étnicas e 

culturais fizeram deste país um Estado multiétnico, segundo Sowell (2017). 

  Dentre os seus grupos sociais diversificados denominados de “Tribos”, 

podem-se destacar três com influências no curso de sua formação sendo eles 

hauçá-fula da região do norte que totaliza cerca de 28% da população do país. Em 

seguida, com cerca de 18% da população, a tribo ibos localizada na região sudeste 

e, os iorubas com 17% da população localizados na região sudoeste do país. 

  Conforme o autor, a partir das influências étnicas e históricas de sua 

formação, se deve mencionar que no país nigeriano o islamismo chegou às regiões 

norte há cinco séculos, enquanto o território sudeste, habitado por ibos, tornou-se 

mais cristão devido a influência missionária inglesa. Na localidade sudoeste, com 

ocupação habitacional pelos iorubas, tornou-se aproximadamente metade cristã e 

metade islâmica. Para Sowell, em séculos passados, os povos do litoral da região 

eram mais poderosos e mais avançados que os do interior, como ocorreu em grande 

parte do mundo. 
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  Os ingleses, por influências econômicas em sua prospecção imperialista, 

tentaram manter o governo indireto na Nigéria, qual seja aquele cujos seus 

representantes se davam pelas próprias autoridades indígenas locais, de modo 

algum pretendendo assumir o ônus com o preenchimento dos mais variados cargos, 

em todos os seus níveis, na administração colonial por um quadro de pessoal inglês. 

Foram contratados pelos ingleses nigerianos locais para as funções de escriturários 

e outros cargos subalternos. Esse fato foi determinante em uma criação de classe 

nigeriana educada no idioma inglês, a qual se familiarizava as conceituações do 

ocidente, bem como costumes práticos laborais. Esse fato ficou conhecido como o 

imperialismo de orçamento curto, ressaltou Sowell (2017). 

  Salienta o autor que é de suma importância da influência inglesa na formação 

nigeriana, inclusive desencadeando-se posteriormente a política de cotas neste país, 

foi a educação ocidental oferecida pelos missionários, levando a grande diferença na 

quantidade de povos indígenas com educação em diferentes regiões. Porém, tal 

receptividade cultural inglesa encontrou resistência pelas autoridades muçulmanas 

do norte, que não aceitavam missionários cristãos originando instituições de ensino 

em sua área. Como na Nigéria todas as escolas eram missionárias àquela época, 

isto fez com que o norte (haçá-fula) ficasse bastante atrasado em relação ao sul 

(ibos e iorubas), tanto na educação moderna quanto na habilitação e experiência 

econômica. Em torno de 1912, a título exemplificativo, existiam poucos alunos em 

escolas elementares do norte na Nigéria, número inferior a mil, justamente onde 

viviam além da metade dos habitantes do país, enquanto havia 35 mil estudantes no 

ensino fundamental do sul. 

  Ressalta o autor que em torno de 1957, pouco antes da independência, 

enquanto se tinha próximo a 185 mil crianças matriculadas em estabelecimentos de 

ensino de nível fundamental nas regiões nortistas, havia 2,3 milhões nas outras 

regiões, cuja população somada não chegava ao total daquela do norte. Tais 

disparidades educacionais tiveram reflexo nas disparidades profissionais, o que 

corrobora para o seguinte fato: no início dos anos 1950, dos 160 médicos 

nigerianos, 76 eram iorubas, 49 ibos, e apenas 1 do grupo hauçá-fula, região do 

norte. Mesmo na região norte, os sul nigerianos excediam muitas ocupações 

cobiçadas, ocupações essas, as quais, não só requeriam habilitações médicas ou 

técnicas, mas também as burocráticas e de meia-qualificação nas ferrovias, correios 

e bancos; oportunamente vale frisar que, segundo o autor, os sulistas também 
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sobressaíam como comerciantes, artesões, vendedores e operários nas fábricas do 

norte na Nigéria. 

  Na herança da independência, advieram do governo cargos que até então 

eram ocupados por europeus, enquanto se reivindicava uma política de 

“nigerização” de tais cargos. Na região norte essa política foi enfática em repelir os 

nigerianos da região dessas funções, mesmo que isto representasse substituí-los 

provisoriamente, devido à ausência de nigerianos nortistas qualificados. Por um lider 

nortista foi proclamado que tiveram que ensinar o povo a repudiar os sulistas, a olhá-

los como se o estivessem retirando os seus direitos. Entendeu Sowell (2017) em seu 

estudo empírico que a situação fez com que passassem a valorizar os grupos às 

capacitações individuais. 

 Ponderou o autor que devido à diversidade de conflitos tribais, foi organizada 

uma conferência pelos britânicos em Londres, a qual decidiu permitir maior 

autonomia regional. Como resultado, de 1954 até 1958, mais de 2 mil sulistas foram 

exonerados do serviço público do norte e instados a irem para o sul. As empresas 

europeias no norte nigeriano que tinham propensão a empregar sulistas nos cargos 

de responsabilidade viram-se sob pressão política para contratar nortistas. O próprio 

governo local proporcionou empréstimos a empresários nortistas do país, que 

tentavam competir com os sulistas nigerianos que se saiam muito melhor.  

 Em 1961, a região norte foi responsável por apenas 9% do imposto de renda 

de pessoas físicas e recebeu 45% de todo o dinheiro distribuído às várias regiões, 

pelo governo federal, ao passo que a região oeste recolheu 64% desse imposto e 

recebeu 1% dos fundos regionais. Os iorubas vêm sendo exauridos financeiramente 

em favor dos hauçás-fulas (SOWELL, 2017).  

   O autor ressalta ainda que as inclinações étnicas e as cotas foram utilizadas 

com o subterfúgio para refletir o caráter federativo do país. A autonomia regional 

permitiu que a tribo ou grupo étnico dominante de cada região exercitasse a 

preferência aos seus próprios integrantes nas questões dos empregos 

governamentais, subsídios e outros benefícios. Como isso se fazia, essencialmente, 

essas preferêcias eram exercidas em favor da maioria, ficou difícil para outros 

grupos contestarem politicamente tais programas. Resultando ou não em maior 

equidade, a verdade é que isso resultou em maiores conflitos, destaca Sowell em 

seu ponto de vista.  
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1.4 Ações afirmativas nos Estados Unidos  

No presente, tópico, passa-se a analisar a implementação das ações 

afirmativas com destaque no Estados Unidos da América (EUA), não por conta de 

um estadunidocentrismo ou de uma hegemonia econômica, tão pouco a se afirmar 

que teria sido desse país a originalidade das ações afirmativas, mas a fim de se 

modelar um paralelo posterior as ações afirmativas com o Brasil, tendo em vista a 

similitude do mesmo continente americano. 

Vale frisar ainda que a expressão ações afirmativas surgiu nos EUA na 

década de 1960, porém, a terminologia criada invoca no imaginário popular a 

genealogia da prática das ações afirmativas, fato que não deveria se confundir, por 

serem questões distintas, terminologia empregada e prática social originária. Tal 

embaraço, verificar-se-á nos discursos das entrevistas que serão analisadas 

posteriormente. Sendo certo, como anteriormente exposto, que a discriminação 

positiva não surgiu nos EUA, apenas a expressão “ações afirmativas”, a qual conduz 

a mesma prática, porém com diferente nomenclatura. Nesse caso talvez tenha 

assumido, em hipótese, a influência da originalidade por uma hegemonia econômica 

e cultural, a qual já é ressaltada por Bourdieu e Wacquant quando afirmam que: "O 

imperialismo cultural repousa no poder de universalizar os particularismos 

associados a uma tradição histórica singular, tornando-os irreconhecíveis como tais" 

(BOURDIEU; WACQUANT, 2002, p.15).  

Dito isso, passa-se a mencionar que na década de 1960, as discriminações 

positivas da cultura indiana, passaram-se a intitular por ações afirmativas nos EUA, 

conforme se tem conhecimento atualmente. A denominação ações afirmativas nos 

EUA tem sua origem no Decreto inaugural dos Direito Civis Americano do presidente 

John Kennedy: a Executive Order nº 10.925, de 06 de março de 1961 . O referido 

decreto disciplinava que nenhum funcionário poderia ser discriminado por sua cor, 

nacionalidade, raça ou credo, ou seja, a norma, nesse aspecto era norteadora das 

relações laborais, disciplinando os empregadores a um tratamento igualitário aos 

empregados, limitando-os quanto às restrições raciais na contratação de 

empregados (MOEHLECKE, 2002). 

Também está estabelecido, no citado decreto americano, a igualdade de 

direito entre brancos e negros. Essa determinação teve sua projeção em virtude da 

liderança do reverendo Martin Luther King Jr.; das organizações negras marxistas, 

Malcom X; Panteras Negras, que reivindicaram direitos civis em igualdade de 
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oportunidades, culminando com a ruptura institucionalizada de leis segregacionistas, 

vigentes no país, alcunhadas de Leis Jim Crow (FERREIRA, 2017). 

 A nomenclarutra Jim Crow se refere a uma personagem criada pelo ator 

nova-iorquino, Thomas Darthmouth Rice, no início do século XIX que seguiu a 

carreira para os territórios do sul dos EUA, onde percebendo os costumes locais 

daquela região, verificou que os brancos com poder aquisitivo mais elevado 

chamavam os escravos de "crow" que significa corvo na língua inglesa. Sendo 

assim, a alusão foi feita pela cor e pelo fato dos escravos cantarem em amenização 

ao sofrimento em que se sujeitavam cotidianamente pelo regime escravocrata. 

  Retornando a Nova York, o ator branco Thomas D. Rice ou Daddy Rice, como 

era conhecido à época, criou a personagem Jim Crow, trajando-se de roupas velhas, 

dançando de forma estranha, pintando-se de preto, em alusão, a um andarilho das 

zonas do sul dos EUA em conformidade com os esteriótipos atribuídos aos negros 

pela comunidade branca, pontua a autora. As concepções representativas da 

personagem, segundo o autor, simbolizavam um indivíduo que cantarolava "palavras 

absurdas", tanto que posteriormente os negros foram rotulados como pessoas 

ignorantes, tal qual representava, na ficcção, a personagem Jim Crow. 

 As Leis Jim Crow ou Jim Crow Laws faziam parte do acervo local e estadual 

segregatório estadunidense que institucionalizavam a separação de bens públicos 

comuns tais como escolas, ônibus, praças em função da cor. Os espaços públicos 

eram reservadas separadamente apenas para brancos ou para os negros, esses 

últimos desprivilegiados por um discurso social de inferioridade.  

Até os anos 1950 nos EUA havia negros separados de brancos em quartéis 

das forças armadas (CARDOSO, 2018). Existiam ainda, de acordo com o autor, 

obstáculos quanto ao desenvolvimento da carreira militar do negro, sendo esses 

liderados por oficiais brancos. Quanto ao contexto civil, parques, lavanderias, 

ônibus, eram espaços objeto de segregação, apesar de anteriormente em 1868 ser 

aprovada a 14ª Emenda da Constituição Americana que direcionava a igualdade 

entre os indivíduos, coibindo qualquer forma de discriminação, não podendo ocorrer 

a privação de pessoas da vida, bens sem o processo legal, liberdade, privilégios ou 

restringir direitos, assim como também a impossibilidade em se negar direitos a 

qualquer indivíduo sob a jurisdição a igual proteção das leis (EUA, 1789). Ressalva-

se ainda que anteriormente as Leis Jim Crows, em 1870, surgiu nos EUA a 



27 

 

  

 

impossibilidade de se discriminar o direito ao voto de qualquer cidadão em razão da 

cor ou raça, conforme a XV Emenda constitucional (EUA,1789).  

  Porém, se o texto constitucional americano determinou a igualdade entre 

brancos e negros, o costume refletiu em leis estaduais e locais a segregação racial. 

No entanto, se aos negros não poderiam faltar escolas, criou-se escolas apenas 

para negros, separadas das de pessoas brancas, assim como ônibus, hospitais, 

bairros entre outros. O que em um discurso segregatório era entendido como 

igualdade constitucional o direito a terem os mesmos bens em relação ao gênero, no 

entanto, não o eram quanto ao acesso igualitário a um único bem comum a ambos, 

negros e brancos. 

  O caso contundente de uma das Leis Jim Crow foi o documento normativo 

elaborado pela Assembleia do Estado da Lousinana nos EUA que obteve a 

aprovação em 1890, conhecido como Atos 1890, nº 111, o qual previa vagões 

separados para raças coloridas e brancas. Na primeira seção do estatuto era 

previsto que: 

 

[...] todas as empresas ferroviárias que transportam passageiros em 
seus ônibus neste estado devem providenciar acomodações iguais, 
mas separadas, para as corridas brancas e coloridas, fornecendo 
dois ou mais ônibus de passageiros para cada trem de passageiros, 
ou dividindo os ônibus de passageiros por uma divisória. 
acomodações separadas: desde que esta seção não seja 
interpretada como aplicável a estradas de ferro de rua. Nenhuma 
pessoa ou pessoas serão admitidas a ocupar assentos em ônibus 
que não sejam os que lhes forem atribuídos por causa da corrida a 
que pertencem. (COURT, 1896, p.152) 

 

  Na segunda seção do dispositivo jurídico foi promulgado que: 

 

os oficiais de tais trens de passageiros terão poder e são por meio 
deste necessários atribuir cada passageiro ao vagão ou 
compartimento utilizado para a prova a que pertence esse 
passageiro; qualquer passageiro que insista em ir a um vagão ou 
compartimento ao qual, por raça, não pertença, será sujeito a uma 
multa de vinte e cinco dólares, ou, em seu lugar, à prisão por um 
período não superior a vinte dias na prisão da paróquia; e qualquer 
oficial de qualquer ferrovia que insista em atribuir um passageiro a 
um vagão ou compartimento que não seja o reservado para a corrida 
à qual o passageiro pertença será sujeito a uma multa de vinte e 
cinco dólares, ou em vez disso, à prisão por um período não superior 
a vinte dias na prisão paroquial; e se qualquer passageiro se recusar 
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a ocupar o ônibus ou o compartimento ao qual ele ou ela é 
designado pelo oficial da ferrovia. (COURT, 1896, p.152) 

 

  Assim surgiu o emblemático caso Plessy Vs. Fergunson. Quando em 07 de 

junho de 1892 Homer Adolph Plessy, mulato, foi designado para ocupar um assento 

reservado a negros por um dos oficiais da companhia ferroviária, porém, recusou-se, 

sentando em um compartimento reservado a brancos sob alegação de que em sua 

formação genética estavam sete oitavos caucasianos e um oitavo de sangue 

africano, que a mistura de sangue não era aparente nele, razão que segundo Plessy 

teria os mesmos direitos, imunidades, privilégios garantidos aos cidadãos 

estadunidenses da cor branca. Pela recusa as determinações dos oficiais, Homer foi 

expulso do veículo de transporte e preso pela violação ao Ato expedido pelo estado 

da Louisina, conforme uma das penalidades acima indicada (COURT, 1896). 

  Deste modo, ocorreu por Plessy o ataque a constitucionalidade do ato, tendo 

em vista que a 13ª e 14ª Emenda da Constituição dos EUA proibia a escravidão e 

posicionava a igualdade a todos. Pelo magistrado de instância inicial do processo, 

John H. Fergunson foi indeferido o pedido de Plessy, chegando o caso até a 

Suprema Corte Americana com o julgamento em 1896, que pelo voto do ministro 

Henry Brown em acompanhamento majoritário pelos demais integrantes da corte, foi 

mantida a decisão inicial de Fergunson no argumento de que  as acomodações do 

veículo deveriam serem iguais, mas separadas, o que originou a expressão 

“Separate but equal”, além de ser mencionado pelo magistrado que seria uma 

falácia a separação jurídica por conta da raça com a distinção de inferioridade de 

uma em relação a outra, porém ressaltou o ministro Brown da Suprema Corte que 

"se uma raça é inferior à outra socialmente, a Constituição dos Estados Unidos não 

pode colocá-las no mesmo plano" (COURT, 1896). 

 O caso Plessy vs. Fergunson foi um paradigma na história estadunidense a 

segregação institucionalizada, visível, exteriorizada pelas estruturas do Poder 

Público (FILHO; CAMARÃO, 2014), fato que desde a Emenda XIII que aboliu a 

escravidão no país em 1865 (EUA,1789) e emendas consecutivas que 

prelecionavam a igualdade entre as raças, apenas a quase um século posterior, no 

caso Brown vs. Board of Education of Topeca em 1954 que foi entendido como 

inconstitucional pela Suprema Corte dos EUA qualquer norma que validasse a 
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segregação racial, com divisões de locais para negros e brancos em escolas 

públicas. 

  A posição adotada no julgado Brown vs. Board contrariou o pensamento do 

caso Plessy, que como descrito anteriormente possibilitou, pela última instância 

jurídica no país, a segregação racial americana. O fato merece destaque em função 

em não haver posteriormente ao século XIX qualquer modificação nas Emendas 

desde as suas elaborações, as quais garantiram a abolição da escravidão e 

determinando a igualdade entre os cidadãos. No entanto, o pensamento social 

revelou uma nova interpretação no século XX a um conteúdo de um diploma estático 

por ser o mesmo texto constitucional escrito, porém em uma nova dinâmica de 

interpretação em favorecimento a isonomia. 

  Deste modo, as decisões do Supremo Tribunal Federal Americano no caso 

Brown vs. Board of Education of Topeca em 1954, bem como a Executive Order nº 

10.925 de 1961 foram um marco para o desenvolvimento de integração da 

comunidade negra aos setores sociais, de modo que mais de 50 anos depois o EUA 

teve o seu primeiro presidente negro, Barack Obama. Fato apenas possível devido 

aos pilares reivindicatórios das décadas anteriores pela igualdade dos direitos civis 

participativos, ainda que tenha se dado em uma projeção morosa na representação 

de um cargo de soberania nacional e influência mundial por um estadunidense 

negro. 

 

1.5 Raça no Brasil: a remodelagem histórica em seu conceito e a relevância da 

prevalência das vítimas sociais 

 A escravidão no Brasil teve a sua ruptura nacional com a assinatura da Lei 

Imperial nº 3.353, de 13 de maio de 1888, assinada pela princesa imperial regente 

em nome do Imperador, D. Pedro II, que declarou extinta a escravidão no Brasil. Tal 

legislação ficou conhecida posteriormente como Lei Áurea (BRASIL, 1888). Cabe 

frisar que, apesar de ser um avanço à época, é possível verificar a limitada 

expressividade do texto jurídico quanto à inclusão dos abolidos, uma vez que 

apenas em dois artigos diminutos a medida se finaliza, como é possível verificar no 

texto do documento: 
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[...] A Princesa Imperial Regente, em nome de Sua Majestade o 
Imperador, o Senhor D. Pedro II, faz saber a todos os súditos do 
Império que a Assembléia Geral decretou e ela sancionou a lei 
seguinte: Art. 1°: É declarada extincta desde a data desta lei a 
escravidão no Brazil. Art. 2°: Revogam-se as disposições em 
contrário. Manda, portanto, a todas as autoridades, a quem o 
conhecimento e execução da referida Lei pertencer, que a cumpram, 
e façam cumprir e guardar tão inteiramente como nella se contém. 
(BRASIL, 1888) 

 

  Salienta-se que o Brasil foi o último Estado pertencente ao continente 

americano a adotar a medida abolicionista, finalizando a compulsoriedade do 

trabalho. Apesar da técnica legal em erradicar a escravidão no país, ainda que em 

atraso em relação à comunidade internacional, a abolição da escravatura não 

representou aos negros a sua integral emancipação no contexto social brasileiro, 

mantendo-os ainda em grau de dependência, pois não tinham reconhecidas 

reparações quanto aos abalos sofridos na subjugação do período colonial, bem 

como medidas pelo Estado a fim de promover a sua inclusão, fato que só foi  

complementado na Lei nº 3.353 de 1888. Para o senador imperial Paulino1: 

 

A proposta que vai votar é inconstitucional, anti-economica e 
deshumana. É deshumana, porque deixa expostos á miseria e á 
morte os invalidos, os enfermos, os velhos, os orphãos e crianças 
abandonadas da raça que quer proteger, até hoje nas fazendas a 
cargo dos proprietarios, que, hoje arruinados e abandonados pelos 
trabalhadores validos, não poderão manter aquelles infelizes, por 
maiores que sejam os impulsos de uma caridade, que é conhecida e 
admirada por todos os que frequentam o interior do paiz. (PAULINO 
apud BUARQUE, 2016, p. 96) 

 

  Surgiu até a época, conforme Buarque (2016), um oportunismo ideológico em 

se atribuir responsabilidade aos abolicionistas pelo fato de os escravos passarem 

fome e alguns morrerem por conta da liberdade. Seria a culpa atribuída aos 

abolicionistas e não aos fazendeiros e, principalmente, ao governo que deveria atuar 

na promoção da igualdade entre os habitantes. Razão pela qual após a libertação 

                                                 

1Paulino de Sousa foi um senador brasileiro do período do século XIX que se ergueu no senado em 

oposição a lei que abolia a escravidão no Brasil (BUARQUE, 2016). 
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jurídica, ainda permaneceram presos socialmente à possibilidade de integração por 

não terem pelo Estado condições iniciais de inclusão na inexistente 

complementação legal já ressaltado, inclusive, por Amaral que analisa: “Apesar da 

abolição da escravidão no Brasil ter-se dado com a promulgação da Lei nº 3.353, de 

13 de maio de 1888, na prática, o alcance da cidadania pela população negra não 

ocorreu simultaneamente” (AMARAL, 2006, p.54). Essa realidade foi verificada nas 

universidades brasileira contemporaneamente por Carvalho e Segato afirmando que: 

 

[...]  Na UnB, 99% dos professores são brancos e em torno de 90% 
dos alunos são brancos; 3. Já contamos com um contingente 
suficiente de negros preparados para cursar nossas universidades, 
porém que não conseguem vencer a competição desleal com os 
brancos de melhor renda que pagam cursinhos mais poderosos;[...] 
(CARVALHO; SEGATO, 2002, p. 40) 

 

  A aristocracia brasileira de certo modo, após a assinatura da Lei Áurea, 

preferiu a mão de obra estrangeira europeia ao invés de negros recém abolidos. Foi 

uma discriminação velada em preferência, corroborada com medidas que o governo 

já havia implementando, como exemplo 1871 emissão de apólices com limite a 600 

contos de réis como auxílio em passagens para imigrantes, sendo para isso lhes 

adiantandos 20 mil-reis, bem como em São Paulo, no período de 1886 a criação da 

Sociedade Protetora da Imigração, que garantia emprego, transporte, alojamento 

aos estrangeiros (PARDI, 2015), enquanto para os negros a lei abolicionista sequer 

preceituou um mínimo de terra para cultivo. 

  Se em 1886 o percentual imigratório no Brasil era de 33.486 mil imigrantes, 

no ano de abolição da escravidão esses números mais que quadruplicaram, 

chegando em 1888 a 133.253 mil imigrantes por ano e até 216.760 pessoas no ano 

de 1890 (GRAHAM, 1973). Posteriormente, a política imigratória necessitou ser 

revista, devido ao ingresso desordenado de estrangeiros, conforme a política 

adotada em 1930 a qual será verificada posteriormente. 

Ao falar da questão da exclusão em virtude de questões raciais, Nemézio 

Filho (2006) dimensiona em seu ponto de vista, uma releitura conceitual de raça ao 

significado biológico que lhe é atribuído. Pode-se dizer, conforme autor, que deve 

ocorrer uma ressignificação de "raça" na medida em que o conceito de raça não 

consegue acompanhar mais as complexidades sociais da contemporaneidade que 

trata científica e politicamente com o racismo e com quem é vitimado por ele. Nesse 
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sentido, a raça se apresenta para o autor um conceito de instrumento metafórico de 

reparação de injustiças, tendo em vista na realidade brasileira, a negritude em 

categoria racial não possui a fixação por uma disparidade atrelada a biologia, porém, 

relaciona-se a uma identidade étnica e racial baseada em fatores diversificados. 

   Fairclough assevera que: "O discurso como prática ideológica constitui, 

naturaliza, mantém e transforma os significados do mundo de posições diversas nas 

relações de poder" (FAIRCLOUGH apud NEMÉZIO, 2006, p.108).  Apesar de todo 

homem nascer livre na sociedade brasileira contemporânea, tal fato não afasta a 

prisão do indivíduo a um discurso pejorativo que, em uma corrente social, faz fluir 

com certa naturalidade uma posição determinada pelos agentes do poder, como 

exemplo o surgimento do preconceito étnico-racial. O indivíduo que até então havia 

nascido livre pode ser acorrentado a grilhões de discursos preconceituosos contidos 

na sociedade.   

            No entanto, é interessante observar que a assunção da identidade no 

discurso ideológico, pela própria vítima do preconceito étnico-racial, permite uma 

transição com fluidez e naturalidade ao seu reconhecimento, trazendo com isso um 

ressignificado ao discurso pejorativo que lhe foi imputado.  

