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“[...] Em todo o mundo... Minorias étnicas continuam a ser desproporcionalmente pobres, 
desproporcionalmente afetadas pelo desemprego e desproporcionalmente menos escolarizadas que os 

grupos dominantes. Estão sub-representadas nas estruturas políticas e super-representadas nas prisões. 
Têm menos acesso a serviços de saúde de qualidade e, consequentemente, menor expectativa de vida. 
Estas, e outras formas de injustiça racial, são a cruel realidade do nosso tempo; mas não precisam ser 

inevitáveis no nosso futuro.” 

Kofi Annan, Secretário Geral da ONU, março, 2001.

“A melhor abordagem seria aquela que combina a aceitação da identidade humana genérica com a 
aceitação da identidade da diferença”. 

Kabengele Munanga

RESUMO:

Recentemente foi publicada a Lei 12.990/14 com o objetivo de se reservar aos negros 20% (vinte por 
cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos 
públicos no âmbito da administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas 
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públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União. A referida ação afirmativa fora 
implementada como instrumento de concretização do princípio constitucional da igualdade material e 
da discriminação positiva de pessoas integrantes de grupos que estejam em situação vulnerável, sendo 
vítimas de estigma social. No entanto, recentemente a lei supracitada foi declarada inconstitucional 
pela 8ª Vara do Trabalho de João Pessoa (Processo  RTOrd 0131622-23.2015.5.13.0025) alegando 
que a reserva de vagas para negros nos concursos públicos é inconstitucional, pois viola os princípios 
constitucionais da impessoalidade, da moralidade, da eficiência e da qualidade do serviço público. 
Desse modo, o objetivo do presente trabalho é demonstrar que apesar de tais políticas públicas estarem 
sendo adotadas como meio de minimizar a discriminação negativa que assola há muito tempo a nossa 
sociedade, ainda enfrentamos barreiras para a sua imediata aplicação. 

PALAVRAS-CHAVE: Discriminação; Ação Afirmativa; Concurso Público.

1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho pauta-se em um estudo necessário da constitucionalização das Ações 
Afirmativas. Trata-se de medidas que têm como objetivo combater discriminações étnicas, raciais, 
religiosas, de gênero ou de casta, de modo que se possa aumentar a participação de minorias excluídas 
no âmbito da convivência digna e socialmente adequada.  

Como bem lembram SILVA e GOMES no Seminário Internacional – “As Minorias e o Direito” 
o tema é de transcendental importância para o Brasil e para o Direito brasileiro, por 
dois motivos. Primeiro, por ter incidência direta sobre aquele que é seguramente 
o mais grave de todos os nossos problemas sociais (o qual, curiosamente, todos 
fingimos ignorar), o que está na raiz das nossas mazelas, do nosso gritante e 
envergonhador quadro social – ou seja, os diversos mecanismos pelos quais, 
ao longo da nossa história, a sociedade brasileira logrou proceder, através das 
mais variadas formas de discriminação, à exclusão e ao alijamento do processo 
produtivo consequente e da vida social digna. Em segundo lugar, por abordar um 
tema nobre de Direito Constitucional Comparado e de Direito Internacional, mas 
que é, curiosamente, negligenciado pelas letras jurídicas nacionais, especialmente 
no âmbito do Direito Constitucional.

Como é sabida, a referida política de inclusão já estabelece alguns mecanismos da adoção de 
programas e planos na área do ensino superior. No entanto, essa não se mostra suficiente e bastante para 
se tentar implementar a igualdade entre os indivíduos. 

Com a finalidade de se buscar ainda mais um mecanismo de igualdade, Recentemente foi publicada 
a Lei 12.990/14 com o objetivo de se reservar aos negros 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos 
concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração 
pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de 
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economia mista controladas pela União. A referida ação afirmativa fora implementada como instrumento 
de concretização do princípio constitucional da igualdade material e da discriminação positiva1 de 
pessoas integrantes de grupos que estejam em situação vulnerável, sendo vítimas de estigma social.