  O autor supracitado ressalta ainda que há 250 anos, conforme, Giralda 

Seyferth, o conceito de raça tenha surgido na Itália. Assim, a raça foi vista como um 

ponto demarcatório justificado de atos de império e domínio sobre o outro. Para 

Almeida (apud NEMÉZIO, 2006), o indivíduo que detém o poder classificatório do 

outro pode fazer prevalecer a sua própria escolha e seu próprio entendimento de 

ordem. Deste modo, utilizado no período colonizatório, a raça em atribuição social 

ao homem foi a base de prevalência de desigualdades, porém, com o passar dos 

anos as perspectivas científicas biológicas, em torno do século XX, em especial nos 

anos de 1970, trouxeram a modificação ótica de inexistência na superioridade inata 

de grupo étnico. As descobertas genéticas conseguiram equalizar em uma mesma 

hierarquia biológica as capacidades iniciais do ser humano. Para o biólogo Pena 

Junior (apud NEMÉZIO, 2006), em um seminário em 2002, realizado pela 

Universidade Federal Fluminense, expôs que dos 35 mil genes definidores do ser 

humano, somente 20 são responsáveis em caracterizar a cor da pele, o desenho do 

nariz, o tipo de cabelo, a espessura dos lábios. E ainda conforme o autor , não 

haveria que se falar em raças, pois a linha divisória entre as características 

causadas pelos genes é muito tênue. Destacou o professor que biologicamente os 
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europeus são os seres do norte africano, indianos e árabes. A pele para Pena seria 

apenas uma casca reflexiva de adaptações morfológicas depois do homem sair da 

África. 

  Apesar dos conceitos se modificarem com o tempo as vítimas sociais 

permaneceram as mesmas, como será verificado nas últimas seções, motivo pelo 

qual é utilizado em auto declarações como em concursos públicos a reafirmação da 

identidade negra fenotípica em um sentido político ideológico, tendo em vista que as 

definições biológicas não foram suficientes para equalizar as oportunidades e a 

redução das desigualdades sociais. Se no período colonial as definições de raça 

advieram para subjugações e menosprezo dos afrodescendentes, na 

contemporaneidade a avocação da terminologia empregada em "raça" encontra 

amparo ascendente na identidade e diversidade social em busca de união entre os 

que de algum modo foram prejudicados. 

  Conforme Nemézio (2006) na África, continente multiétnico, muitos povos 

aceitaram se categorizar em uma concepção restrita no termo "negro" para que 

então, unidos, pudessem demonstrar oposição ao poder dominante. Investiram-se 

na unidade em constituírem um só povo, apesar de terem a consciência das 

variadas concepções e costumes, fato que criou uma identidade coletiva. Esse 

encadeamento semântico no Brasil, foi o responsável pela criação do “dia da Raça” 

no Governo Vargas na década de 1930, em consideração aos imigrantes que 

formaram a "raça brasileira", bem como o dia nacional da “Consciência Negra” em 

2011 não para exaltar os afrodescendentes, mas a tolerância em se reverberar o 

entendimento de que o país pertence a todos, inclusive ao negro, que se um dia 

foram fisicamente escravos, hoje por lutas presentes e pretéritas conquistaram a 

liberdade. 

  Na década de 1930 a palavra negro assumiu um sentido pejorativo2. Salienta 

Nemézio infelizmente que o racismo apenas se reduz quando mais próximo da pele 

branca for o indivíduo, com uma discriminação menor, ao contrário, quanto mais 

afastada da cor branca maior a discriminação.  Porém, positivamente foi assumindo 

um significado de aceitabilidade social na medida que foi institucionalizado na 

sociedade brasileira como o Movimento Negro Unificado, o Teatro Experimental do 

Negro. A perspectiva de pertencimento ganha tamanha relevância ao ponto que no 

                                                 
2 Até o ano de  2019 se tem dicionarizada a derivação do termo com a palavra "denegrir" assumindo 
o significado de manchar a honra e imagem (MICHAELIS, 2019). 
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próprio Estado brasileiro a ideia de raça foi relevante para a luta abolicionista, tendo 

em vista que o seu significado ideológico assume um papel que une comunidades, 

revelando o seu espaço social. 
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2  A UTILIZAÇÃO DAS COTAS NO BRASIL E OS FUNDAMENTOS DAS COTAS 

ÉTNICO-RACIAIS 

  Ainda que não fosse com uma finalidade étnico-racial de inclusão, porém, 

com o viés nacionalista, no Brasil nos anos de 1930, sob a vigência do governo do 

Presidente Getúlio Vargas, houve a iniciativa jurídica por meio do Decreto nº 19.482, 

de 12 de Dezembro de 1930, em assegurar a participação da maioria dos 

trabalhadores brasileiros em empresas brasileiras, uma vez que a maior parte estava 

sob o domínio de imigrantes, ou seja, política afirmativa brasileira proposta 30 anos 

antes do Governo Americano (MEDEIROS, 2005). Pelo gestor brasileiro foi 

identificado um contexto de desigualdade positivando no Decreto da seguinte forma: 

 

[...] Considerando, também, que uma das causas do desemprego se 
encontra na entrada desordenada de estrangeiros, que nem sempre 
trazem o concurso útil de quaisquer capacidades, mas 
frequentemente contribuem para aumento da desordem econômica e 
da insegurança social; 
Decreta: 
[...] 
 Art. 3º Todos os indivíduos, empresas, associações, companhias e 
firmas comerciais, que explorem, ou não, concessões do Governo 
federal ou dos Governos estaduais e municipais, ou que, com esses 
Governos contratem quaisquer fornecimentos, serviços ou obras, 
ficam obrigadas a demonstrar perante o Ministério do Trabalho, 
Indústria e Comércio, dentro do prazo de noventa dias, contados da 
data da publicação do presente decreto, que ocupam, entre os seus 
empregados, de todas as categorias, dois terços, pelo menos, de 
brasileiros natos. (BRASIL, 1931) 

 

 Sob esse prisma, viu-se o desenvolvimento inicial histórico para o que seria 

atualmente também a política de cotas étnico-raciais no governo brasileiro. No caso 

da década de 1930 ocorreu a identificação da situação real dos brasileiros na 

necessidade quanto aos postos de trabalho. Em decorrência disto, por intermédio do 

caráter positivo de atuação estatal, o governo assegurou por meio de medidas 

jurídicas um espaço para brasileiros no campo laboral, pela contradição encontrada 

em função de consistirem em minorias no mercado de trabalho em seu próprio país. 

  Ainda, posteriormente a implementação de cotas no Governo Vargas na 

década de 1930, o Brasil em 1968 foi signatário da Convenção nº 111 da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT), trazendo-a no órbita nacional por 

intermédio do Decreto nº 62.150, de 19 de Janeiro de 1968 (BRASIL, 1968), que 

propôs o compromisso do Estado participante em aplicar medidas através de uma 



36 

 

  

 

política nacional em adequar métodos que propiciem a igualdade de oportunidade e 

de tratamento de emprego e profissão a fim de extinguir a discriminação nesse 

contexto. Menciona da seguinte forma o Decreto em seu artigo 2º: 

 

ARTIGO 2º.        Qualquer Membro para o qual a presente 
convenção se encontre em vigor compromete-se a formular e aplicar 
uma política nacional que tenha por fim promover, por métodos 
adequados às circunstâncias e aos usos nacionais, a igualdade de 
oportunidade e de tratamento em matéria de emprego e profissão, 
com objetivo de eliminar tôda discriminação nessa matéria. (BRASIL, 
1968)   

 

  Com o passar dos anos, as contradições foram percebidas em diversos 

campos sociais, não se limitando apenas à seara comercial, empresarial privada, 

mas também a pública. 

 Contemporaneamente à adesão à Convenção nº 111 da OIT , em 3 de Julho 

de 1968, o Brasil criou a Lei nº 5.465 em 03 de julho de 1968, conhecida como a Lei 

do Boi (OLIVEIRA, 2012), a qual,  reservava cotas anuais em percentuais de 30% 

até 50% à candidatos agricultores ou filhos destes, proprietários ou não de terras, 

para preenchimento de vagas nos estabelecimentos de ensino médio agrícola e as 

escolas superiores de Agricultura e Veterinária, mantidos pela União, tendo a sua 

revogação em 1985 pela Lei nº 7.423. 

  Foi datado na década de 1980 por intermédio do parlamentar Abdias 

Nascimento, que a época era deputado federal, um projeto de Lei em 1983 de nº 

1.332, que pretendia uma medida para compensar os afro-brasileiros devido aos 

longos anos discriminatórios que passaram (MOEHLECKE, 2002). Nas medidas 

propostas estavam as bolsas de estudos, cotas de 20% para homens e mulheres 

negras em concurso público, assim como o ensino nas escolas de civilizações 

africanas, conforme a autora. No entanto, o projeto foi rejeitado pelo congresso 

nacional brasileiro. 

 No serviço público, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 

(BRASIL, 1988), institucionalizou o preenchimento de vagas para pessoas com 

deficiência, determinando no art. 37, inciso VIII, que houvesse a regulação 

superveniente por lei para o ingresso dessas pessoas. Por esse motivo surgiu a Lei 

Federal nº 8.112 de 11 de dezembro de 1990, prevendo um percentual de 20% das 

vagas nos concursos públicos em âmbito federal para pessoas com deficiência, 
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desde que os cargos fossem compatíveis com a deficiência do servidor (BRASIL, 

1990).3 

  Na esfera privada, em 24 de julho de 1991, foi reservado na Lei nº 8.213, em 

sua criação, um percentual de vagas para pessoas com deficiência como uma 

possibilidade inclusiva, estabelecendo nessa ação afirmativa as proporções de 

ocupações em 2% para empresas que possuíssem mais de 100 até 200 

empregados, 3% de 201 a 500, 4% de 501 empregados e 5% para as que possuem 

mais de 1.001 (BRASIL, 1991). 

  Essa medida, conforme Farias et al. (2017), apresentou-se como um 

desenvolvimento inclusivo de aproximação ao setor privado às pessoas com 

deficiência no mercado de trabalho, tendo em vista que o preconceito aparente 

obstaculizava o descobrimento das habilidades múltiplas do indivíduo devido a um 

estereótipo social de que a pessoa com deficiência era incapaz. Segundo os 

autores, em verdade a especificidade de um estado patológico não limita as variadas 

aptidões que independem de um único sentido. Deste modo, a legislação seria o 

movimento da norma no sentido integralizador, abrindo caminho para uma ruptura 

do pensamento estigmatizado da deficiência em similitude a incapacidade, 

evidenciando a adoção das ações afirmativas no país de forma inicial. 

 

2.1. Cotas Étnico-raciais nos concursos públicos e no Poder Judiciário 

 Quanto às ações afirmativas étnico-raciais, no judiciário, foi relatado pelo 

ministro do Supremo Tribunal Federal Marco Aurélio Mello no julgamento da Ação 

Declaratória de Constitucionalidade nº 41, que quando foi presidente do Supremo 

em 2001 até 2002 havia implementado no edital para a contratação de empresas 

prestadoras de serviços as cotas étnico-raciais no percentual de 30% de vagas para 

negros, tendo em vista, a sua perspectiva, do baixo número estatístico do negro em 

ocupações específicas que causavam para o ministro uma situação constrangedora. 

Salientou no julgamento: 

 

Diante de quadro que persiste nos dias atuais, fiz inserir em edital, 
visando a contratação de prestadoras de serviço, a exigência, quanto 
à pretação de serviços - não pude empreender essa iniciativa 

                                                 
3  Art. 5o São requisitos básicos para investidura em cargo público: [...]§ 2o  Às pessoas portadoras de 
deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo 
cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras; para tais pessoas 
serão reservadas até 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas no concurso. 



38 

 

  

 

relativamente aos cargos efetivos, porque dependente de lei -, de ter-
se 30% de prestação por negros. Uma sociedade justa e solidária 
repousa, necessariamente, no tratamento igualitário. Mas é notória a 
falta de oportunidade dos negros no mercado. E as estatísticas são 
vergonhosas [...] (STF, 2017, p. 135). 
 
 

  Nesse contexto, em pertinência aos atos do ministro, teria sido a primeira 

aproximação em adesão das cotas étnico-raciais pelo Poder Judiciário, em que pese 

não terem sido os contratados efetivados para dizer o direito na função jurisdicional, 

assim foram para auxiliar aos que o direito diziam ainda que não especificamente na 

titularidade do cargo de magistrado. 

 

 

2.3. Marco legal das cotas nos concursos públicos do Poder Judiciário 
 
 Nos Municípios o pioneirismo das cotas étnico-raciais em concurso público 

teve sua representatividade em 2002 pelas cidades de Cubatão no estado de São 

Paulo, que por intermédio da Lei Municipal nº 2.782/2002, instituiu 20% de vagas 

nos concursos públicos e empresas terceirizadas para aqueles que fossem 

afrodescendentes. O município de Jundiaí adotou o mesmo procedimento por meio 

da Lei Municipal nº  5.745/2002 do mesmo estado. No mesmo ano em Minas Gerais 

os Municípios que implantaram a política afirmativa foram Ibiá pela Lei Municipal nº 

1.686/2002 e Juiz de Fora com a Lei nº 10.283/2002, ressalvando que nesse 

município houve um aumento do percentual de 20% para 30% aos cargos 

comissionados. Segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA), as medidas das cotas étnico raciais em concursos públicos tiveram a 

elaboração legal primária nos municípios se ramificando aos posteriores entes 

políticos do governo, isto é, Estados e União Federal (IPEA, 2016). 

  Quanto aos estados do território brasileiro, têm-se relatos, conforme o IPEA 

(2016), que o Paraná no serviço público estadual tenha inaugurado as cotas-étnico 

raciais na elaboração da Lei Estadual nº 14.274 de 24 de dezembro de 2003 a qual 

estipulava em concursos públicos da Administração a reserva de vagas aos 

afrodescendentes um percentual de 10% (dez por cento). Posteriormente, em 19 de 

dezembro de 2008, o poder judiciário estadual aderiu no Estatuto dos Funcionários 

do Poder Judiciário do Estado do Paraná a mesma proposta das cotas por 

intermédio da Lei nº 16.024, em seu artigo 16, § 4º, da seguinte forma: 

 



39 

 

  

 

Art. 16. O concurso público é de provas ou de provas e títulos e terá 
validade de até 02 (dois) anos, podendo ser prorrogado uma vez, por 
igual período. [...]§ 4°. Aos afro-descendentes serão reservadas 10% 
(dez por cento) das vagas oferecidas no concurso. (PARANÁ, 2008) 

 

  Ocorre que a destinação das cotas étnico-raciais em específico do Poder 

Judiciário do Paraná não se destinou a magistrados, e sim, a cargos subordinados, 

isto é, aos de Secretaria do Tribunal de Justiça e de pessoal da primeira instância, 

sendo estes, avaliadores judiciais, contadores, secretários do Juizado Especial, 

Oficiais de Justiça dos Juizados, Secretários das Turmas Recursais  dos Juizados 

Especiais, conforme as definições dadas pelo art. 1º Parágrafo Único da Lei 

Estadual do Paraná nº 16.024/2008 (IPEA, 2016). 

  Apesar de não terem sido destinadas aos magistrados, as cotas estaduais 

nesse ponto representaram no judiciário o aprofundamento na admissão em uma 

camada próxima do núcleo deste Poder. Refere-se no momento ao termo 

profundidade em alusão ao avanço legal estadual em contraste as limitações 

jurídicas, assim verificadas pelo ministro Marco Aurélio, na contratação de pessoal 

nos serviços terceirizados pelo STF em 2001 e 2002, conforme relatado. Fato que 

de certo modo, no princípio do milênio, representou um passo das ações afirmativas 

étnico-raciais no judiciário. Porém, em que pese a relevância da atitude, as relações 

precárias no vínculo terceirizado por prestadoras de serviços não se equiparava a 

solidificação legal da estabilidade atribuída ao cargo público de servidores 

estatutários, assegurados pela Lei, bem como as práticas avizinhadas, correlatas e 

decorrentes aos atos decisórios do poder em que o servidor está vinculado. Razão a 

qual, menciona-se que a Lei Estadual Paranaense nº 16.024/2008 possibilitou uma 

relação de maior profundidade das ações afirmativas no judiciário pelos servidores. 

Em 2008 seria o indicativo legal brasileiro do início das cotas étnico-raciais no 

judiciário (IPEA, 2016). 

Subsequentemente no Poder Executivo de alguns Estado da Federação foi 

introduzida as cotas étnico-raciais, como exemplo, o estado do Mato Grosso do Sul 

instituiu essa política afirmativa das cotas étnico-raciais em 2008 por intermédio da 

Lei estadual nº 3.594, no Rio Grande do Sul pela Lei nº 13.694/2011 e Decreto nº 

48.724/2011 e Portaria PGE nº 15.703/2011 e no Rio de Janeiro em 2011 pelo 

Decreto nº 43.007/2011 e Lei nº 6.067/2011, que apenas incluía o Poder Executivo, 

sendo depois em 2014 modificado a redação pela Assembleia Legislativa do Rio de 

Janeiro (ALERJ), com a Lei Estadual nº 6.740/2014, estendendo as cotas também 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/147a61100ab37c8483257caf006095c9?OpenDocument
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para o Poder Judiciário, Legislativo, Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado 

do Rio de Janeiro e Entidades da Administração Indireta, no entanto, foi entendido 

pelo Tribunal pela inconstitucionalidade. 

Pesquisas e uma nova remodelagem em 2010, de uma aplicabilidade 

incidente para uma política de cotas, constataram que embora os negros 

representassem 50% da população (IBGE, 2010). Consoante os dados da 

Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR), na totalidade 

pesquisada de 519.369, isto é 82% dos servidores públicos civis integrantes de 

cargos do poder executivo federal, menos de 30% se declararam negros no Sistema 

Integrado de Administração de Recursos Humanos (PORTAL BRASIL, 2013). 

  Os dados, em suma, repercutem a disparidade encontrada pelo negro no 

processo de sua inclusão no concurso público, ou seja, possuem a maioria em termo 

populacional, mas quanto a sua inserção nas posições mais privilegiadas 

socialmente são excluídos. 

  Observando essa contradição existente na sociedade brasileira, surge pelo 

Poder Legislativo a possibilidade de equalizar as oportunidades de acesso do negro 

no processo seletivo dos concursos públicos com a criação da Lei federal nº 

12.990/2014, a chamada Lei de Cotas, a qual reserva 20% das vagas oferecidas nos 

concursos públicos para negros quanto a cargos efetivos e empregos públicos no 

âmbito da o âmbito da administração pública federal, das autarquias, das fundações 

públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas 

pela União.  

 

2.4 Cotas Étnico-raciais nas Universidades 

  Na educação, as cotas étnico-raciais se principiaram no Estado do Rio de 

Janeiro, em seu marco legal, intermediadas pela Lei Estadual nº 3.708 de 09 de 

novembro de 2001, a qual instituiu até 40% de cotas às populações negras, tendo 

destinado o comando legal a Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy 

Ribeiro (UENF) e Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) como suas 

precursoras (AMARAL, 2006) 

  No entanto, existe uma pontual crítica reafirmada por Amaral (2006) de que o 

primeiro contato universitário com a medida estatal impositiva sem o diálogo com a 

estrutura acadêmica, margeou dúvidas quanto à aplicabilidade legal a partir da 

seleção 2002/2003. A Lei Estadual nº 3.708 de 2001 previa o percentual de 40% de 
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vagas para negros, porém, havia uma Lei Estadual nº 3.524 de 28 de dezembro de 

2000, a qual por sua vez estipulava cotas de 50% para estudantes de escolas 

públicas estaduais e municipais. Criou-se com isso questionamentos quanto a 

execução de dois procedimentos um para negros e outro para estudantes oriundos 

de escolas públicas o que poderia gerar uma reserva de 90% das vagas oferecidas 

no vestibular das universidades estaduais do Rio de Janeiro. Primeiramente se 

preenchia os valores percentuais de 50% no vestibular quanto a estudantes 

advindos de escolas públicas e apenas posteriormente a verificação se havia 

candidatos negros objetivando o preenchimento da cota étnico-racial de 40% 

(AMARAL, 2006). Foi constatado por Amaral naquela oportunidade que as cotas 

étnico-raciais, apesar dos desencontros pelas aparentes obscuridades legais iniciais, 

reavivou a provocação do debate sobre legitimidade, justiça social e democracia nas 

universidades estaduais. 

   A Universidade de Brasília (UnB), também foi uma das primeiras 

universidades a adotarem as cotas étnico-raciais, em 2003, com vigência no ano 

seguinte. Previa no Plano de Metas para Integração Social, vagas étnico-raciais no 

percentual de 20% para negros, bem como um percentual para indígenas. 

Posteriormente, em 2009 o Partido Democratas (DEM) moveu uma ação, a qual será 

verificada em tópicos posteriores, visando extirpar a política pública de cotas com a 

declaração de inconstitucionalidade pelo supremo, sob o fundamento da violação da 

dignidade da pessoa humana, bem como no objetivo da não distinção da pessoa em 

razão de origem, cor e raça, contidos na Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 

1988). 

  A ação foi julgada improcedente, pelas razões que serão demonstradas no 

tópico específico, e em seguida, a União determinou a implementação das cotas em 

âmbito federal por intermédio da Lei nº 12.711 de 29 de agosto de 2012 ( BRASIL, 

2012). 

 

2.4 Fundamentos das cotas étnico-raciais 

  A implementação de uma política pública de cotas étnico-raciais em um 

Estado necessita de um espaço aberto por estruturas fecundas ao seu 

desenvolvimento e bases sólidas à sua formação. Essas estruturas e bases são 

oriundas de um empirismo histórico, resultante de uma correção de efeitos maléficos 

sentidos pela sociedade em determinado contexto. Nesse sentido, as cotas étnico-
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raciais se estrutura em pilares como Estado Democrático de Direito, fundametando-

se em princípios do bem-estar social, justiça distributiva, reparação histórica, 

diversidade, dignidade da pessoa humana e igualdade, retirando, essa política 

afirmativa, dos seus fundamentos a sua razão de existir, conforme será verificado 

nos tópicos ulteriores. 

 

2.4.1 Do Estado Democrático de Direito 

  O Estado Democrático de Direito é o resultado de uma evolução histórica, 

permeado por conflitos sociais, e lapidado da ineficácia dos anteriores modelos 

estatais implementados. 

  O Estado medieval, consubstanciou um Estado Absolutista (MORAIS, 2011), 

no qual o poder de soberania, autoridade incontestável e ilimitada possuía a 

centralidade das mãos do rei, conjecturada pela força divina. Assevera Morais que 

assim surgem as monarquias absolutistas, focalizadas na vontade absoluta do rei. 

  Para Angelo (2009), essa foi uma versão de Estado que se defendeu a 

vontade superior de um governante, interligado ao poder divino, de modo que 

fossem afastados todos os contra-argumentos em limitação aos desejos do rei. 

Estando o Estado focado na subjetividade real e seus interesses de governo, certo 

seria, que a povo como um todo teria a mingua a suas questões sociais. Assim, em 

reparação ao régio Estado, com o aperfeiçoamento participativo, surge o Estado 

Democrático de Direito em que o Brasil está inserido, com o objetivo em capilarizar o 

envolvimento dos cidadãos com o Poder Público, tornando-se, segundo Silva (2013), 

um modelo de Estado pluralista, e com um dos seus múltiplos princípios a justiça 

social. 

  O Estado Democrático de Direito se estrutura, ainda conforme Silva, no que 

se chama de soberania popular, inserindo o povo na participação de questões 

públicas. O art. 1º, Parágrafo Único da Consituição da República Federativa do 

Brasil de 1988, CF/1988, positivou esse princípio da soberania popular dispondo em 

seu texto que: "Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 

representantes eleitos, ou diretamente, nos termos desta Constituição" (BRASIL, 

1988). Moraes (2005), por sua vez entende que esse novo modelo de Estado 

brasileiro é dirigido por respeito aos direitos e garantias fundamentais, regendo-se 

por intermédio de normas democráticas e respeito a eleições periódicas para 
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alternância do poder. Sarlet (2005, p. 264) pontua que o Estado brasileiro é um 

Estado Constitucional, de modo que o poder não se pauta mais em um subjetivismo 

da vontade real, mas um Estado o qual é orientado na "justificação e fundamentação 

democrática do poder" 

  Nesse sentido, é possível constatar que o subjetivismo individual não deve 

imperar em uma ordem democrática de direito. Não existe a efetivação de direitos 

distanciada dos interesses do povo, até por ser desse a titularidade do poder 

(SILVA, 2013), motivo da necessidade de justificação do que é posto nos critérios 

legais. A sociedade brasileira contemporânea, libertou-se do impor por impor como 

fundamento de vontade soberana do Estado. Para o autor ainda, o Estado atual 

brasileiro deve causar a imigração social do estado de miséria para de uma vida 

digna e justa em igualdade de condições com os demais habitantes do país, tendo 

respeitada a dignidade da pessoa humana. 

 

2.4.2 Da justiça distributiva 

O filósofo John Rawls, em sua percepção de justiça distributiva, conforme 

explanado em sua teoria de justiça, define que a igualdade existirá quando 

oferecidos aos indivíduos bens comuns. Os indivíduos que se encontram em 

desigualdade em termos quantitativos poderiam ser identificados como os menos 

favorecidos. Rawls define os menos favorecidos em requisitos sociais, como aqueles 

que aparecem em desigualdade aos bens primários. De acordo com o filósofo:  

"Esses bens são coisas de que os cidadãos precisam como pessoas livres e iguais 

numa vida plena" (RAWLS, 2003, p. 81). Ao exemplificar e distinguir os bens 

primários o autor cita dentre eles: “Os poderes e prerrogativas de cargos e posições 

de autoridade e responsabilidade.” (RAWLS, 2003, p.82-83) 

  Nessa perspectiva, inteirada pelo filósofo, a justiça distributiva visa 

proporcionar a inclusão com a distribuição da possibilidade de acesso a todos que 

de um modo, em um meio comum, não obteve a possibilidade de alcançar por 

distorções de acessibilidade, os bens primários. 