Assim, o trabalho pauta-se, em um primeiro momento analisar o principio da igualdade, focando 
na necessidade de se afastar a visão retrógada de uma igualdade formal, considerando que há a necessidade 
de haver uma discriminação positiva para que possamos alcançar a desejada igualdade material.

A posteriori, buscaremos esclarecer o conceito de Ações afirmativas e sua constitucionalização 
perante o STF, trazendo assim, a compatibilidade das referidas ações em nosso Estado Democrático de 
Direito.

Por fim, buscaremos tratar da Lei 12.990/14 que, apesar de tentar abranger a incidência das ações 
supracitadas, ainda encontra forte resistência por parte de alguns. 

Essas Ações Afirmativas visam, pois instituir “medidas compensatórias” com a finalidade de 
promover e efetivar o princípio constitucional [leia-se: material] da igualdade em prol da comunidade 
brasileira que ainda é excluída.

2 DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE

Dentro da perspectiva do Estado de Direito, podemos verificar distorcidas e variadas definições 
sobre o conceito de igualdade (Formal e Material; Objetivo e Subjetivo). Como ressalta FARIA (1973, 
p. 268) faz-se necessário esclarecer o conceito de igualdade, para que sua aplicação possa cada vez 
se tornar mais efetiva, impedindo-se não só as distorções como as falsas reivindicações em nome do 
referido princípio. 

Esclarecendo com maestria o papel fundamental da Igualdade na sociedade Democrática, 
TORRES (1995, p. 266-267) lembra que 

A igualdade é o tema fundamental do constitucionalismo e penetra, como 
medida, proporção ou razoabilidade, em todos os valores e princípios, dando-
lhes a unidade. Participa, portanto, das ideias de justiça, segurança e liberdade, 
sendo que no concernente a esta última, aparece tanto na liberdade negativa 
quanto na liberdade positiva, como condição da liberdade, a assegurar a todos a 
igualdade de chance (= liberdade para ou real).

Etapas de Evolução e desenvolvimento da Igualdade1.1 

O reconhecimento da igualdade trilha um caminho turbulento ao longo da história. Esse caminho 
percorrido pode ser basicamente dividido em duas grandes etapas. A primeira etapa fora inaugurada com 

1  Ao abordar o tema, Mélin-Soucramanien (1997, 206 - 207), já de início reconhece que definir a noção de discrimi-
nação positiva é uma tarefa das mais árduas, a começar por um questionamento de natureza terminológica e semântica. É que 
hoje o termo discriminação tem um significado pejorativo que se contrapõe
à qualificação de positiva, sugerindo ambiguidade. Ademais, se torna de extrema dificuldade estabelecer a priori qual discri-
minação seria positiva, e qual seria negativa, sem que se leve em conta a intenção do  legislador ao estabelecer uma distinção 
favorável a uma certa categoria de pessoas (física ou jurídica) – o que resulta em um alto grau de subjetividade.
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as chamadas “Declarações de Direitos - Dentre as principais, destacam-se a Declaração de Direitos de 
Virgínia proclamada em 1776 nos EUA, bem como a Declaração dos Direitos do Homem e do cidadão 
que resultou diretamente da Revolução Francesa de 1789,”2, coincidindo, pois, com o constitucionalismo 
da era clássica e com a instauração do Estado Liberal-Burguês.  

Segundo NOVELINO (2016, p. 325), 
no Antigo Regime, por não serem as pessoas concebidas como iguais, os direitos 
e deveres dos indivíduos eram decorrentes do grupo social ao qual pertenciam e 
não de sua natureza humana. Coube às revoluções liberais, ocorridas nos fins do 
século XVIII, extirpar os privilégios de origem estamental e afirmar a igualdade 
de todos perante a lei que, por sua generalidade e abstração, converteu-se no 
símbolo maior desta nova conquista. 