 

2.4.3  Da reparação histórica 

  Um dos fundamentos das ações afirmativas é a reparação, chamada também 

de justiça compensatória, visando meios para que os afrodescendentes 
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escravizados no país em momento pretérito sejam compensados devido a atitudes 

hostis do passado da subjugação pela elite branca. 

  O argumento da reparação por si é rebatido por Kauffman (2007) a se 

questionar o fato de que se a reparação seria para todos os descendentes de 

africanos, e se assim fosse, como ficaria os imigrantes africanos recentes que 

vieram para o Brasil posteriores a escravidão? Para a autora saber de fato quem são 

os descendentes que foram escravizados no passado, tendo em vista um país 

acolhedor e miscigenado, seria impossível, pois desde a colonização pelos 500 anos 

da descoberta ocidental houve constante hibridização entre brancos, negros, 

indígenas e etc. 

  Além do que surge o dilema de que deveria existir uma legitimidade ativa e 

passiva no direito brasileiro quanto a reparação. A legitimidade ativa seria daqueles 

que sofreram pelo processo de subjugação com o direito de requererem a 

reparação, e a legitimidade passiva seria dos que praticaram a ofençabilidade da 

escravização, tendo que responder pelos atos praticados. Assim, para a autora 

haveria atores do passado inexistentes no presente para que tenha por satisfeita a 

responsabilidade. 

  Em alusão a essa temática na penalização da hereditariedade é importante 

lembrar que em um período histórico no Brasil, em 1792, existia a possibilidade da 

penalização sobressair a figura do condenado, atingindo a sua descendência, 

conforme se verifica na sentença prolatada a Tiradentes, figura histórica brasileira, 

símbolo da Inconfidência Mineira, em que a pena de morte aplicada no julgamento 

teve efeitos patrimoniais e sociais aplicados aos seus herdeiros. Deste modo é 

mencionado na sentença: 

 

Portanto condenam ao Réu Joaquim José da Silva Xavier por 
alcunha o Tiradentes Alferes que foi da tropa paga da Capitania de 
Minas a que com baraço e pregão seja conduzido pelas ruas 
publicas ao lugar da forca e nella morra morte natural para sempre, e 
que depois de morto lhe seja cortada a cabeça e levada a Villa Rica 
aonde em lugar mais publico della será pregada, em um poste alto 
até que o tempo a consuma, e o seu corpo será dividido em quatro 
quartos, e pregados em postes pelo caminho de Minas [...] aonde o 
Réu teve as suas infames práticas [...]; declaram o Réu infame, e 
seus filhos e netos tendo-os, e os seus bens applicam para o Fisco e 
Câmara Real, e a casa em que vivia em Villa Rica será arrasada e 
salgada, para que nunca mais no chão se edifique [...] e no mesmo 
chão se levantará um padrão pelo qual se conserve em memória a 
infamia deste abominavel Réu; (Sentença Condenatória de 
Tiradentes apud Val e Viana, 2008, p.16) 
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  A fim de se exaurir a prática punitiva no alcance de pessoas que não 

participaram de atos que o Estado destina penalidades, a Constituição brasileira de 

1988 estatuiu o princípio da intranscedência da pena, isto é, a pena deve ser 

indicada a pessoa que cometeu a ilicitude e sobreveio a condenação. Nesse sentido, 

o direito interno brasileiro positivou tal princípio no art. 5º, inciso XLV da CF/1988, 

asseverando que: 

 

[...] nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a 
obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens 
ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles 
executadas, até o o limite do valor do patrimônio transferido. 
(BRASIL, 1988) 

 

  A sentença condenatória não pode pelo texto constitucional transcender o 

condenado para atingir os seus herdeiros. No entanto, é ressalvado a possibilidade 

de se alcançar o patrimônio hereditário transferido aos seus descendentes. Assim, 

as ações afirmativas não poderiam ser utilizadas como forma a se reparar 

pessoalmente a aqueles causadores e vitimados pelos atos da escravidão. No 

entanto, verifica-se que as ações afirmativas buscam não uma simples reparação 

pessoal, mas uma reparação dos efeitos desigualdades. Expõe Feres (2007): 

 

Existe hoje um grau razoável de consenso sobre a existência de 
desigualdade e discriminação racial em nosso país, que essa 
realidade se perpetua desde os tempos da colônia, e que algo deve 
ser feito para remediar esse problema. Não é por acaso que 
indígenas e afro-descentes são os únicos grupos humanos 
nomeados explicitamente na constituição de 1988, o documento mais 
importante da re-fundação do Brasil democrático, que recomenda a 
proteção de suas manifestações culturais por parte do Estado. 
(FERES, 2007, p.11) 

 

 A reparação histórica não deve ser confundida com a penalização individual 

das pessoas tecnicamente envolvidas na história escravocrata. As ações afirmativas 

em si visam reduzir os efeitos históricos entre negros e brancos, reparando com 

medidas o fluxo contínuo de desigualdades existentes. Ressalta Feres, a existência 

de um consenso sobre que há discriminação racial e desigualdade no Brasil, que 

permanece em continuidade desde o período colonial, devendo algo ser realizado 

para estancar esse problema. Para o autor a evidência das diferenças são tão 
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gritantes que o próprio texto constitucional que simboliza a norma jurídica mais 

importante do Estado Democrático Brasileiro, faz expressamente a menção aos 

afrodescendentes.  

  Desse modo, mostra-se, interessante perceber que a reparação pretendida 

pelas ações afirmativas com as cotas étnico-raciais parece estar sobre os efeitos 

históricos negativos que até então vem sendo percebido pelos dados informacionais, 

e não exatamente uma penalidade individual equivalente a uma reparação civil, até 

pela impossibilidade prática em se individuar a responsabilidade no sentido de 

reparação. 

 

2.4.4 Da diversidade  

  As ações afirmativas por cotas étnico-raciais por sua vez encontram o 

argumento auxiliar em sua implementação na busca pelo respeito à diversidade, 

como um dos seus fundamentos. Porém, existe uma crítica (FERES, 2007) a essa 

política pública que visa a diversidade, pelo fato de no Brasil existir uma sociedade 

complexa, com favelados, ribeirinhos, sem-terra, boias frias, etc. e tal política pública 

tencionar a um grupo específico, qual seja, negros, com critérios no concurso 

público. A crítica poderia se valer da premissa de que a busca dessa diversidade no 

concurso público como fundamento das ações afirmativas na prática unitariza um 

seguimento, apesar da multiplicidade do termo diversidade. 

  O fato concreto é que a parte significativa da totalidade das vagas nos 

concursos no funcionalismo público é de predomínio de pessoas autodeclaradas 

brancas (PORTAL BRASIL, 2013) e, ainda que tal crítica venha ser direcionada a 

diversidade, pelo fato das cotas étnico-raciais  se direcionarem a negros, é evidente 

que a sua inexistência certamente não iria favorecer a diversidade, ao contrário, as 

cotas étnico-raciais, cotas para pessoas com deficiência, é um caminho de ingresso 

para a diversidade na ocupação do sistema público brasileiro que em tese deveria 

ser plural. 

 

2.5.5 As diversas concepções de dignidade da pessoa humana e a sua relação 

com as ações afirmativas como fundamento 

  No Estado Democrático de Direito deve ser considerado a dignidade da 

pessoa humana. Não sendo menos evidente que a CF/1988, estatuiu como um dos 
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fundamentos da República, como pode ser visto no art. 1º, inciso III. Ocorre que o 

conceito de dignidade possui enraizamentos diversos em sua definição, para 

Comparato (2010) é dada por três esferas distintas, quais sejam, a ciência, religião e 

filosofia. 

  Em cronologia explicativa, Comparato ainda ressalta que pela perspectiva 

religiosa o homem foi feito conforme a imagem e semelhança de Deus, razão que 

pelo credo monoteísta, existiria superioridade do ser humano em função a coisas do 

mundo, não podendo ser abalado por necessidades básicas. Com o iluminismo, no 

antropocentrismo, o conceito de dignidade, segundo ele, é retomado em explicações 

filosóficas baseadas na racionalidade humana de modo que o ser humano possui a 

aptidão de ser guiado pela edição de sua própria lei criada. Seria dizer, ainda 

conforme o autor, que por meio da própria valoração do homem como centro de 

todas as coisas que suas próprias leis refletiriam a sua autovaloração, submetendo 

assim a suas leis racionais. Finalmente, de acordo com ele, a explicação científica 

se dá na concepção evolutiva quanto a procedimentabilidade que os indivíduos se 

sujeitam e chegam ao ápice da cadeia da evolução, e que não se trata de mero 

eventualidade que ele ocupa essa posição, até por tudo estar em sua função. 

  A dignidade no entendimento prevalente nos dias atuais se refere, consoante 

Moraes (2011, p.24), a um valor inseparável a todo indivíduo. É um valor moral e 

espiritual concernente à pessoa, que se exterioriza na singularidade consciente da 

autodeterminação e se responsabiliza quanto ao respeito pelo ser humano, 

estabelecendo um mínimo que não pode ser vulnerabilizado, devendo todos os 

ordenamentos jurídicos se comprometerem na preservação, excepcionada a 

pequena possibilidade em se restringir determinados direitos fundamentais, no 

entanto sem que com isso deprecie a conjectura dos seres humanos (MORAES, 

2011) A dignidade, então, é compreendida como um valor intrínseco que exterioriza 

a autonomia da vontade quanto a responsabilização do seu próprio ser. 

  No pensamento de Sarlet (2007) a dignidade é o que faz dele um ser vivo 

merecedor de respeito e considerações pela comunidade e o Estado, influindo em 

um conjunto de direitos e deveres que asseguram a própria pessoa contra atos de 

cunho desumano e degradante, propiciando ainda o mínimo de existência para se 

ter participação e ser corresponsável nos rumos de sua própria existência em 

sintonia com as demais pessoas. Esse seria o modo pelo qual, segundo o autor, a 
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dignidade apresentaria um caráter dúplice, primeira pela autonomia da pessoa 

humana e segundo pelo respeito e obrigatoriedade de proteção estatal. 

  De outro modo entende Barroso (2010), que a dignidade da pessoa humana é 

uma expressão inversa das atrocidades ocorridas na Segunda Guerra Mundial, 

tendo de plano a sua concepção jurídica estendida no preâmbulo da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, motivo que o respeito e a proteção ao ser humano 

tende a garantir a liberdade e a paz no mundo. 

  Portanto pelo verificado até o momento, pode-se entender que as diferentes 

concepções da dignidade da pessoa humana se encontram no respeito e proteção 

ao ser humano, assegurando condições mínimas de existência para que o indivíduo 

possa fazer fluir suas potencialidades no meio social, e deste modo, as ações 

afirmativas ganham um espaço quanto a dignidade da pessoa humana no de modo 

que determinados grupos não podem ser excluídos da comunidade, bem como do 

processo educacional, de trabalho, de cargos em função de sua raça, etnia, gênero, 

devem para tanto  serem reconhecidos como humanos em respeito e dignidade, 

cumprindo o Estado com o dever de promover a acessibilidade. 

 

2.4.6 O princípio da igualdade como fundamento das ações afirmativas 

  É ressaltado por Sarlet (2015) que o princípio da igualdade ganhou o patamar 

similar da dignidade da pessoa humana em grau de relevância jurídica, ulterior ao 

período da segunda guerra mundial. A relevância em destaque em âmbito global 

também pode ser reconhecida na Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

preceituando no artigo I a liberdade entre as pessoas ao nascerem e a sua 

igualdade em direitos e dignidade, sendo necessário que haja o espírito coletivo de 

fraternidade. 

  Moraes (2011) retrata a igualdade em dois sentidos, qual seja, a igualdade 

forma e a igualdade material. A igualdade formal se relaciona a aquela naturalmente 

aplicada de forma geral e abstrata indistintamente a todos sob os seus preceitos. 

Ocorre que, essa igualdade puramente, tornou-se ineficaz devido a multiplicidade e 

heterogeneidade das pessoas, não considerando as peculiaridades do fluxo 

contínuo dos acontecimentos sociais, caso interpretada em sentido restrito poderá 

ocasionar injustiças, como o caso em análise o qual se tinha anteriormente as cotas 

na magistratura, em âmbito nacional menos de 20%(vinte por cento) da população 
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negra ocupando os cargos da magistratura, sendo que os negros estatisticamente 

correspondem a mais de 50% (cinquenta por cento) da população. A igualdade 

restrita, formal, pura, sem qualquer discriminação poderia por sua vez desconsiderar 

um problema social de inserção de minorias, assim como ressaltado por Wieviorka:  

 

[...] o racismo institucional aparece como um conjunto de 
mecanismos, não percebidos socialmente e que permite manter os 
negros em situação de infereioridade, sem que seja necessário que 
os preconceitos racistas se expressem, sem que seja necessário 
uma política racista para fundamentar a exclusão ou a discriminação. 
O sistema nessa perspectiva funciona sem atores, por si próprio. 
(WIEVIORKA apud SCHUCMAN, p. 86, 2014) 

   

  Esse racismo institucional é corolário da igualdade pura, igualdade formal em 

não desigualar os desiguais na medida de suas desigualdades. É neste sentido que 

surge a igualdade material com a concepção em se considerar a realidade fática, 

essa igualdade que visa igualar os iguais e desigualar os desiguais, conforme 

Moraes (2011). Ainda, entende o autor, para que a desigualdade na lei não seja 

negativamente discriminatória, é essencial a existência de uma justificativa objetiva 

com critérios razoáveis e valorativamente aceitos, devendo ser engajada a 

proporcionalidade entre a finalidade perseguida e os meios empregados para 

assegurar a proteção das garantias e direitos constitucionais. Na oportunidade 

elenca uma lição de Dantas que a medida que a coletividade progride e se organiza, 

majora as diferenciações, repercutindo no sistema legislativo. Esporadicamente a lei 

incluirá assim no mesmo comando todos os indivíduos, razão que é comum regular 

direcionando quanto a profissão, diferença de sexo, atividade econômica, buscando 

inspiração racionalmente natural nesse agrupamento dos indivíduos e essas 

diferenciações, não ferem o princípio da igualdade (DANTAS apud MOARES, 2011). 

  Nesse contexto, os ensinamentos do filósofo Rawls (2000), destaca a ideia de 

justiça a qual a riqueza e renda, oportunidade, liberdade, assim como bases sociais 

de autoestima, fazem parte dos valores sociais, e necessitam serem distribuídos 

igualmente, excetuado a possibilidade de que caso seja distribuído de forma 

desigual traga vantagens a todos. De acordo com a igualdade rawlsiana a diferença 

seria um pressuposto de igualdade, amparando os que inicialmente já se encontra 

em posição prejudicial. Sandel (2012) cita Rawls em sua obra Justiça exemplificando 

que:  
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Permitir que todos participem da corrida é uma coisa boa. Mas se os 
corredores começarem de pontos de partida diferentes, dificilmente 
será uma corrida justa.[...] uma meritocracia justa tenta fazer isso, 
indo além da igualdade de oportunidades meramente formal. Ela 
remove os obstáculos que cerceiam a realização pessoal ao oferecer 
oportunidades. (SANDEL, 2012, p.191) 

 

 Deste modo, deveria para Rawls, ocorrer uma modificação do estado inicial 

de ingresso, fundamento que propiciaria a transformação social em paridade com a 

igualdade e justiça social. Tal contexto reafirma a premente necessidade da 

igualdade material em função dignidade da pessoa humana. Se o homem deve ter a 

sua dignidade em igualdade aos demais, parece crível que não deve existir 

subalternidade natural criada socialmente em uma discriminação negativa. Por essa 

razão a igualdade material, está atrelada a dignidade da pessoa humana e é um dos 

fundamentos do estado participativo e democrático de direito, bem como as ações 

afirmativas. O Estado que busca aceitar a formulação da igualdade fática encontrará 

divergências formais na igualdade jurídica, conforme ressalta Alexy: “quem quer 

promover a igualdade fática tem que estar disposto a aceitar a desigualdade jurídica” 

(ALEXY, 2008, p. 417). 

 

2.4.7 O bem-estar social como fundamento das ações afirmativas 

  Conhecido com o Welfare State, ou o Estado de Bem-Estar Social, esse 

preceito de diretriz governamental, possui a sua genealogia nos primados de um 

contexto liberal associado a revolução industrial (ARAUJO, 2005), a qual se tinha em 

um modo de produção com a acumulação de capital por um liberalismo econômico. 

Ocorre, a liberdade extremada (SMITH, 1983) pelos cidadãos na acumulação de 

capital a todo custo, corroborou para o desfalecimento do mercado, o que se 

verificou na crise de 1929 nos Estados Unidos da América (PRADO, 2011), bem 

como o detrimento da própria força de trabalho individual, uma vez que a classe 

operária se via em degradantes condições de trabalho, e esse fato que gerava a 

improdutividade do trabalhador e do próprio meio fabril, razão pela qual se menciona 

que as primeiras projeções do Welfare State estariam voltadas ao benefício do 

próprio capitalismo. 
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   Se na primeira dimensão do direito (BONAVIDES, 2001), buscou-se a 

libertação individual do Estado, devido ao aprisionamento ditatorial absolutistas nas 

monarquias, as quais interferiam na esfera privada, como o caso da esfera  

comercial, na segunda dimensão, buscou-se a aproximação do Estado na 

participação de atos comissivos a fim de se garantir os direitos sociais, como saúde, 

trabalho, educação, previdência, dentre outros, tendo em vista que a liberdade 

irrestrita, no pensamento acumulatório de bens, ocasionava em si a desigualdade 

em detrimento aos indivíduos menos favorecidos. 

   Nesse contexto, a segunda dimensão dos direitos surge no sentido de 

aproximar o Estado para elevar aos que estão em grau desprivilegiado no meio 

social, em posições de inferioridade, bem como assegurar a essas condições 

mínimas de sobrevivência, adaptação e inclusão no meio social, gerando 

oportunidades. Entende Ruiz que: 

 

Abandonou o Estado, nestes últimos três quartos de século, o seu 
papel negativo, absenteísta, ausente, para se transformar em Estado 
positivo, procurando conscientemente equilibrar as forças 
econômicas da sociedade, mitigando as consequências do próprio 
princípio individualista de produção. [...] Interveio decididamente no 
domínio econômico e no mercado de mão de obra, com novos 
princípios de Estado de direito e de bem-estar. (MORENO, 1997, p. 
90-91.) 

 

  Se ativamente o Estado necessita atuar para garantir a igualdade, cabe 

também a ele discriminar os que estão em situação de prejudicialidade para que 

sejam elevados ao mesmo patamar de vivência em comunidade com os demais, 

motivo que essa discriminação assumi uma acepção positiva. Para Bento (2003) em 

um critério econômico o Welfare State significou uma limitação a doutrina puramente 

liberal no que diz respeito a mão invisível do mercado sem outro instrumento 

controlador, sendo necessário para tanto a atuação do Estado em distribuição de 

recursos, buscando garantir serviços sociais e empregos, amenizando em 

parcialidade os ônus da força de trabalho. Por um viés político, entende ainda o 

autor que simbolizou uma extensividade a razão democrática, passando a 

substanciar os pluralismos ideológicos ante aos regimes despóticos de esquerda e 

direita. E finalmente, por uma conotação ética, o Bem-Estar social pelo Estado 

traduziu um pacto com a cidadania, direitos sociais e a justiça distributiva. 
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  Deste modo, com o intuito de concretizar internamente e irradiar as diretrizes 

principiológicas, constituições pelo mundo incorporaram o bem-estar social, 

destacando-se o pioneirismo da Constituição Mexicana em 1917 que incluiu em seu 

texto direito sociais e na Alemanha a constituição de Weimar em 1919. 

  No cenário brasileiro o desenvolvimento do Estado de Bem-Estar social, 

consoante Bonavides (2004) preconizou um terceiro momento histórico do Brasil, o 

texto constitucional de 1934 na Era Vargas, representou um pacto entre o 

intervencionismo e liberalismo, tendo em vista que escreveu dispôs sobre a 

educação, cultura, ordem econômica e social, família, tudo em forte influência 

advinda da Constituição alemã de Weimar (SILVA, 1997). 

  Foi contemplado no texto constitucional brasileiro de 1934 direitos 

trabalhistas, o salário mínimo, a criação da justiça do trabalho. Para Barroso (2000) 

o texto trouxe uma fórmula que vinculava o trabalho e o capital, que esbouçou a 

base para uma democracia social não ocorrida. Razão a qual se traz o 

reconhecimento de que foi com a CF de 1988, em locupletar as insuficiências dos 

moldes constitucionais anteriores, resgatando as promessas do Welfare State, tais 

como garantias dos direitos humanos fundamentais, justiça social e igualdade que 

de fato marcou o envolvimento do indivíduo em áreas econômicas, vida social e 

política. 

  Para Häberle (1997) em uma constituição o Preâmbulo funciona como uma 

ponte do tempo, a qual pode rememorar o passado em invocação as positivas 

circunstâncias de uma fórmula jurídica, repudiar premissas negativas em seu texto 

pretérito ou até mesmo evocar delinear desejos a serem acolhidos pelo povo 

(MENDES, 2010). Apesar do direito brasileiro entender que é desprovido de força 

vinculante normativa, o Preâmbulo orienta preceitos ,como é o caso brasileiro de 

1988, a se afirmar que o a constituição foi redigida para:  

 

[...] instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o 
exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, 
o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como 
valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem 
preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem 
interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias [...] 
(BRASIL, 1988) 

 

  Constata-se a partir de então que a constituição atual brasileira de 1988 

buscou o rompimento com a forma de governo autoritária, ensejando ante tudo a 
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efetivação de direitos fundamentais, norteado em seu preâmbulo em assegurar o 

Bem-Estar social, como pode se constatar no art. 3º como um dos objetivos 

constitucionais, qual seja: 

 

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa 
do Brasil: I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; II - 
garantir o desenvolvimento nacional; 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. (BRASIL, 
1988) 

 

  A partir de então, com a CF/1988 o Brasil se tornou um Estado Democrático 

de Direito, simbolizando um organismo representativo distributivo de poder, 

fundamentado em conceitos principiológicos e determinações para a efetivação dos 

direitos fundamentais, em que se finda o seu intuito apenas quando os objetivos são 

alcançados (TOLEDO, 2003). É nesse sentido que existindo um vício social violativo, 

o ciclo da efetivação prevalece, por isso está em constante rotação. Para Alexy os 

regramentos sistêmicos de um Estado que não possua a possibilidade da pretensão 

corretiva, não deveriam ser considerados um sistema jurídico, além do que esse 

novo sistema deve incorporar um procedimento de aplicabilidade (ALEXY, 2004, p. 

123-126). No caso, o texto deve conter indireta ou diretamente, medidas pertinentes 

a efetivação dos direitos dos cidadãos em seu livre exercício, como também a 

possibilidade da justiça social ser realizada. Conforme BARROSO (2009). A 

jurisdição constitucional surge então, com mecanismos a fazer perpetuar a finalidade 

constitucional, a título exemplificativo o controle de constitucionalidade, que objetiva 

paralisar atos em incompatibilidade com a constituição e declarar a sua invalidade. 

Posteriormente será examinado esse mecanismo com alguns julgados pelo 

Supremo Tribunal Federal (STF) pertinente a temática inclusiva das ações 

afirmativas. 
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3 A PERCEPÇÃO JURÍDICA SOBRE AS COTAS NO BRASIL 

  Em que pese o Estado não ser uma pessoa física, trata-se de um ente jurídico 

que exprime a vontade em um contexto intermediado por diversas formas de 

manifestação, seja através de decisões judiciais, como será verificado no controle de 

constitucionaliade, ou na construção de Lei, Decreto e Resolução. Essa última 

analisada em sua construção de fundamentos e formação comunicativa, no caso em 

específico, abrangendo as cotas étnico raciais no Brasil, com seus pressupostos de 

validade jurídica e elementos intrínsecos no papel comunicativo a sua estrutura 

hieráquica subordinada. 

 

3.1 Controle de constitucionalidade 

Mendes (2013) salienta que o controle de constitucionalidade é o instrumento 

precipuamente utilizado e com afinco por parte da Suprema Corte Brasileira no 

sentido de defender a Constituição, em uma análise interpretativa da legislação 

aferindo sua compatibilidade com a norma suprema: 

 
 [...] a Constituição é entendida como a lei fundamental que rege a 
comunidade política em que vivemos, tratando-se de norma de 
hierarquia superior à qual todo ordenamento jurídico se encontra 
vinculado e do “filtro através do qual se deve ler todo o direito 
infraconstitucional” vigente no país (MENDES, 2013, p. 178). 