Percebe-se, pois, que nessa fase embrionária, a igualdade se presta em estabelecer que “todos são 
iguais perante a lei”, ou seja, temos apenas um conceito formal da igualdade, de modo em que se basta 
garantir um tratamento idêntico àqueles que se encontram num mesmo patamar, numa mesma situação. 

Segundo SARLET et all (2012), nesse aspecto formal, o principio da igualdade se converte, 
de certo modo, numa simples exigência de generalidade e de prevalência em face da jurisdição e da 
administração. 

A segunda etapa tem início no século XX, com o advento do Estado Social, ao pressupor certa 
igualdade entre os indivíduos, por requerer uma competição equilibrada. O Estado Social foi uma saída 
[diga-se de passagem: necessária] para o Estado, visto que, com a crise econômica e a crescente busca 
pelos indivíduos por direitos sociais após o fim da Primeira Guerra Mundial em 1918, causando assim a 
crise do Liberalismo. 

Assim, o Estado abandona a postura abstencionista (própria do Estado Liberal) para assumir o 
papel de protagonista de concretizador dos Direitos Sociais, intervindo na produção e distribuição de 
bens, e principalmente nas relações econômicas. 

Relevante se faz ressaltar que, como bem lembra Bonavides (2007), ao contrário do Estado 
Socialista (Estado Proletariado) que o marxismo tenta implementar, o Estado Social3 conserva sua adesão 
ao capitalismo, sendo este o principal aspecto distintivo entre os dois modelos.

Igualdade formal e material1.2 

Percebe-se uma clara mudança da posição do Ente Estatal, saindo do papel de espectador (Estado 
2  A Revolução Francesa orientou-se segundo o fundamento da igualdade entre os homens. A liberdade, a igualdade e 
a fraternidade formavam o tripé, sob a qual se fundou a revolução. Através da emissão do seu célebre documento denominado 
a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, uma nova consciência passou a dominar o espírito dos homens (Artigo 1º: 
os homens nascem e permanecem iguais em direito). 

3  Novelino (2016, p.245) destaca que as principais características do Estado Social são:
I) Intervenção no âmbito social, econômico e laboral;
II) Papel decisivo na produção e distribuição de bens;
III) Garantia de um mínimo de bem-estar;
IV) Estabelecimento de um grande convênio global implícito de estabilidade econômica (Pacto Keynesiano).
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Liberal) para o de protagonista (Estado Social).
Assim, em virtude da efetiva intervenção estatal nas relações sociais, houve uma necessária e 

inevitável releitura do Princípio da igualdade, visto que a simples igualdade formal acabara por se tornar 
incompleta, permitindo inclusive o estabelecimento de diferenças arbitrárias. 

Nesse ponto, a igualdade formal [aquela perante a lei] cede espaço para a igualdade material 
[aquela perante a realidade]. A igualdade material é aquela, que compõe, a partir de Aristóteles, o seguinte 
brocado: “o igual deve ser tratado igualmente e o desigual desigualmente”.

Como leciona DRAY, 
a concepção de uma igualdade puramente formal, assente no princípio geral da 
igualdade perante a lei, começou a ser questionada, quando se constatou que a 
igualdade de direitos não era, por si só, suficiente para tornar acessíveis a quem 
era socialmente desfavorecido as oportunidades de que gozavam os indivíduos 
socialmente privilegiados. Importaria, pois, colocar os primeiros ao mesmo nível 
de partida. 

Percebemos, pois, que, ao invés de nos remetermos à ideia de igualdade de oportunidades, o 
que é de relevo falar é em igualdade de condições. Assim, seria a adoção de uma concepção substancial 
(material) da igualdade, que não levasse em conta única e exclusivamente apenas certas condições 
fáticas e/ou também econômicas, mas também e principalmente certos comportamentos inevitáveis da 
convivência humana, como é o caso da discriminação. 