 

  Isto posto, não há como se pensar em Supremacia da Constituição caso haja 

ato jurídico inferior, Leis, Decretos e/ou atos normativos em geral, que possam 

contrariá-la. Neste ensejo, havendo suspeita de dissonância ao texto constitucional, 

será analisado pelo poder judiciário em grau interpretativo semântico a sua harmonia 

com os direitos e garantias disciplinados em seu conteúdo (MORAES, 2011). 

 A constitucionalidade pode ser declarada não apenas pelo Supremo Tribunal 

Federal (STF) por intermédio do controle concentrado de constitucionalidade, mas 

também por juízes hierarquicamente inferiores no controle difuso de 

constitucionalidade. Para tanto, existem mecanismos próprios de controle de 

constitucionalidade a fim de que o entendimento legal na aplicação de determinada 

norma da federação seja simétrico nos mais diversos lugares brasileiros, tendo em 

vista as múltiplas possibilidades interpretativas do texto jurídico.  
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Desse modo, os mecanismos servem como instrumentos a se controlar o 

entendimento jurídico de determinada matéria política, individual ou social atrelada a 

sua finalidade em âmbito nacional, dissolvendo assim qualquer divergência 

interpretativa. Entre esses mecanismos positivados no texto constitucional a Ação 

Direta de Inconstitucionalidade (ADI), Ação Declaratória de Inconstitucionalidade 

(ADC), Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) e Ação 

Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO). 

 

 

3.2 Ações de controle de constitucionalidade 

A Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), é prevista no art. 102, inciso I, 

alínea "a" da CF/1988, se trata de uma espécie de controle concentrado dirigido ao 

STF para que declare a inconstitucionalidade de ato normativo federal ou estadual e 

lei federal em desacordo com a constituição, excetua-se a impossibilidade de 

intentar a ADI em face a ato normativo ou Lei municipal. Pontua-se que foi tratado 

no ordenamento constitucional legitimados a se promover a respectiva ação em um 

rol taxativo com previsibilidade no art. 103 da CF/1988, entre eles o Conselho 

Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, bem como partido político com 

representação no Congresso Nacional (BRASIL,1988). Assim, cabe mencionar, que 

proposta por um dos legitimados, acolhida a Ação Direita de Inconstitucionalidade 

pelo Supremo Tribunal Federal e declarada a inconstitucionalidade de determinada 

norma, o feito vinculará todo o Poder Judiciário e Executivo. 

           Frisa-se nesse momento conceitual que o controle de constitucionalidade não 

se restringe apenas a expressa compatibilização ao texto constitucional, mas 

também implicitamente aos princípios ensejadores da regra expositiva. Assim, 

alguns princípios como a razoabilidade, proibição ao retrocesso social, mínimo 

existencial, ainda que não expressos no texto poderão ser parâmetros para a 

concretização do controle. Pontua-se ainda que a inconstitucionalidade só poderá 

por essa medida ser aferida se a norma impugnada for posterior a CF/1988, logo, 

dispositivo constitucional anterior a data de 05 de outubro de 1988 não haverá a 

possibilidade de a sua validade questionada por meio desse mecanismo. 

 Já a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 

instrumento de controle constitucional previsto no art. 102 § 1º da CF/1988, que visa 

o cumprimento de preceito fundamental, quando a medida já não for amparada por 
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outras ações constitucionais, razão que é entendida com uma ação subsidiária de 

controle de constitucionalidade. A legitimidade para a propositura da ADPF são os 

mesmos indicados na ADI, contidos no art.103, incisos I ao IX, da CF/1988 atrelado 

a pertinência temática 

  Quanto a Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC), o texto brasileiro 

constitucional de 1988 trouxe a previsão no artigo 102, inciso I, alínea "a", almejando 

por intermédio desse mecanismo de controle a declaração de constitucionalidade 

ato normativo federal ou Lei. É comum que a Lei em sua origem já possua a 

presunção de constitucionalidade, no entanto, como visto na ADI, existe a 

possibilidade da possuir vícios, assim podem ser consideras inconstitucionais em 

sua aplicabilidade por juízes de primeira instância. Deste modo para que não 

margeie dúvida da constitucionalidade legal é comum o uso da ADC para reafirmar a 

constitucionalidade da Lei possuindo assim efeito vinculante. Conforme Lenza 

(2009), a ADC visa afastar a incerteza e insegurança quanto a validade de ato 

normativo federal ou a aplicação da lei, assegurando a fluência da constituição nas 

demais leis decorrentes. No art. 103 da CF/1988 de igual modo estão os legitimados 

para a sua propositura. 

  Por fim, de forma conceitual, existe a Ação Direta de Inconstitucionalidade por 

Omissão (ADO), que possui a finalidade em se opor a omissividade do legislador 

quanto ao mandamento constitucional em disciplinar determinada situação por 

intermédio de Lei. A previsão constitucional desse instrumento de defesa da 

constituição está prevista no art. 103, §2º da CF/1988, indicando que ao ser 

verificada a inconstitucionalidade omissiva, a fim de, no prazo de trinta dias, 

promover a efetividade legal. A legitimidade da propositura da ADO, são de igual 

modo, similares àqueles da ADI. 

 

3.3 O posicionamento do Supremo Tribunal Federal pela constitucionalidade 

das cotas étnico-raciais 

 O Supremo Tribunal Federal (STF) possui a competência para dar 

cumprimento à Constituição Federal em âmbito nacional, julgando as ações que se 

questiona a constitucionalidade de determinadas normas, conforme o tópico 

anteriormente verificado. Nesse sentido, em 2009, o Partido Democratas (DEM) 

elevou ao STF a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 
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186, com o fundamento de que as cotas étnico-raciais que foram estabelecidas na 

Universidade de Brasília (UNB) antagonizava a Constituição Federal nos preceitos 

fundamentais sobre a dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III) e um dos 

objetivos da república em promover o bem de todos, sem preconceito de origem, 

raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (art. 3º, inciso IV) . 

  Em 26 de abril de 2012 em plenário, o STF julgou pela improcedência da 

ação proposta, reafirmando a constitucionalidade das cotas étnico-raciais nas 

universidades públicas em um acórdão de aproximadamente 230 páginas. Entre as 

diversas fundamentações foi dito pela ministra Carmen Lúcia: 

 

[...] Todos os objetivos contidos, especialmente, nos três incisos 
acima transcritos do art. 3° da Lei Fundamental da República 
traduzem exatamente a mudança para se chegar à igualdade. Em 
outro dizer, a expressão normativa constitucional significa que a 
Constituição determina uma mudança do que se tem em termos de 
condições sociais, políticas, econômicas e regionais exatamente para 
se alcançar a realização do valor supremo a fundamentar o Estado 
Democrático de Direito constituído.” (STF, 2012, p. 9/10, ADPF nº 
186) 

 

  E deste modo  o julgamento foi favorável às cotas étnico-raciais pelo STF, na 

ADPF nº 186 (STF, 2012), conforme o resumo da Ementa em que se assevera, 

inclusive, a temporalidade dessa política pública, a Suprema Corte entendeu que as 

cotas fazem parte da necessidade de meios que auxiliam a reversão do cenário 

histórico universitário que não pode ser verificado unicamente por apenas um 

preceito constitucional de forma isolada, mas entre outros fatores como a justiça 

social, mais do que a redistribuição de riquezas, e sim, um procedimento com a 

distinção a fim de se incorporar na sociedade os valores culturais em sua 

diversidade, que por vez são considerados inferiores pelos assim considerados 

dominantes. Ressalta ainda, que a política de ações afirmativas possui apenas 

legitimidade, se no tempo em que perdurar ainda existir a exclusão social 

motivadora de sua criação. Contrário a isso, seria um privilégio permanente a um 

grupo, razão que tem que se valer dos critérios da proporcionalidade entre os fins 

perseguidos e os meios empregados (STF, 2012). 

  Posteriormente, surgiram as cotas étnico-raciais para concursos públicos no 

judiciário a fim de se sanar qualquer dúvida sobre a sua constitucionalidade, tendo 

em vista posicionamentos conflitantes, como ressaltou o Ministro do STF Alexandre 
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de Moraes estarrecido à época dos posicionamentos conflitantes sobre essa política 

pública. Aduziu o ministro: 

 

 

[...] No caso concreto, a postulação não chegou a ser instruída com 
um conjunto de decisões judiciais numericamente robusto, a ponto 
de configurar forte estado de suspeição sobre a constitucionalidade 
da legislação invocada. Não obstante, os julgados apresentados 
transmitem perplexidades que coadjuvaram todo o processo de 
positivação das ações afirmativas baseadas em recorte racial, e que 
– se multiplicadas em escala nacional – certamente poderão frustrar 
a efetividade desse modelo de emulação da igualdade racial, 
sobretudo se considerado o curto intervalo temporal de vigência do 
instituto [...]. (STF, 2017, p. 74) 

  

  Assim foi proposta no STF a Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 41, 

a fim de assegurar a interpretação na constitucionalidade da Lei nº 12.990/2014, 

afastando qualquer suspensão ou entendimento diversos por órgãos judiciais de 

primeiro ou segundo grau dessa Lei nos concursos públicos. 

 No julgamento, iniciado em maio e finalizado em junho de 2017, foi entendido 

pelos ministros, conforme a ementa, que as ações afirmativas nos concursos 

públicos se propõem entendimento a garantir a igualdade e:  

 

superar o racismo estrutural e institucional ainda existente na 
sociedade brasileira, e garantir a igualdade material entre os 
cidadãos por meio da distribuição mais equitativa de bens sociais e 
da promoção do conhecimento da população afrodescendente.  
(STF, 2017 p.1/2)4 

 
 

 E deste modo, em 11 de maio de 2017, teve início no plenário do STF o 

julgamento da Constitucionalidade da Lei Federal nº 12.990/2014, devido a Ação 

Declaratória de Constitucionalidade nº 41, a qual trazia o pedido da pacificação do 

entendimento quanto as cotas étnico-raciais em âmbito federal para o provimento 

dos cargos efetivos da administração direta e indireta federal.   

O julgamento contou neste primeiro momento, com todos os votos favoráveis 

dos 05 Ministros que julgaram o processo na oportunidade, antes da suspensão, 

sendo os participantes: o relator, Luis Roberto Barroso, Alexandre de Moraes, Rosa 

Weber, Edson Fachin e Luiz Fux. 

                                                 
4 A postura do racismo institucional se verificará adiante em uma abordagem sistêmica dos dados, 
possivelmente existente quando há omissividade necessária para corrigir as diferenças entre negros 
e brancos. 
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O Ministro relator, Luís Roberto Barroso, ressaltou que a Lei de Cotas, apesar 

de aparentar um privilégio na competição a um determinado grupo de pessoas, não 

violaria o princípio constitucional da igualdade, pois o benefício dado a determinados 

candidatos estaria em conformidade com a Constituição, devido a uma reparação 

histórica consequente da escravidão e racismo no meio social brasileiro:  

 

É uma reparação histórica a pessoas que herdaram o peso e o custo 

social e o estigma moral, social e econômico que foi a escravidão no 

Brasil e, uma vez abolida, entregues à própria sorte, sem condições 

de se integrarem à sociedade [...] (STF, 2017, p.19/20). 

 

Ainda no que concerniu ao seu voto, foi ressaltado pelo Ministro que se tem 

violação ao concurso público, uma vez que o candidato deverá alcançar uma 

pontuação mínima exigida, em observância ao princípio da eficiência. Declarou: 

 

Portanto, apenas se criaram dois critérios distintos de preenchimento 

de vagas, mas sem abrir mão do critério mínimo de suficiência. 

Apenas se previram duas filas diversas em razão das reparações 

históricas (STF, 2017, p.22) 

 

Posteriormente ao relator Barroso, proferiu o seu voto o ministro Alexandre de 

Moraes no sentido que se deve primar inicialmente o princípio da igualdade deve ser 

primado como sustentáculo, na sua acepção material, de modo que passa a ser 

aceitável a diferenciação de tratamentos, com uma ressalva: "os tratamentos 

normativos diferenciados são compatíveis com a Constituição Federal quando 

verificada a existência de uma finalidade razoavelmente proporcional ao fim visado, 

de aproximar as diferenças” (STF, 2017, p.76) 

Seguindo a votação, o ministro Edson Fachin, após o voto de Moraes, 

entendeu que a ação deveria ser julgada procedente com aplicabilidade imediata e 

direta nos órgãos e instituições públicas. E, finalizando o primeiro momento antes da 

suspensão do julgamento. A a ministra Rosa Weber, seguindo o voto do relator 

Barroso, destacou o fato de que nos dias que se passavam, percebia a inferioridade 

da remuneração dos indivíduos negros, chegando a ser à metade da remuneração 

média de pessoas brancas.  

Prosseguindo a votação, em razão da transcendência na reparação histórica 

acompanharam o relator os demais julgadores, valendo pontuar o voto do ministro 
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Luiz Fux que fez uma consideração objetiva quanto a sua fundamentação, nos 

seguintes termos entendeu: "As estatísticas são produtos de ações pretéritas e 

revelam, com objetividade, as cicatrizes profundas deixadas pela opressão racial de 

anos de escravidão”. (STF, 2017, p.120) E assim retoma o seu raciocínio: "A 

disparidade econômica e social entre brancos e negros, efetivamente, não é produto 

do acaso" (STF, 2017, p.121) 

Após a suspensão dada ao processo, foi continuada em 08 de junho de 2017, 

pelos ministros do STF, a votação com a declaração final de constitucionalidade da 

Lei Federal nº 12.990/2014, sobre a reserva de vagas para negros nos concursos 

públicos.  

Pelo Ministro Ricardo Lewandowski em seu voto foi considerado a Arguição 

de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 186, as quais já haviam se 

firmado STF a constitucionalidade das cotas raciais no ingresso nas universidades 

públicas. Ainda enfatizou que quando estava na presidência do Conselho Nacional 

de Justiça (CNJ), ocorreu à edição de uma resolução que garantia o direito a 20% 

de vagas aos negros no Poder Judiciário. Para o Ministro a resolução foi 

consequente à observação estatística, a qual demonstrou que 1,4% dos juízes no 

Brasil se autodeclaravam negros, e 14% pardos, dados discrepantes se considerado 

o censo demográfico realizado pelo IBGE em 2010 no Brasil, o qual constava que 

7,6 % das pessoas se consideravam negras e 43,1% pardas. 

  Em seguida ao voto, o ministro Marco Aurélio anotou que nos anos de 2001 e 

2002, momento em que foi presidente da STF, havia determinado a inserção no 

edital de 30% de reserva de vagas para prestação de serviços por negros. O 

Ministro entende que uma sociedade solidária e justa se deve a isonomia do 

tratamento, no entanto ressaltou ser perceptível a falta de oportunidade para a 

população negra, observando que os dados estatísticos revelam uma vergonha 

sobre a questão da inclusão. 

  Passadas as considerações trazidas pelo ministro Marco Aurélio, o decano, 

Ministro Celso de Mello enfatizou que não teria qualquer valor o direito e seriam sem 

quaisquer significados as liberdades, se não fossem levados em consideração os 

fundamentos pelos quais as liberdades e os direitos se apoiam, se tais direitos 

violados pelo Poder Público ou particular, e, não contarem com a base de 

instituições públicas, como é o caso das cotas afirmativas raciais. Destacou: 
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Sem se reconhecer a realidade de que a Constituição impõe ao 

Estado o dever de atribuir a todos os que se situam à margem do 

sistema de conquistas em nosso país a condição essencial de 

titulares do direito de serem reconhecidos como pessoas investidas 

de dignidade e merecedoras de respeito social, não se tornará 

possível construir a igualdade nem realizar a edificação de uma 

sociedade justa, fraterna e solidária, frustrando assim um dos 

objetivos fundamentais da República, a que alude o inciso I do 

artigo 3º da Carta Política (Supremo Tribunal Federal, 2017). (STF, 

2017, p.142) 

 

  Nesses fundamentos, bem como os já pontuados pelos Ministros, o decano, 

manifestou-se pela procedência constitucional das cotas nos concursos públicos 

como medida compensatória. 

  Por fim, a Ministra Carmem Lúcia, demonstrou em seu voto que é notável o 

preconceito velado contra mulheres e negros, muitas vezes utilizado em forma de 

brincadeiras. E assim perscrutou em seu voto que a modalidade de ações 

afirmativas inseridas no texto da Lei nº 12.990/2014, Lei de Cotas para concurso 

público, revela que de forma transparente, ressaltou a ministra: 

 

E ações como essas demonstram que nós andamos bem na 

humanidade, ao, pelo menos, tornarmos visível o que se passa. E 

não me canso de dizer que, na minha experiência preconceitos 

passam-se pelo olhar do outro. Dirigimos um carro, e a pessoa ao 

lado pensa: O que essa mulher está fazendo numa direção? 

Superada a primeira etapa de combate aos preconceitos, aqueles 

mesmos que tentaram vencer isso, tendo isso apenas na cabeça do 

que tem preconceito como repetição de comportamentos - às 

vezes, ou de casa, ou do grupo social -, fazendo dessas formas de 

preconceito uma brincadeira, como se não doessem em cada um 

de nós. O que nós mulheres, negros, índios, ou adeptos de alguma 

religião passamos, nada mais, nada menos, são injúrias 

inconstitucionais. (STF, 2017, p.158) 

 

Neste sentido, dos onze ministros que compõem o Tribunal, os dez presentes 

votaram pela constitucionalidade das cotas nos concursos públicos, entendendo ser, 

entre outros fatores, uma maneira de reparação histórica com fundamento 

isonômico. 
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3.4 Pressuposto de validade jurídica da resolução nº 203 de 23 de junho de 

2015 do conselho nacional de justiça (CNJ) 

  Em virtude de a Lei nº 12.990/2014 contemplar diretamente os cargos do 

poder executivo, não existia na Lei emanada do Poder Legislativo a aplicabilidade 

aos concursos públicos do Poder Judiciário. Por isso, foi editada em 23 de Junho de 

2015 a resolução 203 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a qual estipula a 

reserva de vagas para cotas étnico-raciais nos concursos públicos da magistratura 

brasileira. O seu artigo 2º reza que: 

 

Art. 2º Serão reservadas aos negros o percentual mínimo de 20% 

(vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos para 

provimento de cargos efetivos do Quadro de Pessoal dos órgãos do 

Poder Judiciário enumerados no art. 92, l-A, II, III, IV, V, VI e VII, da 

Constituição Federal e de ingresso na magistratura dos órgãos 

enumerados no art. 92, III, IV, VI e VII. 

 

  Em que pese, tratar-se de um órgão do poder judiciário, não sendo integrante 

do Poder Legislativo, é pacífico o entendimento na Suprema Corte Brasileira, STF, 

que a resolução expedida pelo CNJ possui a força vinculativa de Lei, isto é, possui o 

poder normativo primário, conforme Ação Declaratória de Constitucionalidade nº12. 

Assim, é possível o judiciário exercer uma função atípica ao seu mister principal, que 

é o julgamento, para elaboração de uma resolução com um condão vinculativo ao 

seu Poder. 

  Assim, quando é expedida a resolução pelo Conselho cabe aos membros do 

poder judiciário e aos Tribunais organizadores dos concursos públicos, à exceção do 

STF, acatarem o conteúdo deliberado no ato justamente por ter o viés vinculativo. 

Nesse sentido é o verificado no artigo 102, §5º do Regimento Interno do CNJ: 

 

Art. 102. O Plenário poderá, por maioria absoluta, editar atos 

normativos, mediante Resoluções, Instruções ou Enunciados 

Administrativos e, ainda, Recomendações. [...] § 5º As Resoluções e 

Enunciados Administrativos terão força vinculante, após sua 

publicação no Diário da Justiça eletrônico e no sítio eletrônico do 

CNJ.  

  Há mais, a própria Constituição Federal de 1988 estatui este poder, conforme 

o art. 103-B: 

Art. 103-B. O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 

(quinze) membros com mandato de 02 (dois) anos, admitida 01 

(uma) recondução, sendo: [...] § 4° Compete ao Conselho o controle 
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da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do 

cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além 

de outras atribuições que lhe foram conferidas pelo Estatuto da 

Magistratura: I - zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo 

cumprimento do Estatuto da Magistratura, podendo expedir atos 

regulamentares, no âmbito de sua competência, ou recomendar 

providências; 

 

 Verificado o tratamento dado pelo Poder Judiciário em disciplinar as cotas 

étnico-raciais nos concursos públicos da magistratura e sua força vinculativa, é 

importante, observar que, a resolução em seu primado reflexo discursivo obteve um 

marco inicial com a sua razão de ser em análises ponderativas, as quais 

estatisticamente remontavam a disparidade quanto a composição do Poder 

Judiciário, incluindo negros e brancos. 

  Deste modo, anterior a Resolução foi instaurado no CNJ um pedido de 

providências nº 0002248-46.2012.2.00.0000, com a finalidade de estudos com 

diretrizes ao Poder Judiciário para o preenchimento de cargos de juízes substitutos e 

compatibilidade com a reservas de percentual de vagas a negros e índios. Essa 

pesquisa resultou na realização do Censo de 2013 por parte do CNJ, o qual 

participaram respondendo a enquete 64% dos magistrados, isto é, aproximadamente 

11 mil dentre os 94 Tribunais e Conselhos existentes no Brasil (Gráfico 1).  

 
Gráfico 1- Número de magistrados segundo ano de ingresso, por cor/raça, 2013. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CNJ, 2014. 

 

 Os dados expostos no Gráfico 1 remontam a uma dissintonia entre negros e 
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brancos nos cargos públicos da magistratura, como pode ser observado no Gráfico 

2 a seguir: 

 
 
Gráfico 2- Percentual de magistrados segundo ano de ingresso, por cor/raça, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CNJ, 2014. 

 

Os gráficos, em si, demonstram a disparidade encontrada entre os negros no 

ingresso na magistratura brasileira, em que pese corresponderem a mais da metade 

da população, não representam ao menos 20% (vinte por cento) na conquista de 

cargos nesse âmbito, enquanto os brancos correspondem a mais de 80% (oitenta 

por cento). 

Quanto a essa análise objetiva, tem-se mostrado o reflexo ainda dos 

possíveis fatores históricos da inserção do negro desde a abolição da escravatura 

no Brasil. Entendendo este, em consonância com o Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE) como pretos e pardos, afirma o conselheiro do CNJ, Carlos 

Eduardo Dias que se trata de um ajuste histórico em função de aproximar a 

magistratura de constatação radiográfica social brasileira. Salientando ainda que o 

débito é grande, tendo em vista a participação diminuta de negros no Poder 

Judiciário. (DIAS, apud FARIELLO, 2017) 

A perspectiva do conselheiro desenvolve em seu prisma uma cultura de 

consciência para corrigir os paradoxos sociais de inclusão, ao ponto de que as 

práticas de ações afirmativas sejam desnecessárias em um futuro próximo. 

John Rawls em uma concepção de justiça distributiva avaliou em sua teoria 

de justiça, um critério igualitário de modo a ser ofertado aos indivíduos 
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oportunidades de acesso aos bens que deveriam ser comuns. 

 

[...] Um sistema social justo define o escopo no âmbito do qual os 

indivíduos devem desenvolver seus objetivos e oferecer uma 

estrutura de direitos e oportunidades e meios de satisfação pelos 

quais e dentro dos quais esses fins podem ser equitativamente 

perseguidos (RAWLS, 2002, p.34). 

  

 Assim, na aplicabilidade de uma estrutura normativa de viés político-social a 

fim de se harmonizar a paridade quanto as diferenças dicotômicas entre as classes 

sociais no Brasil e fornecer oportunidades, emerge a Lei nº 12.990/2014 com a 

reserva de cotas étnico-raciais nos concursos públicos federais do executivo. 

Sucessivamente outras estruturas normativas como um corolário dessa perspectiva 

integrativa, citando-se a Resolução nº 203 de 23 de junho de 2015 do Conselho 

Nacional de Justiça, em que reserva nos editais dos concursos da magistratura 

brasileira um percentual mínimo de 20% de vagas para negros.  

Tais medidas estatais, advém no bojo das ações afirmativas, visando a 

projeção da igualdade material em otimizar no cenário público a igualdade de 

oportunidades a população negra, corrigindo um problema histórico que parte desde 

a abolição da escravatura. Hoje, albergando com políticas públicas uma população 

secularmente abolida, porém presa a um contexto social com obstáculos na sua 

inserção. 

  Ainda, deve-se mencionar, que anteriormente a Lei de cotas étnico-raciais no 

concurso público, de 09 de junho de 2014, há a existência da premissa evolutiva 

encontrada no Estatuto da Igualdade Racial, Lei nº 12.288 de 20 de julho de 2010. A 

referida legislação previa em ser Art. 4º que:  

 

Art. 4º. A participação da população negra, em condição de 

igualdade de oportunidade, na vida econômica, social, política e 

cultural do País será promovida, prioritariamente, por meio de: 

[...] 

II - adoção de medidas, programas e políticas de ação afirmativa; [...]   

 

  Não diferente de tal medida, vale-se ainda o supedâneo jurídico constitucional 

brasileiro de 1988, como pilar para as derivações legislativas em afirmar que a 

República Federativa do Brasil tem como um dos seus objetivos fundamentais 

erradicar as desigualdades sociais: “Art. 3º. Constituem objetivos fundamentais da 



66 

 

  

 

República Federativa do Brasil: [...] III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 

desigualdades sociais e regionais [...]” (BRASIL, 1988). 

 Deste modo, a adoção de políticas afirmativas por meio de cotas passou a 

ser o dever constitucional do Poder Legislativo, ao ponto do legislador não apenas 

respeitar as leis infraconstitucionais, mas sim, a própria constituição na elaboração 

de medidas que visem extinguir a diferença social brasileira. No momento que 

existem normas jurídicas com a finalidade em propiciar aos negros a possibilidade 

de alcançar a igualdade social, surge a obrigação do Estado em se valer de 

instrumentos que concretizem tal situação. Nesse sentido, as vagas ofertadas para 

negros em concursos públicos está norteada pelas bases infraconstitucionais e 

constitucionais com objetivo em inseri-los no melhor plano igualitário de 

oportunidades, quanto a vida econômica, educacional e política do país, uma vez 

que a população negra é a maioria encontrada entre pobres, proporcionalmente, 

restando claro que a política afirmativa de cotas tem virtude constitucional na 

pretensão de erradicar as desigualdades sociais, pobreza e marginalização. 

 Sob esses parâmetros, surgem estruturas legais para tentar dimensionar a 

capilaridade das cotas no território nacional, tendo em vista a grande diversidade 

existente no Brasil e o seu porte continental. 

 

3.5 Elementos intrínsecos do gênero jurídico contidos na Resolução nº 203 de 

23 de junho de 2015 do CNJ e seu papel comunicativo a sua estrutura 

hierárquica subordinada 

Salientado a formação jurídica da Resolução, faz-se necessário a percepção 

da linguagem comunicativa expedida a fim de se manter uma completude 

comunicativa, bem como o entendimento de suas razões de formação com o Estado 

Democrático de Direito, nesse sentido é válido analisar gêneros textuais, gêneros 

jurídicos, tipos textuais, a fim de compreender o gênero jurídico e as tipologias 

textuais contidas na Resolução nº 203 de 23 de junho de 2015 do CNJ. 

3.5.1 Gêneros textuais 

 Segundo Marcusch (2008, p. 161), "os gêneros textuais são necessários para 

interlocução humana". Para o autor os gêneros fazem parte de uma atividade 

discursiva em certo grau de estabilidade em função de diversos tipos de controle 
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social, associando-se até ao desempenho do poder. Ainda, ressalta Marcusch 

(2008) que o gênero textual teria a sua materialidade devido a recorrente situação 

comunicativa. Seria o gênero os textos que na vida cotidiana são encontrados, 

apresentando um padrão comunicativo, com objetivos enunciativos, um estilo 

concreto integrado por forças socias, institucionais, técnicas e históricas. 

Contraposto a um tipo textual, o gênero faz parte de um contexto empírico de 

comunicação que representa de modos diversos, como exemplos: romances, 

bilhetes, reportagens, cardápios, carta pessoal, telefonema, bula de remédio, 

decreto, resolução, lei, etc. Assim, o gênero textual para o escritor é exteriorizado 

por uma forma textual estável, social ou historicamente contextualizada. 

(MARCUSCHI, 2008) 

Nessa conjuntura, Swales (1990), entende gênero textual como eventos 

comunicativos compartilhados por um propósito na comunicação, e sendo esse 

protótipo o critério privilegiado que faz com que determinada ação retórica se 

encaixe. Ainda segundo esse pensamento, os diversos gêneros possuem 

semelhança em padrões, no entanto, variando peculiaridades em seu conteúdo, 

estrutura, público-alvo e estilo. 

É possível compreender que o gênero textual é ante tudo, uma 

instrumentalização social, pois forma-se sobre a interação dos seres humanos em 

um contexto específico, pautando-se em uma vinculação a um público alvo sobre um 

discurso a ser proferido. Nesse silogismo, a variação da tipologia textual ocorrerá 

quando houver a modificação dos indivíduos a recepcionarem o discurso. 

Deste modo, pode-se verificar a essencialidade do gênero textual na 

corporificação comunicativa da função social que é destinado. Independentemente 

do gênero, as atribuições textuais objetivam um transporte informacional, tendo um 

sujeito como fiel destinatário. Conforme Marcuschi (2008) a mobilidade social influi 

no gênero textual modificando a sua estrutura, dando luz nesse sentido o conceito 

rígido e estático de uma inalterabilidade padrão. Conforme Marcuschi: 

 

[...] não concebamos os gêneros como modelos estanques nem 
como estruturas rígidas, mas como formas culturais e cognitivas de 
ação social (Miller, 1984) corporificada na linguagem, somos levados 
a ver os gêneros como entidades dinâmicas, cujos limites e 
demarcação e tornam fluidos. (MARCUSCHI, 2008 p. 151, apud 
Miller, 1984). 
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  Pode-se ainda reafirmar que o gênero textual ultrapassa a simples promoção 

discursiva, como também alcança destinatários alguns grupos sociais, em uma 

função específica. Sendo o gênero textual de suma relevância as interações sociais, 

estabelecendo uma dinâmica de entendimentos em sua finalidade destinada, no 

âmbito jurídico não seria diferente a tamanha importância em apropriações pelo 

Estado de estruturas comunicativas ao ponto de se direcionar aos seus 

administrados suas intencionalidades, fazendo assim, através do gênero jurídico. 

 

3.5.2 Gênero jurídico  

  O gênero jurídico é um gênero que engloba respaldos normativos, imbuídos 

em formalidades ao padrão da norma culta que possui uma finalidade abstrata e 

concreta. Obrigatoriamente, o gênero jurídico possuirá relação direta com o Estado, 

expressamente como em Leis, Decretos, Sentenças, Petições, Resoluções, ou 

indiretamente em contratos particulares para com particulares, que em celebração 

de um negócio jurídico possui relação com o Estado, ainda que este se apresente de 

forma implícita alicerçado como o garantidor de uma obrigação contratualizada. 

  Tal gênero possui peculiaridades como a possiblidade de apropriação de 

diversas tipologias textuais para a transmissão volitiva a quem se destina. Esta 

destinação pode ser do Estado para particulares, de particulares para particulares ou 

de particulares para o Estado. 

  Do Estado para particulares se pode exemplificar como a vontade cogente 

materializada por Decretos, Leis, Resoluções, Medidas Provisórias e etc. Quanto a 

transmissibilidade corporificada no gênero jurídico de particulares para particulares, 

o texto jurídico poderá ser um contrato, um testamento. Por fim, quando há o viés 

comunicativo iniciado por particulares e destinado ao Estado se tem Petições 

judiciais e requerimentos administrativos. No caso em específico, será analisada a 

Resolução nº 203 de 2015, expedida pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ e as 

tipologias textuais empregadas em sua composição, isto é, uma norma que é 

direcionada verticalmente do Estado para estruturas hierarquicamente subordinadas. 

 

3.5.3 Conceito de tipo textual  

  Conforme os conceitos extraídos de Marcuschi (2008), o tipo textual se 

caracteriza por seus aspectos estilísticos em uma relação lógica de construção, em 
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elaborações retóricas, aspectos lexicais, sintáticos, tempos verbais, do que com a 

materialização do texto propriamente dito. De forma generalizada, os tipos textuais 

abarcam categorias popularmente conhecidas, são elas: a argumentação, descrição, 

injunção, narração, exposição. Quando predomina um modo em um texto 

materializado, diz-se que terá a designação do tipo prevalecente, podendo ser o 

texto portanto, argumentativo, expositivo ou injuntivo dependendo da influência 

percentual de recorrência que aparece a estilística empregada. 

   Pode-se observar que as disparidades sobre o tipo e o gênero textual não se 

limita apenas ao fato de este último ser mais abrangente e englobar o primeiro, mas 

ao fato de que este último também pode ter heterogêneo em sua composição, isto é, 

a possiblidade de um gênero conter variados tipos textuais, como será verificado no 

presente caso quanto a Resolução 203 do CNJ. 

  

3.5.4. Dos tipos textuais e a propositura ideológica no gênero normativo  

  Como descrito anteiormente em Marcuschi (2008), os tipos textuais se 

referem a um enunciado parametrizado estruturalmente com características 

dominantes. Tal tipologia se define por sua composição de aspectos sintáticos, 

lexicais e lógicos. Nesse sentido o tipo textual pode ser concebido como a 

exteriorização de uma forma modulada a um público dirigido. Estão entre os tipos: a 

narração, injunção, argumentação, exposição. 

  A narração possui como sua principal característica o fato de contar uma 

história, que pode ser fictícia ou real, em determinado espaço e tempo, é atrelar 

acontecimentos e ações em determinado momento do tempo. A injunção, atrela-se 

aos textos que possuem o objetivo de orientar o leitor, instrui-lo. Em sua grande 

maioria o tipo injuntivo é característico pela existência de verbos no imperativo, 

presente do indicativo e verbos no infinitivo. Podem ser exemplos de textos 

injuntivos receita de culinária, edital de concurso, código, leis, decretos, resoluções, 

dentre outros. O tipo textual expositivo esclarece determinado assunto por 

intermédio de explicações, expõe determinado conteúdo sem que exista uma 

opinião sobre a substância que orbita a exteriorização no texto, sendo por isso 

característica impessoalidade. A verificação de verbos no presente do indicativo. A 

exposição pode suceder por meio de textos jornalísticos.  

  O argumentativo é tipo textual em que se pretende o convencimento do leitor, 

no sentido que esse venha a aderir à proposta argumentada, isto é, a perspectiva 
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argumentativa direciona o leitor a um ponto de vista. Petições judiciais pode ser um 

exemplo quando se expõe argumentações legais que justifique o pedido sob o ponto 

de vista de um direito (MARCUSCHI, 2008). 

  Conceituados alguns tipos textuais, no próximo item será referenciado quais 

os tipos constantes na Resolução nº 203 de 23 de Junho de 2015, expedida pelo 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ), com o propósito de exigibilidade de um 

percentual de 20% (vinte por cento) das vagas nos concursos públicos da 

magistratura, para aos negros, esses compreendidos entre o somatório de negros e 

pardos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE. 

  Antes da explanação acerca das tipologias contidas na resolução é preciso 

entender que a forma comunicativa do gênero jurídico também expõe um discurso 

ideológico. Conforme Brandão: 

 

Marx e Engels identificam "ideologia" com a separação que se faz 
entre a produção das idéias e as condições sociais e históricas em 
que são produzidas. Por isso é que eles tomam como base para 
suas formulações apenas dados possíveis de uma verificação 
puramente empírica: os dados da realidade que são "os indivíduos 
reais, sua ação e suas condições materiais de existência, aquelas 
que já encontram a sua espera e aquelas que surgem com a sua 
própria ação. (BRANDÃO, 2004, p.19) 

 

  Assim, apesar de ser um ente que não possui caracterização física em um 

sentido natural, o Estado é um ser criado que possui uma linha ideológica em sua 

elaboração normativa, a qual dependerá do contexto em que estão vinculadas as 

suas permissibilidades e seus pontos de atuação, sempre intermediado pelo 

pensamento humano, e, em uma sociedade democrática, instrumentalizado por um 

representante legitimado para a atuação correspondente. 

  Entendido que a norma é produzida em um contexto ideológico permeado 

pelo tempo e o espaço, mostra-se pertinente tal contextualização para se verificar as 

características predominantes em gêneros textuais e suas tipologias. A título 

exemplificativo, os dez mandamentos, considerados normas jurídicas para os 

hebreus em momentos pretéritos 1.448 a.c.  (GUSMÃO, 1972), com efeito coercitivo, 

foi elaborado em um contexto judaico religioso em que se predominava o Estado 

Teocrático, característizado pela forma impositiva verticalizada de cima para baixo, 

de modo que se tinhma as determinações, nesse documento da época, de condutas 

a não serem praticadas pelos destinatários. Salienta Gusmão: 
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É válido frisar que para a maioria dos doutrinadores do Direito a “lei” 
presente em Israel não pode, em hipótese alguma, ser “considerada 
como contendo exclusivamente matéria jurídica, pois contém 
preceitos morais e religiosos. Consideravam-na os hebreus como 
tendo origem divina. Entretanto, “fazendo uma análise crítica, não 
podemos questionar que no momento histórico e condições (de 
formação, de mistura de vários povos, conflitos) em que os hebreus 
viviam suas leis, que elas podem sim ser compreendidas como 
regras de conteúdo jurídico, apesar de se estruturar no divino. 
Lembrando que para o momento histórico, e não hoje. (GUSMÃO 
(1972, p. 234) 

  

   Tem-se nos Dez Mandamentos o gênero jurídico da época. Verifica-se 

conforme a literalidade dos seus dispositivos contidos no livro bíblico em Êxodo 

20:3-17 (BÍBLIA SAGRADA, 2012, p. 171), a tipologia injuntiva exclusiva, com a 

predominância do imperativo, conforme se verifica:  

 

Não terás outros deuses diante de mim. 
Não farás para tir nenhum ídolo, nenhuma imagem esculpida, nada 
que se assemelhe ao que existe lá em cima, nos céus, ou embaixo 
na terra, ou mesmo nas águas que estão debaixo da terra [...] 
Não pronunciarás em vão o Nome de Yahweh, o SENHOR teu Deus, 
porque Yahweh não deixará impune qualquer pessoa que pronunciar 
em vão o seu Nome. 
Lembra-te do dia do Shabbãth, sábado, para santificá-lo.[...] 
Honra teu pai e tua mãe, a fim de que venhas a ter vida longa na 
terra que Yahweh, o teu Deus, te dá. 
Não matarás. 
Não adulterarás. 
Não furtarás. 
Não darás falso testemunho contra o teu próximo. 
Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu 
próximo, nem os seus servos ou servas, nem o seu boi ou jumento 
nem coisa alguma que lhe pertença. 
 

  Nessa dimensão, as determinações verticalizadas no presente caso 

caracterizam o gênero jurídico com a exclusividade injuntiva, e, que para o período 

teocrático religioso, representou um destino organizatório, em vista à multiplicidade 

de pensamentos entre os destinatários da mensagem religiosa.    

  Por essa mensagem, entende Orlandi (2009) que o código em uma 

comunicação não possui um fim em si mesmo, o qual o receptor decodifica o 

material enviado. Para a professora:  
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[...] não se trata de informações apenas, pois, no funcionamento da 
linguagem, que põe em relação sujeitos e sentidos afetados pela 
língua e pela história, temos um complexo processo de constituição 
desses sujeitos e produção de sentidos. (ORLANDI, 2009, p. 21) 

  

  Entende ainda que o discurso também não deve ser confundido com fala, pois 

esse seria o " efeito de sentidos entre locutores". Um texto jurídico seria um exemplo 

discursivo ideológico em posicionar o pensamento de uma época, por isso, o 

discurso carrega consigo condicionantes históricas e determinações linguísticas em 

sua construção. 

 

3.5.5 O gênero jurídico e as tipologias textuais contidas na resolução nº 203 de 

23 de junho de 2015 do CNJ 

 Conjurando o contexto brasileiro no presente momento do século XXI, nos 

primados republicanos de um Estado Democrático de Direito, é possível a 

constatação diversificada em paralelo ao documento normativo remoto de uma 

comunidade teocrática, que são Dez Mandamentos. Nesse paralelo que será 

explicado, a diversificação brasileira em seu modo de operação legiferante 

encontrou a fórmula da produção legal pelo modo de ser do Estado, isto é, um 

Estado Democrático de direito responde a legitimação de sua estrutura social 

construída pelo povo. Logo, não se tem apenas um pensamento verticalizado 

ortodoxo de cumprimento, mas sim, uma verticalização posterior ao que 

horizontalmente pela sociedade foi discutido e ratificado. Assim, parece razoável em 

alguns momentos a aparição de justificações e argumentações nos documentos 

jurídicos brasileiros. Porém, isso não significa a subjugação de um documento 

normativo por outro de Estado diverso, significa apenas as estruturas de formação 

com a pluralidade dinâmica global de diversas culturas em suas identificações 

históricas de construção. Feitos esses esclarecimentos é preciso pontuar a dinâmica 

de formação do documento jurídico, a Resolução nº 203 de 2015 do CNJ e seu 

contexto de produção.  

  No Brasil o sistema de poder é tripartite, isto é, o poder soberano da república 

brasileira é exercido pelas funções Executiva, Legislativa e Judiciária, as quais  

devem possuir independência e harmonia entre si, conforme o artigo 2º da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (BRASIL, 1988). Na esfera 
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de atuação para a produção legal, cada poder possui a legitimidade de interferência 

administrativa em seu âmbito interno. Assim, cabe ao executivo prover normas 

relacionadas ao funcionalismo dos seus servidores, do legislativo de igual modo e ao 

judiciário no mesmo sentido. 

  Nesse fundamento, foi verificado pelo Poder Executivo que o percentual de 

negros em seu quadro de pessoal representava um número reduzido, sendo de 

interesse, no período referente à criação da lei de cotas étnico-raciais, Lei nº 12.990 

de 09 de junho de 2014 estipulando o percentual mínimo de 20% de cotas para 

cargos do poder executivo federal, com fundamento também na Lei nº 12.288 de 20 

de julho de 2010, a qual trata sobre a igualdade racial. Assim, foi criado pelo 

executivo norma que intencionalizava as cotas em sua esfera de poder.  

  Quanto ao judiciário, em 2012 por meio do pedido de providências do CNJ nº 

0002248-46.2012.2.00.0000, buscou averiguar o número de negros ocupantes da 

magistratura nacional, constatando de igual modo um número reduzido, 

implementou-se as cotas na magistratura parte integrante da sua esfera de poder, 

por intermédio da Resolução nº 203 de 23 de junho de 2015 do Conselho Nacional 

de Justiça (CNJ,2015), dispondo da seguinte forma: 

 

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. 
O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 
(CNJ), no uso de suas atribuições legais e regimentais; 
CONSIDERANDO o disposto na Lei 12.990, de 9 de junho de 2014; 
CONSIDERANDO o disposto no Estatuto da Igualdade Racial, Lei 
12.288, de 20 de julho de 2010; 
CONSIDERANDO que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal na 
ADPF 186/Distrito Federal; 
CONSIDERANDO os resultados do Primeiro Censo do Poder 
Judiciário, realizado pelo Conselho Nacional de Justiça; 
CONSIDERANDO as deliberações do plenário do CNJ nos autos do 
Pedido de Providências 0002248-46.2012.2.00.0000 e do processo 
Comissão 0006940-88.2012.2.00.0000, na 210ª Sessão Ordinária, 
realizada em 9 de junho de 2015; 
RESOLVE: 
Art. 1º A reserva de vagas aos negros nos concursos públicos para 
provimentos de cargos efetivos nos órgãos do Poder Judiciário, 
inclusive de ingresso na magistratura, dar-se-á nos termos desta 
Resolução.  
Art. 2º Serão reservadas aos negros o percentual mínimo de 20% 
(vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos para 
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provimento de cargos efetivos do Quadro de Pessoal dos órgãos do 
Poder Judiciário enumerados no art. 92, I-A, II, III, IV, V, VI e VII, da 
Constituição Federal e de ingresso na magistratura dos órgãos 
enumerados no art. 92, III, IV, VI e VII. [...] 
Art. 3º Os órgãos indicados no caput do art. 2º poderão, além da 
reserva das vagas, instituir outros mecanismos de ação afirmativa 
com o objetivo de garantir o acesso de negros a cargos no Poder 
Judiciário, inclusive de ingresso na magistratura, bem como no 
preenchimento de cargos em comissão, funções comissionadas e 
vagas para estágio.  
Art. 9º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação e 
vigorará até 9 de junho de 2024, término do prazo de vigência da Lei 
12.990, de 9 de junho de 2014.  
§ 1º Esta Resolução não se aplicará aos concursos cujos editais 
tiverem sido publicados antes de sua entrada em vigor. 
[...]Ministro Ricardo Lewandowski 

 
 
 

  Assim, é possível identificar, na composição do conteúdo supra descrito, 

fragmentos do tipo textual expositivo no momento inicial ao caracterizar a ideia 

principal da norma jurídica com as subsequentes descrições, ao mencionar que: 

 
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. 
 

 

  Posteriormente, existe uma pequena presença do texto narrativo, cuja forma 

breve narra que o personagem, isto é: “O PRESIDENTE DO CONSELHO 

NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ), no uso de suas atribuições legais e regimentais [...] 

RESOLVE” impor determinadas medidas, com o fundamento de normas anteriores 

que já trataram sobre o tema da diversidade nos cargos públicos, quais sejam: Lei 

12.990, de 9 de junho de 2014; o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal na 

ADPF 186/Distrito Federal; os resultados do Primeiro Censo do Poder Judiciário; as 

deliberações do plenário do CNJ nos autos do Pedido de Providências 0002248-

46.2012.2.00.0000 e do processo Comissão 0006940-88.2012.2.00.0000. Nesse 

sentido, pode-se mencionar que há também fragmento do texto argumentivo ao ser 

defendido o ponto de vista na necessidade da implementação da Resolução, 

“considerando” as situações jurídicas anteriores que já permearam a temática. 

   E sucessivamente quanto à perspectiva das tipologias textuais contidas na 

Resolução há o tipo injuntivo com as determinações, verbos no imperativo, que por 
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sua vez predominam no corpo escrito do documento. São os exemplos dos 

fragmentos: 

 

[...]Art. 2º Serão reservadas aos negros o percentual mínimo de 20% 

(vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos para 
provimento de cargos efetivos do Quadro de Pessoal dos órgãos do 
Poder Judiciário enumerados no art. 92, I-A, II, III, IV, V, VI e VII, da 
Constituição Federal e de ingresso na magistratura dos órgãos 
enumerados no art. 92, III, IV, VI e VII.  
[...] Art. 9º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação 
e vigorará até 9 de junho de 2024, término do prazo de vigência da 
Lei 12.990, de 9 de junho de 2014.  
§ 1º Esta Resolução não se aplicará aos concursos cujos editais 
tiverem sido publicados antes de sua entrada em vigor. [...] 

 

  Assim, nesse gênero jurídico é possível a verificação miscigenada de tipos 

textuais em sua estrutura, conforme acima demonstrado, começando pela tipologia 

expositiva que inaugura a norma explicitando o seu conteúdo quando referenda que 

a norma dispõe sobre a reserva para negros no judiciário o percentual de 20% para 

o ingresso na magistratura. 

  Posteriormente a tipologia textual encontrada é o fragmento da narrativa em 

que o personagem, Presidente do CNJ resolve impor determinadas regras com 

argumentos implícitos de leis anteriores que tratavam sobre a mesma matéria, 

conforme observada na construção da Resolução que o presidente do Conselho 

Nacional de Justiça não dispôs discricionariamente sobre a aplicação da norma, mas 

considerou para a aplicação das cotas no judiciário, a Lei nº 12.990 de 2014 que 

trata sobre as cotas em concurso, considerou o estatuto da igualdade racial regido 

pela Lei nº 12.288 de 2010, ponderou com argumentação para elaboração da norma 

a ADPF nº 186 em que o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a 

constitucionalidade das cotas nas universidades e por fim utilizou como fundamento 

o percentual reduzido de negros na magistratura verificado pelo Censo do judiciário 

e instrumentalizado pelo pedido de providência nº 0002248-46.2012.2.00.0000 do 

CNJ. 

  E finalmente, o que aparece com preponderância, investindo o texto em 

representação da sua tipologia, a injunção, a qual ordena em generalidade as suas 

disposições, revestindo o contexto mandamental em que se direciona a norma 

jurídica, comum a esse gênero, com verbos no imperativo e futuro do presente. A 

norma da Resolução apesar de se diferenciar da estrutura estilística de construção 
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das normas dos Dez Mandamentos, que possui apenas a injunção como 

direcionadora, a regra em destaque pelo CNJ estudada, reflete uma justificativa a 

população e a sua estrutura hierárquica subordinada, argumentando e expondo a 

sua genealogia de fundamentos, em paridade ao Estado Democrático de Direito. 

  A norma brasileira em análise engloba outras tipologias textuais em sua 

formação de modo a se chegar à completude comunicativa e democrática, 

endossando o discurso normativo em fundamentos anteriores de leis que tratavam 

sobre o assunto e que em aspecto material, simbolicamente, possuíam similitude 

fundamentalista no período. 

Dessa maneira, é possível verificar que os elementos linguísticos intrínsecos 

contidos na resolução estabelecem um padrão comunicativo, com objetivos 

enunciativos, um estilo concreto integrado por forças socias, institucionais, técnicas 

e históricas. Percebe-se que o tipo textual que possui aspectos estilísticos em uma 

relação lógica de construção, em elaborações retóricas, aspectos lexicais, sintáticos, 

tempos verbais, com a materialização do texto propriamente dito. 

  Ressalta-se a validade da pesquisa em se verificar o gênero jurídico com 

peculiaridade nos tipos textuais diversos mantendo um elo na interatividade entre a 

estruturação da linguagem e o viés discursivo da Resolução nº 203 de CNJ de 2015, 

que é exteriorizado através do gênero jurídico, demonstrando a importância dialética 

entre o campo linguístico e jurídico, constatando nos elementos intrínsecos do 

gênero jurídico o seu papel comunicativo a sua estrutura hierárquica subordinada 

em reflexo ao Estado Democrático de Direito. 
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4  O DISCURSO E A RESOLUÇÃO Nº 203 DO CNJ: RESULTADOS DA 

PESQUISA  

  Expor no trabalho uma análise do dicurso das entrevistas realizadas poderia 

limitar a amplitude interpretativa a ser dada pelo leitor, tendo em vista as diversas 

formas de significar a linguagem. Assim, pretede-se elencar alguns pressupostos da 

análise do discurso para que seja de instrumento na análise perceptiva a ser 

encontrada nas entrevistas pelo expectador. 

  Dito isso é preciso mencionar que como instrumento comunicativo, a lingua 

opera em um contexto de sentidos devido a estrutura do seu quadro semântico. 

Benveniste (2006) ressalta que a lingua devido a forma como é composta produz 

sentidos pela a sua estrutura de significação e ao código que permite essa 

combinação. Também  pontua que na lingua existe pluralidade de enunciações. É 

nesse contexto que Charaudeau e Maingueneau (2008) afirmam que um enunciado 

é feito a partir de uma reflexão sobre determinado conteúdo atrelado a um ponto de 

vista estrutural. Tal reflexão quanto aos fatores que condicionaram a produção 

desse conteúdo possibilitará o discurso. 

  Para Orlandi (2005), no discurso existe um lugar pelo qual se pode constatar 

o entrelaçamento entre a ideologia e língua, entendendo os sentidos que a língua 

possui para os sujeitos. Assevera a autora que: "falamos com palavras já ditas" 

(Orlandi, 2005, p.36). Nesse ponto podem ser compreendidas as palavras em seu 

sentido estrito vocabular no uso textual similiar ao que alguém proferiu em algum 

momento ou algum lugar, porém, também entendendo que as palavras possuem 

uma carga semântica em si, ainda que não seja em sua literalidade, é possível 

extrair da premissa de Orlandi por vez que são ditas palavras (ideias) já proferidas 

em outras ocasiões. Dessa forma, as palavras podem assumir figurativamente a 

representação simbólica até de uma ideologia anterior. 

   É possível entender o texto como fragmento. Fragmento que por ser um 

pequeno campo de pensamento de uma postura histórica maior. A título 

exemplificativo a personalidade seria uma postura histórica, a fala, o hábito, os 

costumes, o idioma, assim como também a discriminação seria uma postura 

histórica negativa, fato que é justificado pelo empirismo esposado por Bandura: 

 

[...] as pessoas não estão equipadas com repertórios inatos de 
comportamento. Elas têm que aprendê-los. Novos padrões de 
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respostas podem ser adquiridos ou através de experiência direta ou 
por meio de observação (BANDURA apud MITCHELL; BEE, 1984, p. 
348) 

 

  Nesse sentido, a postura histórica seria uma formatação construída por 

acontecimentos sucessivos, em dada cronologia para certa composição até o 

momento que se exterioriza. Assim, é possível entender que no momento que se 

exterioriza o pensamento ou não sobre determinada matéria se demonstra a postura 

histórica gritante, ainda que em silêncio, pois se bem observado ele também 

responde e fala. Cabe então ao analista discursivo o encontro desses sentidos. Para 

Orlandi (2005) a linguagem não se resume apenas na transmissibilidade de 

informações. Existe um conjunto complexo de sentidos envolvidos com sujeitos 

atrelados a história e a língua. 

  Entre os diversos aspectos do discurso está a heterogeneidade do texto que é 

percebido, também conforme a autora, na própria natureza da linguagem, a qual 

pode ser oral ou escrita. Pelo que é dito ou escrito é possível constatar que a 

objetividade está além do seu ser simbólico, configurando-se no seu significante. 

Salienta que nossos dizeres em real não são como de fato dizemos, são mensagens 

que necessitam de decodificação. As produções dos efeitos de sentidos em 

determinadas condições estão atreladas no modo como é dito, deixa assim, 

evidências que o analista necessita se atentar. Esses vestígios quando seguidos 

direcionam a integralidade do sentido produzido. Ressalta Orlandi (2005, p. 30), 

"Esses sentidos têm a ver com o que é dito ali, mas também em outros lugares, 

assim como com o que não é dito, e como o que poderia ser dito e não foi." Seria 

para a autora que é dentro do discurso que existe significações em processo de 

formação derivadas de uma continuidade histórica que produz um resultado de 

sentido quando é expressado ou omitido.  

 Pela etimologia, o termo discurso por si faz uma alusão a algo em movimento, 

em um percurso, em curso. Logo, o vocábulo discurso remete a palavra ou ideia que 

está em movimento, motivo pelo qual o observador discursivo tende a analisar o 

homem em seu contínuo procedimento histórico. Pois é verificado no discurso 

amplos processos constitutivos de sentidos e sujeitos originados pela fricção da 

formulação e constituição. O exemplo característico, como anteriormente explicado, 

foi o discurso de raça em suas três percepções no decorrer do tempo, entendido por 

Nemézio. 
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 Por consequência dos discursos se ancorarem em percepções do que já foi 

dito, pode se aferir que estão em constante transformações, tanto pelos remetentes 

quanto aos destinatários. Pelos remetentes porque o uso do que já foi dito acaba 

adquirindo uma pequena aglutinação do pensamento subjetivo no discurso 

ideológico selecionado, razão da sua constituição interna. E quanto as 

transformações constantes do discurso proferido no panorama dos destinatários é 

que a subjetividade interpretativa de um mesmo fato pode gerar diferentes 

conclusões no decorre do tempo até pelos fatores históricos presenciados pelos 

destinatário, conforme Orlandi (2005). 

  Nessa perspectiva, para autora, o que é dito tem significado pela história e 

língua. Haveria assim algo que já foi dito sendo base a novos dizeres. Para tanto, o 

conhecimento dos mecanismos desse discurso, faz-se necessário estabelecer uma 

relação entre a ideologia e o sujeito. A língua em si seria parte desse processo 

social histórico que estabelece a relação de sentido e sujeito integrando o 

procedimento, e o sujeito seria afetado pela ideologia. 

  Por isso, pode-se dizer que o discurso ultrapassa a simples pronunciação 

vocabular, em que pese a necessidade existente da fala e língua, pelo fato de 

estarem envolvidos em sua constituição de elementos sociológicos e ideológicos 

que exorbitam os simples limites linguísticos de um texto. A produção de sentidos 

está atrelada à ideologia do sujeito em análise, congruentemente a percepção de 

como o sujeito se situa e entendem uma realidade social e política as quais 

pertence. O texto então surge como o instrumento simbólico interpretativo, 

desafiando o interprete quanto os efeitos de sua estrutura, como salientado, de 

formulação e constituição. 

  A Análise do discurso nesse aspecto, visa integrar a ideologia a fim de se 

obter uma análise ampla dos sentidos em sua constituição, movimentando o que 

externamente também é linguístico. Entendendo então que a formação discursiva 

está intrínseca na linguagem, compreende-se que os sentidos são direcionados pela 

ideologia, evidenciando uma produção de efeito percebido. Ante o exposto, a 

presente seção intenciona, a partir de alguns pressupostos do campo da AD, a 

saber, ideologia, aparatos ideológicos de poder, formação discursiva, interdiscurso, 

de modo a estabelecer análises a partir dos dados coletados, em exposição no 

corpus pesquisado, bem como algumas interlocuções a fim de compreender a 

problemática disposta na presente pesquisa 
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4.1 A ideologia 

  Existem diferentes variações conceituais para ideologia. Para Brandão (2000), 

há dois núcleos de definições do termo. Existe o primeiro correlato a visão marxista, 

a qual distinguiu a palavra a elevando pela camuflagem da veracidade social, 

desfazendo os antagonismos, buscando trazer legitimidade o poder dominante de 

um grupo social ou uma classe. Conforme essa teoria, a perspectiva ideológica seria 

um conjunto de ideias que dominam a mente de um indivíduo ou grupo. A 

conceituação marxista elenca que a ideologia inicia a partir da separação das 

condições históricas e sociais, bem como as ideias que originaram sua produção. 

Ainda conforme a autora em seu acompanhamento teórico marxista, a separação 

quanto a uma classe de trabalho material e intelectual resulta na sobreposição 

dessa última em predomínio, exprimindo o entendimento de uma dominação de 

classe. Em Marx a ideologia é baseada em uma crítica do sistema capitalista pelo 

fato de que a possível ideologia existente seria a de uma burguesia dominante. 

(BRANDÃO, 2000) 

  O segundo pensamento, fundamentado por Pêcheux, o desenvolvedor da AD 

e Althusser, filósofo marxista, concebe a ideologia como um elemento atrelado a 

uma amplitude maior do conceito de ideologia, entendendo-a como a compreensão 

do mundo social em específico tempo histórico e ultrapassando a restrita 

compreensão de uma luta de classes dominante e dominada. 

  Pêcheux (1996) em seus contornos conceituais distinguiu na ideologia em 

facetas quanto a sua formação. Uma como o modo em que é utilizada e a outra 

como é apresentada, sendo essa última, considerada como os objetos ideológicos. 

Nesse aspecto, ressaltado por Pêcheux, a ideologia não apenas transcenderia a o 

revestimento camuflado da realidade, como também atingiria pensamentos de 

interpretações possíveis conforme a materialidade da linguagem nas relações 

sociais.  

  A ideologia para Althusser (1996), por sua vez, não é imposta pela sociedade 

de modo padronizado e homogêneo como se fosse oriunda da luta de classes e já 

existisse em instituições específicas. O autor entende que existe aparelhos 

ideológicos de Estado, os quais a ideologia se apresentada sob a forma de 

instituições especializadas e distintas, podendo ser uma instituição escolar, política, 

sindical ou jurídica. 
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  Nessas concepções, ainda que permeada por pensamentos variados, pode-

se encontrar na discriminação negativa a intersecção de pressupostos ideológicos 

característicos do pensamento marxista de classe dominante, bem como o 

desenvolvimento de Althusser sobre os aparelhos ideológicos de Estado. Conforme 

verificado em momento anterior, a concepção de raça assumia um viés justificador 

para que se perpetuasse a escravidão pela classe dominante. Esse aspecto de raça, 

de certo modo, não se extinguiu com o tempo e o racismo possui ainda as 

ramificações hereditárias no decorrer do tempo. Em vista disso, pelos dados 

colhidos do CNJ, os quais remontam um número reduzido de negros na magistratura 

brasileira, apesar de serem maioria em termos populacionais, constata-se que os 

instrumentos ideológicos do estado nem sempre são explícitos. Isto é, existiu em 

momento anterior as cotas étnico-raciais, um desenvolvimento de um sistema de 

instituições públicas, que por intermédio do concurso público, anteriormente às 

cotas, conseguia filtrar os integrantes, bem como segregar a raça negra, 

distanciando-a de cargos de destaque social de autoridade e responsabilidade e que 

propiciam considerado poder aquisitivo, como é o caso no judiciário dos concursos 

da magistratura. 

  Em Marx é verificado que o discurso ideológico é característico de uma classe 

dominante sobre a outra. No presente caso, esse conceito possui considerável 

entrelaçamento de raízes históricas no contexto brasileiro. Anteriormente no Brasil 

antes de 1888 o negro era subjugado na escravidão por uma elite branca, as 

posições de destaque pertenciam aos brancos no período centenário remoto. Ocorre 

que passados aproximadamente 130 da abolição da escravidão, pelo que se 

percebe em termos estatísticos, os dados revelam uma dissintonia de ocupação do 

negro em considerável percentual nos cargos públicos da magistratura brasileira. 

Frisa-se a magistratura com destaque não por considerações subjetivas de que a 

função do juiz possui grau de importância superior a outros cargos públicos, mas 

porque a própria Constituição Federal brasileira de 1988 utilizou o judiciário como 

referencial no limite remuneratório do funcionalismo público, logo o destaque que se 

menciona está atrelado ao caráter pecuniário do teto limitador, contido no art. 37, 

inciso XI da CF/19885.  

                                                 
5 [...] Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998. [...] 
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  A objetividade dos dados do CNJ em 2013 quando constatou que mesmo de 

20% dos negros ocupando a magistratura brasileira, revela-se um discurso implícito 

na sociedade do país quanto a desigualdade que são alvos e de algum modo 

embarreirados no processo de inserção. Se a raça de fato, pelo campo biológico, 

não existe para os seres humanos, essa realidade na vida social perceptível em 

motivos implícitos no decorrer da história e explícito em bases estatísticas nesse 

caso. São esses os motivos pelos quais são elencados por Orlandi (2005) que a 

linguística isoladamente não consegue decifrar os dados expositivos, necessitando 

recorre à história e sociologia nessas formações discursivas, motivo anteriormente 

justificado nas fundamentações das ações afirmativas. 

 

4.2 O local do anonimato 

Não expor o nome do entrevistado em observância ao anonimato já expõe o 

silêncio de significado pelo dito anteriormente em confidencialidade (a identificação 

pessoal), mas que não se pode dizer no momento, pois a liberdade atua melhor no 

que não é dizível, mas internamente pensado. Caso houvesse a identificação 

pessoal, isto poderia ancorar os entrevistados a um comportamento social esperado, 

corrompendo os anseios pessoais de um cidadão integrante de uma comunidade da 

magistratura brasileira. Essa âncora poderia trazer por si, a subjugação das opiniões 

pessoais em relação a função exercida, maquiando os reais sentidos que se buscam 

dimensionar quanto às respostas pelas perguntas efetuadas. Busca-se pelo 

anonimato a liberdade de opinião em seus sentidos pensados em âmbito particular, 

caso contrário, seria a opinião de um órgão, o judiciário, e não o ser por trás de uma 

possível supressão social em suas respostas.  

                                                                                                                                                         
XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da 
administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais 
agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos 
cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não 
poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, 
aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, 
o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados 
Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargadores do Tribunal 
de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em 
espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este 
limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos; (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)  
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  Ressalta-se ainda, em favorecimento ao anonimato pensado, é que as 

opiniões individuais colhidas se referem a primeira instância jurisdicional, e como o 

tema já foi debatido por grau superior (STF), poderia a supressão das ideias 

individuais ocorrerem por essa hierarquia institucional, motivo justificador a se 

reafirmar que o anonimato é o local de liberdade do entrevistado. Não se menciona 

no presente caso uma liberdade estrita  puramente, devido ao fato de já se tratar de 

integrantes de um órgão específico já identificado. Está-se diante de uma 

semiliberdade.  

  No entanto, levando-se em conta a pluralidade de entrevistados, o que 

dificulta mais a identificação, pode-se com isso dizer que acaba existindo de algum 

modo maior margem na emancipação das respostas colhidas, abolidas dos grilhões 

supressivos institucionais ou sociais. Foucault entende que: 

 

[...] em toda sociedade a produção do discurso é ao mesmo tempo 
controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo número 
de procedimentos que têm por função conjurar seus poderes e 
perigos, dominar seu acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e 
temível materialidade. (FOUCAULT, 2004, p. 8) 
 
 

   Portanto, consoante já delineado por Bandura (apud MITCHELL; BEE, 1984) em 

que os padrões de comportamento sobre o que é debatido são adquiridos ou pela 

observação, ou pela experiência, nos discursos a serem verificados, assevera-se a 

possibilidade da criação de um juízo de valor a todo leitor diante do conteúdo 

transcrito. Nesse conteúdo estará uma reflexão subjetiva engatilhada pela histórica 

personalidade desenvolvida nas influências externas do meio social, tanto do leitor 

como do expositor (entrevistado).   

Desse modo, anteriormente a criação de qualquer juízo de valor sobre as 

opiniões pessoais dos magistrados quanto a temática das ações afirmativas, deve 

ser levando em consideração que, contrários ou não a essa política pública, o 

principal é entender que aceitaram debater o tema com as suas respectivas 

colocações pessoais, o que por si, reflete um passo para uma sociedade que se 

permite a possibilidade de pensamentos contrários ou não com os seus argumentos 

a serem verificados, e que, inclusive, podem se modificarem com o tempo.  

Entender os motivos que conduzem o outro a pensar diferente com as suas 

justificativas, pode ser considerado um ponderável caminho ao diálogo e a inclusão, 

pois, contrário ao debate, com pensamentos favoráveis ou não, estaria criado um 
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ambiente de indiferença pela omissão das opiniões sobre a temática, gerando uma 

tolerância não discutível, que de certo modo reforça ainda mais uma colocação de 

superioridade de opiniões que não se pode questionar e que se quer valeria o tempo 

e disponibilidade a se debater. A simples tolerância não discutida, seria a 

indiferença, e que segundo Bauman: 

 

A tolerância não inclui a aceitação do valor do outro; pelo contrário, é 
novamente, talvez de maneira mais sutil e subterrânea, a forma de 
reafirmar a inferioridade do outro e serve de ante-sala à intenção de 
acabar com a sua especificidade – junto com o convite ao outro de 
cooperar na consumação do inevitável. A tão falada humanidade dos 
sistemas tolerantes não vai além de consentir o adiamento do conflito 
final. (BAUMAN, 1999, p.300)  

 
  No presente caso, reforça-se a solicitude dos magistrados na concessão das 

entrevistas em debater a temática, fato que afasta a indiferença na tolerância não 

discutida que é o obstáculo maior à mudança e à valorização da opinião do outro. 

  Por esse contexto, a intolerância do leitor quanto a uma das posições 

defendidas pelos magistrados, contrários ou não a política de ações afirmativas, 

estará, conforme Bauman (1999, p.16), gerando “a negação dos direitos e das 

razões de tudo que não pode ser assimilado — a deslegitimação do outro”. Essa 

deslegitimação poderia corresponder na intolerância pela intolerância, motivo maior 

do policiamento anterior pelo leitor a qualquer possível rotulação que venha 

apregoar aos entrevistados, pois não estará justificada a sua discordância no 

discurso transcrito por uma intolerância rotulatória. 

A fim de não se correr esse risco quanto às rotulações, preveniu-se a 

intimidade e a liberdade dos magistrados entrevistados com o local do anonimato 

para a maturação da temática no meio social de modo que no futuro não exista a 

necessidade desse lugar. 

   Além do mais, como dito, o anonimato faz com que o indivíduo se libere 

quanto aos seus pensamentos. Nesse momento da entrevista, é como se 

pertencesse a um grupo, o grupo dos anônimos. E para Freud o pertencimento a 

esse grupo anônimo faz com que o indivíduo seja: 

 

[...] colocado sob condições que lhe permite arrojar de si as 
repressões de seus impulsos instituais inconscientes. As 
características aparentemente novas que então apresenta são na 
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realidade as manifestações desse inconsciente[...]  (FREUD, 2011, 
p.21) 

 

  Essas premissas encontradas em Psicologia Social de Freud remetem ao 

pensamento de grupo, porém, o local do anonimato resgata essa identidade 

anônima grupal do indivíduo e pode fazer com esse, ainda que singularmente, 

exteriorize o seu inconsciente reprimido. Freud entende que: 

 

Nossos atos conscientes são o produto de um substrato inconsciente 
criado na mente, principalmente por influências hereditárias. Esse 
substrato consiste nas inumeráveis características comuns, 
transmitidas de geração a geração, que constituem o gênio de uma 
raça. Por detrás das causas confessadas de nossos atos jazem 
indubitavelmente causas secretas que não confessamos, mas por 
detrás dessas causas secretas existem muitas outras, mais secretas 
ainda, ignoradas por nós próprios. A maior parte de nossas ações 
cotidianas são resultados de motivos ocultos que fogem à nossa 
observação. (FREUD, 2011, p. 19) 

 

  Logo, o local do anonimato poderá levantar uma tentativa do conhecimento 

sobre o outro, mesmo em seu desconhecimento de identidade, devido ao fato de 

liberar de si os pensamentos, os quais reluzem por Freud de causas secretas não 

confessadas, de algum modo até ignorada pelos próprios entrevistados, e com 

comuns características inumeráveis transmitida na sociedade de geração a geração.  

 

4.3. A troca imaginária da genealogia das ações afirmativas 

 Anteriormente, a exposição dos dados verificados, bem como a constatação 

dos discursos incisivos sobre a perspectiva subjetiva dos entrevistados quanto as 

ações afirmativas, é necessário dizer que existe o pensamento engendrado no 

contexto brasileiro de que as Ações afirmativas ou Discriminação Positiva tiveram 

origem nos Estados Unidos da América. No entanto, como anteriormente explanado 

no contexto histórico, é verificado que a terminologia, "Ações Afirmativas", tiveram a 

gênesis norte americana na década de 1960, porém, a prática social originária das 

Ações afirmativas ou Discriminação Positiva advém de origem milenar do século XV 

a.C. e XIII a.C., (BERLESI, 2008), anterior a criação norte americana e que pelo 

surgimento de uma nova terminologia nos Estados Unidos na década de 1960, 
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endereça a um imperialismo cultural de influência hegemônica estadunidense, 

tumultuando o conceito da Discriminação Positiva, com o surgimento de sua prática 

efetiva. É ressaltado pelos magistrados quando perguntado sobre as Ações 

Afirmativas na implementação de políticas públicas que: 

 

[...] E: Na verdade, na verdade os políticos aproveitaram essa 
doutrina, ideia americana, de inclusão e trouxeram para o Brasil de 
uma forma populista, de uma forma sem controle e de uma forma 
discriminada. E hoje nós começamos a criar cotas e preferência para 
todo o lado. Então  a gente acaba tendo inúmeros problemas. Na 
minha visão, o que aconteceu foi que tiraram, trouxeram uma ideia 
dos Estados Unidos uma ideia de inclusão por intermédio dessas 
ações afirmativas e trouxeram de uma maneira populista que foi 
deturpada para se fazer política. Por isso que eu não gosto da 
maneira que foi, pois o que era para ser excepcional tornou uma 
regra como se fosse trazer solução para tudo." (Pseudônimo E) 

[...] 

H: Agora eu também era um crítico desse programa por causa da 
realidade norte americana essas políticas de ações afirmativas 
surgiram nos Estados Unidos, principalmente nos anos 50." 
(Pseudônimo H) 

[...] G: Os estudos apontam que existe essa desigualdade. Existe 
também uma busca por diminuir isso. O problema é como vai ser 
feito. Os instrumentos que serão aplicados. A gente copiou os 
Estados Unidos. Quem tem a ideia de cota é o americano. O 
brasileiro critica muito americano, mas copia. Será que isso vai se 
adaptar bem a realidade brasileira? Aí tem que ter estudos para dizer 
se na universidade que é uma das entradas, se ela atende bem a 
isso ou não. (Pseudônimo G) 

 

  Como verificado, no contexto histórico quanto ao surgimento da discriminação 

positiva, tem-se a prática religiosa milenar dirigida aos fiéis, de tradição hebraica, 

sobre o auxílio material de recursos aos que estão em situação de 

inferioridade(desigualdade) social, bem como até no contexto brasileiro, há anterior 

aos anos 1960, na década de 1930, a política implementada pelo governo Vargas 

em assegurar a participação da maioria dos trabalhadores brasileiros em empresas 

brasileiras, uma vez que a maior parte estava sob o domínio de imigrantes, ou seja, 

política afirmativa brasileira proposta 30 anos antes do Governo Americano 

(MEDEIROS, 2005), por intermédio do Decreto Lei nº 19.482, de 12 de Dezembro de 

1930. Também, ressalta-se o governo indiano ao implementar expressamente em 

sua constituição as Ações Afirmativas anterior aos anos 1950. 
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  Em suma, é possível depreender que na sociedade brasileira, pode existir 

uma influência norte americana de modo tão incisiva que o conceito em si da 

discriminação positiva em sua originalidade se confunde no imaginário social, que 

reforça o conceito de Bourdieu e Wacquant quanto ao imperialismo cultural de modo 

a universalizar as particularidades de uma tradição histórica, de forma a torná-la 

irreconhecível no tocante ao seu possível passado (BOURDIEU e WACQUANT, 

2002). 

 

4.4 A possibilidade da existência do racismo institucional 

 O racismo institucional pode ser compreendido em um critério objetivo e 

subjetivo. Na sua forma objetiva o racismo se dá: “como um conjunto de 

mecanismos, não percebidos socialmente e que permite manter os negros em 

situação de inferioridade” (WIEVIORKA apud SCHUCMAN, 2014, p.86), é comum 

como foi o caso, de alguns entrevistados em sua percepção imediata não notarem o 

número reduzido de negros na magistratura. Esse tipo de racismo, apresenta-se de 

modo até imperceptível, uma vez que não exige a exteriorização de um preconceito, 

pois o sistema mesmo sem atores por si só exclui o individuo.  

  Por essa razão, deve-se mencionar que esse tipo de racismo necessita de um 

olhar aprofundado, tendo em vista que transcente uma ótica monocular para ser 

identificado. Geralmente sua percepção pode se dar por dados estatísticos amplos, 

como foi o constatado pelo IBGE e o CNJ, em que respectivamente, os negros 

correspondiam a 54,9% da população brasileira e mesmo sendo a maioria em 

termos quantitativos, apenas menos de 20% ocupavam os cargos da magistratura 

em âmbito nacional. Nesse racismo a omissividade estrutural não considera os que 

estão em situação de desigualdade e paradigmaticamente agrega em seu corpo 

institucional uma maioria especifica. 

  Se no critério objetivo não há uma dependência de atores para que possa 

ocorrer o racismo, no racismo institucional subjetivo, os membros que compõe 

determinada estrutura são os principais responsáveis pela propagação da cultura 

racista no ambiente compartilhado. Nesse caso, as exteriorizações são frequentes 

de modo a colocarem o negro em situação de inferioridade, como um estrangeiro ou 

alienígena em um território que democraticamente não deveria ocupar. 
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  A fim de se obter a percepção subjetiva dos magistrados foi perguntado aos 

entrevistados se preconceito étnico-racial no judiciário existe ou não quanto ao 

acesso aos cargos da magistratura. Foi respondido que: 

 

[...] F: Não existe no meu ponto de vista. Não existe, inclusive só 
para complementar, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro [...] o 
primeiro Desembargador negro foi do Tribunal de Justiça do Rio de 
Janeiro. Nós tivemos um Ministro do Supremo Tribunal Federal que 
aposentou-se voluntariamente antes do tempo, negro, e antes disso 
ele foi procurador da república e nós temos diversos negros na 
magistratura. Então não vejo nenhum tipo de preconceito a 
igualdade. É só passar no concurso. Não tem não tem isso aí. E 
depois que entra não há nenhum tipo de preconceito também. 
(Entrevistado F) 

[...] K: Eu não vejo essa segregação. No caso a gente tem um 
problema social que acaba refletindo no judiciário, que me parece é 
uma questão de desigualdade, de oportunidade às pessoas. Um 
grande número de pessoas que conseguem galgar os mais altos 
cargos, muitos com um esforço próprio, outros obviamente com 
ajuda da família. O número de pessoas com deficiência, por questão 
de mais dificuldade, e pessoas negras é bem inferior realmente. Mas 
me parece que não é uma hipótese de segregação. Nos concursos 
para o poder judiciário são muito metódicos, de modo que a pessoa 
com condições de se preparar, de fazer a universidade e se preparar 
para o concurso ela vai ter as mesmas chances. Eu nunca vi no 
processo de seleção, até porque é muito objetivo no início, nenhuma 
relação de preconceito a pessoas com deficiência ou negras, 
inclusive com deficiência no segundo grau e no primeiro grau, aqui 
na própria região tem, e juízes negros também. (Pseudônimo K) 

[...[ E: Não. Temos muito mais mulheres do que homens. Temos 
muitos negros entrando. Não visualizo não. ( Pseudônimo E)6 

   

  Em entrevista ao magistrado B quando perguntado sobre a possibilidade da 

raça está atrelada a alguma dificuldade sobre a possibilidade de acesso aos cargos 

da magistratura, foi respondido que: 

 

[...] B: Não. Eu acredito que não. Até porque a gente encontra vários 
exemplos de pessoas na magistratura que são negros. Não tem esse 
tipo de preconceito não. O concurso abre margem para todas as 
pessoas de qualquer classe. Evidente que sempre vai ter uma 
questão econômica, alguns não têm condições de estudar quanto ao 

                                                 
6 Ressalta-se que dentre os magistrados pesquisados na Comarca de Campos dos Goytacazes-RJ 
pesquisados correspondentes a 11 do total de 13 magistrados no período de 2018, apenas 1 cargo 
da magistratura correspondia ao gênero feminino em exercício. 
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aspecto financeiro. Aí já é uma outra questão, não que seja um 
preconceito. [...] (Pseudônimo B) 

 

  Dito isso, posteriormente, quando perguntado ao mesmo entrevistado B sobre 

a opinião quanto aos fatores que contribuem para a existência de um número 

reduzido de negros na magistratura foi respondido: 

 

[...] B: Eu não conheço nenhum dado estatístico com relação à 
quantidade de negros na magistratura, mas provavelmente deve ser 
quantitativamente menor. Me parece que isso tudo está ligado a 
fatores na vida social, cultural e econômica que influenciam nessa 
realidade. Na minha opinião essa realidade decorre de vários fatores. 
Os fatores sociais, os fatores culturais, econômicos que fazem que 
haja essa diferença.[...] (Pseudônimo B) 

 

  Nesse sentido, já delineado, a igualdade meramente formal, faz com que o 

sistema algumas vezes imperceptível desconstrua as peculiaridades das minorias, 

as quais estão sub-representadas nos cargos da magistratura, e propiciando o 

racismo institucional segregatório. Conforme Wieviorka (Apud SCHUCMAN, 2014), o 

racismo institucional mantém o negro em situação de inferioridade, mesmo não 

existindo um preconceito racista expresso, podendo também existir, como 

fundamento da discriminação ou exclusão. O sistema conduzido por suas próprias 

regras, mesmo sem atores, institui em sua omissividade a prevalência segregatória. 

  A sutileza como ocorre a diferenciação entre o negro no meio institucional, em 

algumas situações necessita de uma análise peculiar, tendo em vista que, até por 

questões históricas, a aceitação da inferioridade do negro no meio social faz com 

que haja a naturalidade de exclusão dos bens próprios a todos em um Estado 

Republicano e Democrático. Por um dos entrevistados foi dito: 

 

[...] J: Temos que ter um bom engenheiro, mas temos que ter 
também um bom técnico para trabalhar com o engenheiro que 
precise de mais pessoas. Então reforçar isso aí igual vários países 
que valorizam um enfermeiro, valorizam um técnico igual a um 
engenheiro, um professor do ensino fundamental igual ao professor 
universitário. Nós temos que reforçar isso daí assim, mas agora essa 
ideia que temos que ter todo mundo alcançar o topo da pirâmide 
porque é igualdade para todos, eu acho que a gente pode tropeçar 
em algumas coisas. É uma posição pessoal minha. (Pseudônimo J ) 
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  Ainda que de modo inconsciente, existe a possibilidade do fluxo contínuo do 

afastamento do negro aos bens primários comuns, às vezes camuflado em uma 

perspectiva de centralização do poder por influências históricas, que são até 

anteriores ao próprio nascimento do indivíduo. Quando nasce, já está inserido em 

um meio o qual faz com que os contínuos acontecimentos ganhem um grau de 

normalidade, pondo-se cada qual em seu “devido lugar” da pirâmide, e assim 

prevalecendo as mesmas estruturas por anos, décadas, séculos e milênios. Gomes 

assevera que: 

 

Ações afirmativas se definem como políticas públicas voltadas a 
concretização do princípio constitucional da igualdade material a 
neutralização dos efeitos perversos da discriminação racial, de gênero, 
de idade, de origem. [...] Essas medidas visam a combater não somente 
manifestações flagrantes de discriminação, mas a discriminação de fato, 
que é a absolutamente enraizada na sociedade e, de tão enraizada, as 
pessoas não a percebem. (GOMES, apud Santos 2012) 
 
 

  Essa imperceptibilidade, justamente decorre de fatores que a sociedade por muito 

tempo considerou como normalidade que se mostram enraizados profundamente, 

necessitando alcançar essas raízes históricas devido ao seu grau de aprofundamento 

para o possível procedimento de mudança. Caso contrário, existe o risco da perpetuação 

da naturalidade segregatória no prolongar dos anos. Observa-se que a não percepção 

desses acontecimentos foi ressaltada por Gomes em 2012, e em 2018 esse discurso foi 

encontrado, mesmo que não majoritariamente entre os entrevistados.  

  Por outro entrevistado, de Pseudônimo D, foi ressaltado da seguinte forma sobre 

a possibilidade do indivíduo que ingressou por cotas ser estigmatizado na instituição: 

 

[...] Discriminado ele vai ser de qualquer forma. Obviamente se ele 
ocupar um posto de maior destaque, aqueles que acham que o lugar 
dele não é ali, vão discriminá-lo, talvez de uma forma mais intensa, 
do que viver sem eles no "seu lugar" na perspectiva delas. Elas vão 
ter aquilo quase como uma ofensa porque ele não deveria estar ali, o 
local dele não é ali. Ele deveria estar servindo em uma outra função, 
mas não uma função de destaque. E isso de certa forma incomoda 
quem tem mais essa visão arraigada do senhor, do patrão, do 
escravo, do empregado. (Pseudônimo D) 

 

Ainda, em 2012 Gomes ressaltou à época que julgava a constitucionalidade da 

política de cotas nas universidades em sede de controle de constitucionalidade que: 
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[...] Acho que a discriminação, como componente indissociável do 
relacionamento entre os seres humanos, reveste-se de uma 
roupagem competitiva. O que está em jogo aqui é, em certa medida, 
competição: é o espectro competitivo que germina em todas as 
sociedades. Quanto mais intensa a discriminação e mais poderosos 
os mecanismos inerciais que impedem o seu combate, mais ampla 
se mostra a clivagem entre o discriminador e o discriminado.[...] É 
natural, portanto, que as ações afirmativas – mecanismo jurídico 
concebido com vistas a quebrar essa dinâmica perversa –, sofram o 
influxo dessas forças contrapostas e atraiam considerável 
resistência, sobretudo, é claro, da parte daqueles que historicamente 
se beneficiam ou se beneficiaram da discriminação de que são 
vítimas os grupos minoritários ( GOMES, apud Notícias STF, 2012) 

 

  Observado o posicionamento do ex – ministro do Supremo Tribunal Federal, 

Gomes, em 2012, tem-se em 2018, seis anos após o pronunciamento um repetido 

discurso meritocrático competitivo no meio social, existente, o qual se observa no 

posicionamento adotado pelo entrevistado de Pseudônimo J, ainda que minoritário. 

Expõe da seguinte forma: 

 

[...] J: Nós temos que criar um país competitivo, uma sociedade 
competitiva. Competitiva no sentido de crescer. Se a gente olhar aí 
quantos países investem em estudo, investem em educação. Vamos 
pegar os melhores funcionários que o país tem que andar porque vai 
desenvolver tecnologia, vai desenvolver emprego. O que a gente tem 
visto é muita comodidade em incentivos fiscais a não concorrência. E 
aí a gente vê que país não vai desenvolvendo. Começa a diminuir o 
emprego porque ela não eleva a capacidade dela produtiva 
intelectual. Isso tem um efeito maior que a gente pensa. “Ah, vamos 
dar um benefício.” Nós temos que ser competitivos. Temos que criar 
escola técnica, acho que tem que reforçar de base. Temos um 
estudo péssimo de primeiro grau, fundamental ruim, escolas técnicas 
ruins e chegar depois, todo mundo pode ser médico, todo mundo 
pode ser engenheiro. Que médico, que engenheiro, que educador 
que vai ser aquela pessoa se não teve uma formação de base para 
chegar e abrir para todo mundo? Então essa é a questão. Estamos 
vendo isso em várias condições de começar também cair a qualidade 
técnica. (Pseudônimo J ) 

 

  Esses contrapontos discursivos entre um dos entrevistados e a perspectiva 

dimensionada pelo ex-ministro Gomes realçam a fórmula trazida em Freud nos 

estudos de Psicologia Social em que no discurso consciente existe um produto 

inconsciente criado na mente influenciado por questões hereditárias, transmitidas de 
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geração a geração e que por trás existe segredos às vezes até ignorados pelo 

próprio locutor, seriam as ações do dia a dia esculpidas por fundamentos ocultos 

que geralmente fogem a percepção, mas que estão ali criando uma diferença 

prejudicial (FREUD, 2011). 

  Se para alguns dos entrevistados a visibilidade quanto à Para Goffman 

(1980), existe a possibilidade possibilidade segregatória não alcança a sua 

percepção, outros magistrados a verificam em posições práticas, bem como no 

silogismo de composição social na representação do Poder Judiciário: 

 

[...] I: se nós dissermos que não existe preconceito dentro do Poder 
Judiciário seria uma falácia, porque o preconceito existe na 
sociedade, e o Poder Judiciário não deixa de ser um reflexo da 
sociedade. Ele é formado por pessoas e pessoas têm preconceitos. 
Eu acredito que existem políticas positivas que vem fazendo com que 
isso seja superado, mas dizer que ele não existe não seria 
verdadeiro por minha parte. [...] é só você olhar o número de negros 
que nós temos magistrados desembargadores, tanto que são tão 
poucos que as pessoas se referem ao: “fulano, aquele negro”. 
Porque não é uma coisa comum. (Pseudônimo I) 

 

  E quando questionado ao magistrado de Pseudônimo A sobre a possibilidade 

da pessoa que ingressa no Poder Judiciário por intermédio das cotas sofrer algum 

tipo de preconceito na própria instituição, foi dito que: 

 

[...]  A: Eu não sei. Eu não tenho conhecimento nenhum. Talvez Ela 
possa sofrer porque na rua ela vai sofrer, e porque não vai sofrer 
dentro do trabalho? Pode acontecer, entendeu? Se na rua, no 
shopping ela vai sofrer, por que no trabalho, seja no ministério 
público, ou em qualquer lugar ela não vai sofrer? 
Eu não vou dizer porque não conheço mesmo [...]. Eu não tenho para 
revelar, mas conhecendo a nossa sociedade pode ser.” (Pseudônimo 
A) 

 

 Vale ressaltar que no presente trabalho não está sendo imputado aos 

entrevistados participantes da pesquisa qualquer conduta racista, mas extraindo dos 

seus discursos que existe a possibilidade desse fato ocorrer no ambiente de trabalho 

por pessoas que circunscrevem o mesmo espaço laboral. Conforme mencionou um 

dos entrevistados no silogismo de que no judiciário existem membros da sociedade 

e esta é racista, logo, há uma estreita lógica na possibilidade do racismo institucional 
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subjetivo ocorrer. Razão que se pode afirmar que mesmo dentro do judiciário o 

racismo é possível. 

  Para Goffman (1980), existe a possibilidade de o indivíduo estigmatizado 

apresentar o chamado eu precário, o qual está subalterno ao descrédito e ao insulto. 

Segundo a autora (1980, p. 115): "se alguém se pode mostrar vulnerável, outros 

também o podem”. Consoante a autora, a indicação do outro como desacreditável 

ocorre porque os habitantes de um conjunto social se prontificaram a indicá-los 

assim. 

  Ainda conforme a autora, tecnicamente, o estigmatizado (discriminado 

negativamente) e o normal, não são sujeitos físicos, mas figuras imaginárias criadas 

na perspectiva social por contatos mistos. As características de um indivíduo 

estigmatizado poderiam de certo sentido levá-lo a assumir um papel representativo, 

transformando-se em uma acepção natural a sua referência em dado contexto 

(GOFFMAN, 1980). Descreve a autora que devido ao fato de não ser um objeto 

concreto e sim simbólico, representativo, não seria improvável que o estigma, ainda 

que em aspectos diversos, manifesta-se em similitudes de preconceitos em outros 

contextos. Assim expõe: 

 
E já que aquilo que está envolvido são os papéis em interação e não 
os indivíduos concretos, não deveria causar surpresa o fato de que, 
em muitos casos, aquele que é estigmatizado num determinado 
aspecto exibe todos os preconceitos normais contra os que são 
estigmatizados em outro aspecto. (GOFFMAN, 1980, p. 117) 
 

  Na presente pesquisa, constata-se razão a teoria invocada por Goffman, 

tendo em vista que quando perguntado se o magistrado que ingressa por cotas 

étnico-raciais poderia ser vítima de racismo dentro da própria instituição, pelo 

entrevistado de Pseudônimo F, da Comarca de Campos dos Goytacazes-RJ, no 

Brasil, foi afirmado essa possibilidade da seguinte forma: 

 

[...] F: pode haver eventualmente um certo preconceito não pela cor 
da pele, mas depois que ele ingressa na função... Um colega que 
olha pensa: esse cara só entrou pelo sistema de cotas. Será que ele 
merecia? Isso não vai ser um preconceito com a cor da pele dele 
porque tem que se diferenciar a situação. Não é porque ele é um 
magistrado negro. Isso não existe. Mas pelo fato dele ter ingressado 
com facilidade, enquanto outros ingressaram com dificuldade, pois o 
concurso realmente é muito difícil.[...] (Pseudônimo F ) 
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  Nesse caso, também é possível a verificação da relação intertextual entre o 

discurso possível apresentado pelo magistrado de Pseudônimo F e o mesmo 

conteúdo verificado por SOWELL em sua análise na obra: “as ações afirmativas ao 

redor do mundo”, na qual o estigma pode ser apresentado na instituição na forma de 

descrédito, como se verifica a seguir: 

 

Nas situações de vida ou morte, como as encaradas por policiais, 
bombeiros e militares, a confiança mútua é ainda mais importante. 
Ainda assim, sargentos negros da polícia em Chicago, que 
ultrapassaram na promoção policiais brancos que tinham tirado notas 
mais altas nos exames – em decorrência de decisão judicial –, se 
veem tachados de “sargentos de cota” toda a vez que cometem 
erros.[...] (SOWELL, 2017, s/p.) 

 

  Quando perguntado para os entrevistados sobre o indivíduo que ingressa no 

cargo da magistratura e se possui a capacidade de julgar os processos complexos 

que lhe são colocados à mesa foi dito: 

 

[...] F: Se ele entrou pelo sistema de cotas é bem capaz que ele 
encontra bastante dificuldade pela falta da meritocracia. Por que se 
ele não se dedicou tanto, não adquiriu tanto conhecimento que era 
necessário para passar em um concurso... Já que o cerne da 
pesquisa é essa. Muitos brancos que se dedicaram, muitos não 
conseguem passar. Então olha a dificuldade. (Pseudônimo F)  

[...] H: Eles teriam plena capacidade. Ainda que tivesse maior 
dificuldade teriam capacidade. Ainda que o exercício da carreira 
acabasse sendo um grande aprendizado para eles. (Pseudônimo H) 

 

Quanto ao pensamento majoritário, outros entrevistados entendem que: 

 

[...] E: Tem demandas complexas. Mas como eu disse se não tivesse 
aptidão mínima não entraria mesmo por cota não entraria. Que 
mesmo dentro das cotas tem que alcançar um mínimo necessário. 
(Pseudônimo E) 

[...] A: Eles têm. Está em pé de igualdade com todo mundo que 
passa. Até porque foi aquilo que eu falei, só passa quem tem 
condições de passar. (Pseudônimo A) 

[...] I: Julgamento de qualquer tipo de processo. A sentença que vem 
do latim do ato de sentir ela está atrelada também não só ao 
conhecimento técnico, mas a experiência de vida, tudo que você 
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passou até ali, então é um ato complexo, ele não é somente o 
conhecimento técnico. E o conhecimento técnico pode ser adquirido 
qualquer tempo basta que a pessoa tenha à vontade. Então eu acho 
que eles são capaz de proferir sentença brilhantes em casos 
complexos, assim como qualquer outro que se esforce. (Pseudônimo 
I ) 

[...] K: Ingressou no concurso público tem total legitimidade. E como 
eu disse, a classificação é quase sempre inferior ao número de 
vagas, então o candidato tem total capacidade intelectual e 
legitimidade constitucional para atuar e de forma melhor que outras 
pessoas.(Pseudônimo K) 

[...] C: O examinador não vai deixar ninguém passar se não tiver 
condições. Porque o concurso da magistratura era um provão, não 
sei se mudou, depois uma prova escrita e aí a pessoa tinha que 
demonstrar um pouco mais e conhecimento, e depois uma prova 
oral. Então, ele tem que ter um ponto mínimo. Eu não sei se pelo 
regime de cota vai permitir que ele passe por uma pontuação abaixo 
da mínima. (Pseudônimo C) 

[...] B: O meu modo de pensar é o seguinte: O fato de a pessoa ser 
de cor negra não significa que ela é intelectualmente inferior a uma 
pessoa da raça branca. Até onde eu sei não está cientificamente 
comprovado que a cor interfere na capacidade intelectual. Então 
concluindo, o negro tem tanta capacidade quanto a um branco de 
julgar qualquer tipo de processo. (Pseudônimo B) 

 

  Assim, conforme os discursos demonstrados se verifica pelos entervistados a 

possibilidade da existência do racismo institucional subjetivo, conforme os 

silogismos criados, mesmo que não como regra geral, se na sociedade existe o 

racismo e o Poder Judiciário possui integrantes da sociedade, logo, há a 

probabilidade do racismo no ambiente de trabalho. Quanto ao racismo institucional 

objetivo é de certo verificado pelo contraste dos dados quanto ao número reduzido 

de negros na magistratura, justamente em tais cargos que se revelam de autoridade 

e responsabilidade. E nesse contexto, verificando a existência de determinado fator 

que pode ser prejudicial a promoção da diversidade e igualdade devido a 

segregação, é que as cotas étnico-raciais surgem para possibilitar uma sociedade 

democrática e inclusiva. 

 

4.5. Brasil: país de discriminação velada ou expressa? 

   Como verificado no tópico relacionado ao contexto histórico, nos Estados 

Unidos da América o tratamento do racismo ocorreu de modo expresso, inclusive 
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institucionalizado em Leis alcunhadas de Jim Crow em que expressamente separava 

o local do negro e o local do branco, bem como as decisões judiciais que reconhecia 

os negros como iguais, porém deveriam ficar separados dos brancos, “separated but 

equal”. 

  A discriminação (negativa) expressava em instituições jurídicas norte 

americanas nos períodos pretéritos a finalidade em discriminar o negro para separá-

lo do branco, fato que não se pode confundir com a discriminação positiva proposta 

nas cotas étnico-raciais. O que se pretende nesta discriminação difere em muito do 

que se pretendeu naquela. Enquanto a discriminação negativa existe o intuito de 

identificar para separar, na discriminação positiva intenciona selecionar o negro para 

incluí-lo em um mesmo ambiente social em que há o branco, caminhando assim em 

sentido antagônico a primeira forma discriminatória e fortalecendo uma diversidade 

positiva. 

  Ocorre que apesar de ser instituída no Brasil as cotas étnico-raciais 

objetivando a inclusão do negro em um espaço social comum a todos, existe a 

discriminação negativa, que diferentemente dos Estados Unidos da América que se 

apresenta de forma expressa, no cenário brasileiro acontece de modo encobertado, 

velado. Como dito nesse contexto por Fernando Henrique Cardoso “[...] as aves que 

aqui gorjeiam não gorjeiam como lá [...]” (CARDOSO, 1999, p.7). 

É nesse sentido, conforme o IBGE através da Pesquisa Nacional de Amostra 

a Domicílio (PNAD), no 4º semestre de 2017, foi constatado que o branco possuía a 

faixa salarial superior a 65% do que um negro ganhava em média. Assim, se verifica 

no gráfico a seguir: 

      Gráfico 3. Relação da diferença salarial entre brancos e negros no Brasil 

 

 

 

 

     

                                                                                                                         

 

FONTE: Trimestral, 4º semestre de 2017, IBGE 
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.  Apesar de a escravidão ter sido extinta do cenário brasileiro há 130 anos, é 

inegável pelos dados, as diferenças econômicas existentes entre negros e brancos, 

bem como os cargos da magistratura ocupados no país. Em verdade para a 

constatação desses fatores diferenciais se faz necessário a busca meticulosa de 

dados amplos, pois em uma simples análise singular poderiam ficar acobertados. 

Entende Gomes que: 

 
Em países como o Brasil, onde a discriminação é velada, 

dissimulada, não assumida, isso tem um efeito devastador nas 

políticas anti-discriminatórias adotadas, contribuindo para a 

estigmatização daquelas poucas pessoas que ousam desafiar o 

status quo e que se vêem consequentemente isoladas e 

impotentes. (GOMES, 2001, p. 20) 

 

  No Brasil existem políticas públicas de cunho social com o afinco em se tentar 

equalizar as oportunidades de acesso, tanto que para isso se faz necessário a 

identificação anterior daquele que está em situação de diferença para selecioná-lo a 

inclusão. Porém, com a discriminação velada, como ocorre no país, a evidência a fim 

de se justificar essa diferença requer uma análise histórica, social e estatística, pois 

o reconhecimento dos negativamente discriminados é camuflado.  

  Essa realidade no judiciário então, ganha tamanha repercussão a ser 

descoberta, pois, socialmente pode ser considerada a última instituição em não 

haver tal prática, tendo em vista que os seus integrantes estão condicionados a 

condenarem o racismo pelos critérios constitucionais e legais em sua função 

institucional. Porém, existe um paradoxo. A mesma instituição que condena o 

racismo possui um número reduzido de negros em sua composição, enquanto 

brancos são a maioria. Isso leva a crer que o judiciário não é um órgão alienígena 

aos fenômenos sociais, ao contrário, está permeado por parte da sociedade com 

múltiplos pensamentos em sua estrutura. E se o racismo velado existe na 

sociedade, o que impede de tê-lo no judiciário, ainda que não voluntariamente, 

conforme a sua própria estrutura de composição que é um reflexo social? 

  Assim, quando questionados os entrevistados de Pseudônimos I e H sobre a 

possibilidade de haver um racismo no Poder Judiciário foi respondido da seguinte 

forma: 
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[...] I: Acho que pode ficar camuflado porque o racismo é crime. 
Então o operador do Direito, seja ele magistrado, advogado, enfim, 
ele não vai cometer um crime de racismo, esse racismo vai ficar, se 
for o caso, oculto.[...] (Pseudônimo I) 
 
[...] H: Se o racismo é velado na sociedade brasileira, dentro do 
Judiciário se ele existe, ele é escondido debaixo toneladas de 
hipocrisia. Pode até acontecer. Mas como eu disse o judiciário 
brasileiro dos anos 90 pra cá, são 20 anos que esse fenômeno vem 
acontecendo, tem assumido o protagonismo de certas questões 
sociais. Certas coisas que deveriam ser feitas pela política, pelo 
legislativo não foram feitas, foi o judiciário que fez. Um exemplo disso 
é o reconhecimento das uniões homoafetivas pelo Judiciário. O 
reconhecimento da política de cotas. Tudo bem, foi uma iniciativa do 
Poder Executivo, mas foi uma coisa afirmada pelo Supremo Federal. 
A possibilidade de aborto em determinadas circunstâncias, isso foi 
mais um protagonismo do Judiciário.  Então o judiciário tem todo o 
cuidado de fazer valer, apesar da sociologia debochar disso, por não 
acreditar em que todos podem ser altruístas, mas dentro do 
Judiciário existe uma preocupação de fato e fazer valer valores 
constitucionais. Eu vejo isso em colegas. Eu carrego isso na minha 
vida pessoal e vejo em colegas. Ainda que alguém possa ser racista 
fora do Fórum, fora da sua atividade, dentro da atividade dele haveria 
tanta preocupação de ser identificado como racista que ele não 
deixaria isso acontecer, ele não deixaria transparecer de modo 
algum, ele teria um cuidado redobrado quanto a isso. (Pseudônimo 
H) 
 

  Essas constatações, ainda que no local anonimato, possibilita uma abertura 

ao debate sobre o tema das ações afirmativas com experiências pessoais dos 

integrantes do Poder Judiciário em suas percepções, pois demonstra que o judiciário 

é brasileiro, e espelha a realidade social. Se existem problemas brasileiros no 

âmbito externo ao judiciário, é comum que haja influência interna nesse poder, pois 

é a derivação do contexto social indissociável, apesar de  apresentar limitações 

institucionais singulares para fornecer uma ampla mudança. 

  Sobre esse reflexo, o entrevistado de Pseudônimo E, responde que certa vez 

foi a instituição Judiciário criticada por alguém sobre ser lenta, e em tom de 

provocação para produzir insatisfação e mudança, respondeu: 

 

[...] E: Não é culpa de João ou Manuel ser brasileiro. Aí tem uma 
pessoa que chega até mim e diz: mas a justiça é lenta. É lenta 
mesmo. É lenta, cara, imprevisível, tem um monte de defeito, mas é 
a cara do Brasil.[...]” (Pseudônimo E) 

   

  Certamente um desabafo a se requerer mudanças estruturais. Se no contexto 

brasileiro existem diferenças entre o negro e o branco, o judiciário de igual modo é 



99 

 

  

 

“a cara do Brasil”, refletindo a desigualdade na ocupação dos cargos da 

magistratura. Porém, vem perceptivelmente reconhecendo as suas falhas 

estruturais, com é o caso da adoção da Resolução nº 203 de 2015 do CNJ que 

define o percentual no edital de 20% (vinte por cento) para pessoas negras.  

  Analogicamente, mesmo velada há a possibilidade em se identificar o 

desbalanceamento proporcional da inserção do negro na magistratura brasileira, e 

esse reconhecimento pelo próprio judiciário, conforme o Ministro Luís Roberto 

Barroso ressaltou no julgamento da ADC nº 41, possibilita superar o racismo 

institucional e estrutural existente na sociedade brasileira (STF, 2017). 

 

4.6 O critério meramente socioeconômico e a imagem de democracia racial 

 Existe na sociedade o pensamento de que o negro, não exatamente pelo 

preconceito, possui uma situação de desigualdade em relação ao branco por um 

critério socioeconômico. Os discursos dos magistrados assim expõem, quanto a 

esse contexto: 

[...] A: A maioria dos cargos são ocupados por pessoas brancas, de 
uma classe média ou alta em sua maioria, não por uma questão de 
cor, mas por uma questão de diferença econômica e 
consequentemente de estudo em razão, lógico, de uma desigualdade 
social que é notória. É de conhecimento público de que os brancos 
em sua maioria têm acesso a maior escolaridade, a maiores 
empregos que os negros em uma comparação geral. O branco não é 
mais inteligente que o negro e nem um negro é mais inteligente que 
o branco, mas é uma questão de desigualdade social da construção 
da nossa sociedade brasileira e que você vê na sociedade que nas 
camadas sociais mais abastadas, a presença de negros e minorias é 
muito menor por causa dessa desigualdade social, porque 
consequentemente só vai ter acesso a melhores empregos, a 
melhores cargos aqueles que fazem parte dessa sociedade. De vez 
em quando você ver sobreviventes, infelizmente, dessa 
desigualdade, que conseguem galgar, alcançar, chegar nos 
patamares mais altos. ( Pseudônimo A) 

[...] D: A questão racial ainda está muito ligada a questão 
socioeconômica. A predominância de negros é nas classes inferiores 
e isso reflete nas questões em que estamos tratando, de ter acesso 
ao nível superior e os que têm acesso ao nível superior, geralmente 
são os que estão em situação de dificuldade, não têm essa 
possibilidade de terminar a faculdade e se dedicar a estudo, ele 
precisa entrar no mercado de trabalho o quanto antes porque ele tem 
pessoas que dependem dele, essa é a regra. É óbvio, há situações 
que não, que ele já está em uma geração seguinte. É negro, mas 
tem uma boa condição que permite o estudo, e esses chegam lá 
tanto quanto os brancos, mas uma grande maioria há uma 
desigualdade sensível.” (Pseudônimo D) 
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[...] B: O concurso abre margem para todas as pessoas de qualquer 
classe. Evidente que sempre vai ter uma questão econômica, alguns 
não têm condições de estudar quanto ao aspecto financeiro. Aí já é 
uma outra questão, não que seja um preconceito.” (Pseudônimo B ) 

[...] E: Na minha opinião subjetiva, eu acho que a nossa segregação 
é muito mais econômica do que racial.[...] Talvez, como a gente 
falou, existe essa segregação os negros eu não sei se é em razão... 
Eu não tenho condições de opinar se é em razão da cor ou da 
dificuldade econômica historicamente tem uma dificuldade na 
educação, e outra coisa, o concurso magistratura realmente 
concurso difícil, então aquele que não tem uma boa educação não  
entra. Agora tendo uma boa educação entra sendo branco, amarelo, 
vermelho.” (Pseudônimo E) 

 

   A questão socioeconômica emerge em defesas (FREYRE, 1933; PIERSON, 

1942) de que o Brasil é uma democracia racial e que as diferenças entre negros e 

brancos estão atreladas às questões históricas da escravidão, com uma perspectiva 

de melhora a partir do avanço da economia do país, já que os negros se 

encontravam na camada mais baixa social. 

  Por muito tempo, esse conceito da democracia racial perdurou na sociedade, 

a diferença ser formulada pelas questões meramente econômicas e não racial. 

Ocorre que os dados obtidos, remontam que passados mais de 130 anos da 

escravidão o negro ainda em sua generalidade ainda se concentra em uma 

considerada inferior camada do país. Os negros permanecem em estado de 

ausência em universidades públicas e os cargos de prestígio social no Brasil, e com 

muita dificuldade, alguns conseguem alcançar. Como ressaltado nos dados obtidos 

pelo IBGE na PNAD no 4º trimestre de 2017, foi constatado que o negro recebe 

salarialmente um valor menor que o branco. A permanência conceitual da 

democracia racial conseguiria mudar essa realidade de igualdade no plano teórico e 

desigualdade no caso concreto?  

 O critério da democracia racial propicia a manutenção da diferença do negro, 

tendo em vista que medidas não são tomadas em virtudes inclusivas, ou seja, na 

identificação daquele que está em situação de diferença para igualá-lo, perpetuando 

as desigualdades, uma vez que no imaginário da democracia racial considera o 

negro no mesmo patamar de igualdade social entre os brancos, quando as 

estatísticas demonstram que uma minoria ocupa os bens primários de destaque no 

meio social. 
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4.7 Resultados da pesquisa quanto à autodeclaração dos magistrados da 

comarca de Campos dos Goytacazes/RJ 

Um dos principais objetos da pesquisa desenvolvida foi a verificação se a 

magistratura estadual na Comarca de Campos dos Goytacazes-RJ possuía o 

número de magistrados autodeclarados como negros correspondentes a minoria da 

totalidade de juízes lotados nessa comarca, assim como foi  verificado pelo 

Conselho Nacional de Justiça-CNJ. Caso contrário, haveria um provável indício de 

que a política de ações afirmativas adotadas pelo CNJ seria um ato meramente 

político do poder judiciário nacional baseado em um imaginário brasileiro de 

desigualdades entre brancos e negros. 

Assim, quando indagado aos entrevistados em especial o de Pseudônimo F 

quanto à ideia de desigualdade de oportunidades de brancos e negros na sociedade 

brasileira foi dito: 

 

[...] F: Eu acho que faz parte hoje do imaginário brasileiro. Já existiu? 
Sim. Existiu no passado, nós passamos por um período 
escravocrata, como vários países do mundo. Agora dizer que hoje, 
em 2018, no século 21 no Brasil da forma como vemos vários negros 
galgando espaço aí, ainda existe isso? Eu volto ao mesmo assunto 
anterior. Existe uma preocupação e talvez um interesse, uma 
conveniência muito grande de alguns movimentos sociais e 
partidários para manter isso aí. E eles que mantêm isso. Se deixar a 
coisa andar da forma natural acho que em médio o tempo essa coisa 
acaba.” (Pseudônimo F) 

 

  A perspectiva da inexistência da diferença entre brancos e negros no meio 

social em razões segregatórias, possivelmente aderida por parcela da população,  

certamente gera curiosidade no objeto de estudo, pois, como ressaltado pelo 

entrevistado F, em pleno século XXI, com mais de 130 da abolição da escravidão 

existir a segregação entre brancos e negros parece algo oriundo de um imaginário 

brasileiro, e a necessidade das cotas ser um ato meramente político, influenciada 

por movimentos sociais. 

  Assim, em comparação aos dados obtidos pelo CNJ, que representou um 

percentual inferior a 20% no ano de 2013, caso verificado que o número de negros 

na magistratura estadual do Município de Campos dos Goytacazes-RJ, seja superior 

ou igual ao número de brancos, seria perfeitamente aplicado a tese do imaginário 
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brasileiro de desigualdades, nesta razão, os dados de inferioridade obtidos pelo CNJ 

não se aplicaria ao município fluminense em estudo. 

  Salienta-se de antemão que a pesquisa foi realizada no período de maio até 

agosto do ano de 2018, momento em que a Comarca de Campos dos Goytacazes-

RJ, possuía 15 Varas, das quais exercia atividades 13 magistrados, cumulando a 

responsabilidade de duas Varas excedentes. 

  Do total de 13 magistrados existentes em exercício nas Varas, 11 foram 

entrevistados em colaboração com a pesquisa científica e assim o resultado obtido 

foi o seguinte na Comarca de Campos dos Goytacazes-RJ pode ser observado pelo 

gráfico 4 a seguir: 

 

Gráfico 4. PERCENTUAL DE MAGISTRADOS AUTODECLARADOS COMO NEGROS E 

BRANCOS NA COMARCA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ EM 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
APARD = AUTODECLARADO PARDO;ABRAN =  AUTODECLARADO BRANCO; APRET = 
AUTODECLARADO PRETO 

 

  Isto é, do total de 11 magistrados 3 se autodeclararam como pardos, 

equivalendo a 27,2727%, que conforme o indicativo do IBGE corresponde a 

população negro, pois esses são somados pretos e pardos. Já o número de 

autodeclarados como brancos, o número foi superior, representando 8 magistrados, 

que em termos percentuais representou 72,7272%. Quanto aos auto declarados 

como pretos, o percentual encontrado foi de 0%. 
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Ressalta-se por oportuno que no estado do Rio de Janeiro a população negra 

é a maioria, conforme o IBGE no senso de 2010, representou a população 

fluminense com 51,699% (IBGE, 2010). 

O resultado em si, obtido na Comarca de Campos dos Goytacazes-RJ, 

significa que existe fundamento a aplicação da Resolução 203 de 2015  do CNJ, 

tendo em vista que o percentual de negros autodeclarados que exercem a função de 

magistrados estaduais é inferior a 30% no Município fluminense, motivo pelo qual 

afasta na Comarca de Campos a ideia de que a diferença entre brancos e negros 

faz parte de um imaginário brasileiro distorcido, criado meramente por movimentos 

sociais e influências partidárias, pois a disparidade percentual é considerável, uma 

vez que existem 54,9% de negros no Brasil, mas não refletidas as suas inclusões 

nos cargos judiciais nas mesma medidas. 

  Questionados os mesmos entrevistados quantos se declaravam favoráveis as 

cotas étnico-raciais nas universidades foi encontrado o seguinte percentual: 

 

GRÁFICO 5. MAGISTRADOS DA COMARCA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES DO ANO DE 2018 

FAVORÁVEIS A COTAS ÉTNICO-RACIAIS NAS UNIVERSIDADES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FCERNU= FAVORÁVEIS AS COTAS ÉTNICO RACIAIS NAS UNIVERSIDADES; 

DCERNU=DESFAVORÁVEIS AS COTAS ÉTNICO-RACIAIS NAS UNIVERSIDADES 

FONTE: Elaborado pelo autor. 
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  O número de magistrados encontrados correspondem ao mesmo percentual 

dos que se autodeclararam pardos e brancos. Assim, dos 11 magistrados 

questionados quanto as cotas étnico-raciais nas universidades, 3, mostraram-se 

contrários representando o percentual de 27,2727% enquanto 8 magistrados se 

manifestaram favoráveis a essa política de ações afirmativas equivalendo a 

72,7272%. 

  Questionados ainda quantos se declaravam favoráveis a cotas étnico-raciais 

em concurso público foi constado um número diferenciado: 

 

GRÁFICO 6. MAGISTRADOS DA COMARCA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES DO ANO DE 2018 

FAVORÁVEIS A COTAS ÉTNICO-RACIAIS NOS CONCURSO PÚBLICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FCERNC = FAVORÁVEIS AS COTAS ÉTNICO-RACIAIS NOS CONCURSOS PÚBLICOS 

DCERNC= DESFAVORÁVEIS AS COTAS ÉTINICO-RACIAIS NOS CONCURSOS PÚBLICOS 

FONTE: Elaborado pelo autor. 

 

  Nesse caso encontrado, o percentual do número entrevistados favoráveis a 

cotas étnico-raciais em concurso público reduziu para 63,6363%, isto é, 7 

magistrados se mostraram favoráveis, enquanto 36,3636%, disseram-se contrários a 

aplicação das cotas nos concursos públicos. 
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  O fato da redução de entrevistados favoráveis às cotas em concursos 

públicos em si pode gerar certa controvérsia, isto é, em um momento estão de 

acordo com as cotas étnico-raciais nas universidades públicas e em outro são 

contrários às cotas nos concursos públicos, apesar dessas ações afirmativas étnico-

raciais, fundamentarem-se na busca pela diversidade, justiça distributiva, reparação 

histórica e identidade que por sinal são as mesmas diretrizes para a aplicação das 

cotas nas universidades públicas, em que o percentual apurado de magistrados 

entrevistados foi maior. 
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CONCLUSÃO 

  A presente pesquisa teve como questionamento principal se os fundamentos 

das cotas étnico-raciais implementadas no Poder Judiciário por intermédio da 

Resolução nº 203 de 2015 pelo CNJ teria aplicabilidade local na Comarca de 

Campos dos Goytacazes-RJ, isto é, se o percentual de magistrados autodeclarados 

negros seriam menor em relação aos brancos a ponto de justificar essa medida 

inclusiva adotada em âmbito nacional e se a política adotada faria parte de um 

imaginário social de desigualdade. 

 Foi oportunizado constatar com a obtenção dos resultados pretendidos, por 

intermédio de entrevistas com os magistrados, que, em 2018, na magistratura 

estadual do Rio de Janeiro, os juízes autodeclarados negros lotados em Campos 

dos Goytacazes-RJ corresponderam a um percentual de 27,2727%, aproximando-se 

dos dados verificado pelo Conselho Nacional de Justiça-CNJ quando em âmbito 

nacional, em 2013, constou que apenas 19,1% dos negros ocupavam os cargos da 

magistratura (CNJ, 2014), ou seja, valor percentual inferior a 50%. 

  Sendo a maioria da população nacional com 54,9% (IBGE, 2017) de pessoas 

autodeclaradas, segundo o IBGE em 2016, os negros em 2018 representam menos 

de 28% na magistratura estadual do Rio de Janeiro lotados em Campos dos 

Goytacazes-RJ, enquanto em âmbito nacional esse percentual é inferior a 20% nos 

cargos de juízes, depreendendo-se com a presente pesquisa que a Resolução nº 

203 de 2015 do CNJ não se trata de ato meramente político em reforçar um suposto 

imaginário social de desigualdade, pois apesar de serem a maioria populacional em 

âmbito nacional de autodeclarados, os negros são a minoria nos cargos da 

magistratura brasileira, destacando-se o verificado em Campos dos Goytacazes-RJ 

na Justiça Estadual. 

  Notou-se que cotas étnico-raciais no judiciário consistem em uma política 

pública adotada pela Resolução nº 203 do CNJ em desenvolvimento recente, com 

duração de aproximadamente 04 anos, diz-se desenvolvimento recente em 

comparação aos 130 anos de abolição da escravatura, e já possui a maioria dos 

magistrados lotados em Campos dos Goytacazes-RJ favoráveis a sua aplicação. 

Pontua-se com isso, na oportunidade, o grande avanço na abertura de integrantes 

do órgão jurisdicional ao debate do tema, mesmo com posicionamentos contrários, 

mas fundamentando as suas razões na discussão da temática. 
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  Foi possível observar em alguns discursos dados pelos magistrados que na 

sociedade brasileira o racismo por ser um crime é velado e devido ao fato do 

judiciário possuir integrantes da sociedade o racismo institucional subjetivo nesse 

órgão pode ocorrer até mesmo por aqueles que impunham a sentença condenatória. 

  Pode-se ainda depreender na pesquisa que as Ações Afirmativas se 

alicerçam em princípios como a igualdade material, justiça distributiva, dignidade da 

pessoa humana, o Estado Democrático de Direito, diversidade, a reparação histórica 

e o bem-estar social de modo a propiciarem uma correção de efeitos maléficos 

presenciados pela sociedade em determinados contextos. Para tanto, mostrou-se 

necessário pontuar que tais princípios não podem ser distorcidos da sua finalidade 

protetiva, razão que existem mecanismos próprios de controle a fim de que o 

entendimento legal na aplicação de determinada norma da federação seja simétrico 

nos mais diversos lugares brasileiros, tendo em vista as múltiplas possibilidades 

interpretativas. Por esse motivo, tratou-se em parte sobre o controle de 

constitucionalidade de modo a ser esclarecido o discurso do Estado em sua vontade 

jurídica e pacificação interpretativa. 

 Observou-se que existe uma troca imaginária da genealogia das ações 

afirmativas, em que se confunde a criação nos Estados Unidos da América a 

terminologia “ações afirmativas” (que é a discriminação positiva) com a sua origem 

prática, atribuindo-se socialmente ao país norte americano a pseudo originalidade da 

discriminação positiva, quando verificado que houve práticas milenares em benefício 

de minorias, e que inclusive, no Brasil 30 anos anteriores da implementação pelos 

Estados Unidos, já existiam medidas que visavam à redução da discriminação. 

  Quanto à questão socioeconômica e à imagem de democracia racial foi 

percebido que por mais de 130 anos da abolição da escravidão o negro em sua 

generalidade ainda se concentra em uma considerada inferior camada do país. E a 

perspectiva de democracia racial favorece a manutenção da diferença entre negro e 

branco, tendo em vista que ao ignorar a diferença real comprovada por dados 

estatísticos, não implementa meios necessários para a redução da assimetria 

existente. 

  Em que pese o Brasil ser uma democracia racial, em pleno século XXI, 

existem diferenças sociais pautadas em fundamentos históricos da escravidão em 

que colocam o negro em situação de inferioridade. Dessa forma, a presente 

pesquisa demonstrou que as ações afirmativas na magistratura são meios que 
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alternam a possibilidade inclusiva, reduzindo as diferenças sociais de pessoas que 

foram vitimadas pela sociedade por preconceitos advindos de um período 

escravocrata. Os negros estatisticamente são afetados em um processo inclusivo, 

tornando-se necessária a implementação de políticas públicas distributivas, 

reparatórias, a fim de se promover a diversidade nos segmentos públicos, no caso 

estudado, o judiciário. 

 Assim, deve ser destacado que a pesquisa efetuada será de interesse aos 

estudiosos sobre a temática das ações afirmativas, assim como todos aqueles que 

no cenário nacional e internacional margeiam em dúvidas quanto a real necessidade 

da adoção das cotas étnico-raciais como política pública inclusiva a se promover a 

igualdade material. 
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APÊNDICES 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

1) Qual a faixa etária do Senhor? 

2) Escolaridade? 

3) Em relação ao preconceito no judiciário especificamente nos cargos da 

magistratura, Vossa Excelência acha que existe? 

4) Vossa Excelência já sofreu algum tipo de preconceito quanto a raça? 

5) Vossa Excelência já presenciou alguma atitude racista ou algo nesse 

sentido? 

6) Vossa Excelência acredita que no Brasil há segregação racial? 

7) Vossa Excelência já percebeu no ambiente forense tratamento diferente 

dirigido a brancos e negros? 

8) Com relação a ideia de desigualdade de oportunidades para negros e 

brancos na sociedade brasileira o que diria Vossa Excelência? 

9) Na opinião de Vossa Excelência, quais os fatores que contribuem para a 

existência do número de negros na magistratura brasileira? 

10) Vossa Excelência acredita que o sistema de reservas de vagas cotas 

étnico-raciais na magistratura brasileira é importante? 

11) Na perspectiva de Vossa Excelência o que justificaria a implementação de 

cotas no Brasil? 

12) O que Vossa Excelência pensa sobre o sistema de cotas? 

13) Vossa Excelência acredita que as cotas étnico-raciais na magistratura 

reforça a incapacidade intelectual do negro? 

14) Vossa excelência acreditaria que os magistrados que ingressaram pelo 

sistema de cotas não têm a capacidade de acompanhar os níveis dos 

processos  que são colocados a mesa para julgamento, contribuindo para uma 

demonstração de ineficácia das cotas étnico-raciais? 

15) A questão relativa a cota étnico-racial, Vossa Excelência acredita que deve 

ser tratada como tema principal? 

16) Vossa excelência já presenciou algum preconceito relacionado a etnia, 

deficiência, idade, sexo, ou já vislumbrou no poder judiciário alguma demanda 

nesse sentido? 
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17) Vossa Excelência acredita que o maior número de preconceitos está 

relacionado a quê? 

18) Quais seriam os assuntos que deveriam ser debatidos no Poder 

Judiciário? 

19) Com relação ao critério delineado pelo IBGE de cor/raça, sendo branco, 

preto, pardo, amarelo ou indígena, como Vossa Excelência se autodeclara? 

20) Vossa excelência acredita que as cotas seriam uma espécie de racismo 

inverso? 

21) Vossa excelência acredita que as cotas violam o princípio da isonomia e 

eficiência? 

22) Vossa Excelência acreditaria que um sistema de cotas socioeconômico 

seria suficiente? 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE 
CCH – CENTRO DE CIÊNCIAS DO HOMEM 

    

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
Eu,___________________________________________magistrado da Comarca 

Campos dos Goytacazes-RJ, inscrito no CPF nº _________________ , declaro para 

fins de participação em pesquisa, na condição de sujeito dessa,  que  fui  

devidamente  esclarecido sobre o que consiste a pesquisa em desenvolvimento na 

dissertação intitulada Os Fundamentos do Discurso jurídico das Cotas Étnico-

raciais em concursos públicos conforme da magistratura e sua aplicabilidade 

local na perspectiva dos magistrados de Campos dos Goytacazes-RJ, 

desenvolvida pelo mestrando Daniel André dos Santos Farias, junto ao Programa 

de Pós-Graduação em Cognição e Linguagem da Universidade Estadual do Norte 

Fluminense Darcy Ribeiro (UENF), sob a orientação da Professora Doutora Shirlena 

Campos de Souza Amaral, quanto aos seguintes aspectos:   

a) A pesquisa tem como objetivo analisar os fundamentos que embasam a 

acessibilidade de negros nas instituições públicas por cotas nos concursos 

públicos da magistratura, e verificar se tal discurso normativo em âmbito 

nacional desde a sua instituição em 2015 possui aplicabilidade prática a 

magistrados da justiça estadual de campos dos goytacazes; 

b) Serão realizadas entrevistas, as quais serão gravadas mediante 

consentimento do entrevistado.  Após a gravação, será realizada a transcrição 

para posterior análise dos dados; 

c) Será garantido o sigilo quanto aos dados confidenciais envolvidos na 

pesquisa, assegurando-lhe absoluta privacidade; e, 

d) A sua participação é voluntária; portanto, Vossa Excelência não receberá 

nenhum tipo de remuneração pelos dados fornecidos.  Em caso de 

concordância em colaborar voluntariamente com a pesquisa e se não tiver 

nenhuma dúvida, por favor, assine o presente termo.  

 

 Mesmo assinando o termo, Vossa Excelência poderá recusar e/ou deixar de 

participar da pesquisa a qualquer momento, sem lhe gerar nenhum ônus.  

 

  DECLARO, que após convenientemente esclarecido pelo  pesquisador,  e 

tendo   ciência do   que   me   foi   explicado,   consinto   voluntariamente  em 

participar da pesquisa. 

 

_________________________________   ______________________________ 

Declarante                                                  Mestrando 

 