Com a clareza que lhe é peculiar, ROCHA (1996, p. 289) ressalta que

proibir a discriminação não era bastante para se ter a efetividade do princípio 
da igualdade jurídica. O que naquele modelo se tinha e se tem é tão somente 
o princípio da vedação da desigualdade, ou da invalidade do comportamento 
motivado por preconceito manifesto ou comprovado (ou comprovável), o que 
não pode ser considerado o mesmo que garantir a igualdade jurídica.

Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal4: 

(...) A essência do princípio da igualdade, como pregado desde Aristóteles, é 
tratar desiguais de forma desigual, no limite de suas desigualdades, sendo esta 
isonomia material o anseio da sociedade hodierna. A aplicabilidade do principio 
isonômico meramente formal vem cada vez mais cedendo espaço à consagração 
da igualdade material, com vistas ao reconhecimento de peculiaridades factuais 
que mereçam distinções não discriminatórias (...).  

Nesse sentido, a lição de Rui Barbosa (1997, P. 62): “a regra da igualdade não consiste senão em 
quinhoar desigualmente aos desiguais, na medida em que se desigualam, pois tratar com desigualdade os 
iguais, ou a desiguais com igualdade, seria desigualdade flagrante, e não igualdade real”. 

O princípio da igualdade aparece no texto constitucional brasileiro de forma expressa, está 

4  Essa correlação também é usual na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, como podemos perceber no voto 
do Ministro Carlos Velloso no RE174.516/SP.
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prescrito no caput do art. 5º da CF nos seguintes termos: Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade 
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade.

Segundo Piovesan (2007, p. 43) 

A implementação do direito à igualdade é tarefa fundamental à qualquer projeto 
democrático, já que em última análise a democracia significa a igualdade – a 
igualdade no exercício dos direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais. 
A busca democrática requer fundamentalmente o exercício, em igualdade de 
condições, dos direitos humanos elementares.

O certo é, pela leitura do Texto Constitucional de 1988, percebe-se que o mesmo, pugna pela 
referencia de uma igualdade material, afastando pois a noção básica e ultrapassada de igualdade 
formal.  

Assim, por exemplo, os artigos 3o, 7º - XX, 37-VIII e 170 dispõem:

Art. 3º – Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do
Brasil:
I – construir uma sociedade livre, justa e solidária;
[...]

III – erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais 
e regionais.
[...]

Art. 7º – São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que 
visem à melhoria de sua condição social:
[...]

XX – Proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, 
nos termos da lei;
[...]

Art. 37 [...]
VIII – A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas 
portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão.
[...]

Art. 170 – A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e 
na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os 
ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:
[...]

VII – redução das desigualdades regionais e sociais;
[...]

IX – tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob 
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as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País5.

Desse modo, podemos perceber que a Magna Carta de 88 não se limita a afirmar a igualdade e 
vedar a discriminação, muito pelo contrário, a nossa Constituinte autoriza a implementação de medidas 
que venham a efetivar a igualdade material. 

Como bem lembrou Rocha (1996: 93):

[...] a Constituição Brasileira de 1988 tem, no seu preâmbulo, uma declaração 
que apresenta um momento novo no constitucionalismo pátrio: a idéia de que não 
se tem a democracia social, a justiça social, mas que o Direito foi ali elaborado 
para que se chegue a tê-los [...] O princípio da igualdade resplandece sobre quase 
todos os outros acolhidos como pilastras do edifício normativo fundamental 
alicerçado. É guia não apenas de regras, mas de quase todos os outros princípios 
que informam e conformam o modelo constitucional positivado, sendo guiado 
apenas por um, ao qual se dá a servir: o da dignidade da pessoa humana (art. 1o, 
III, da Constituição da República).

3 DAS AÇÕES AFIRMATIVAS

3.1 Síntese histórica das ações afirmativas

De acordo com SILVA e GOMES (p. 87) a política de Ações Afirmativas trata-se, com efeito, 
de tema quase desconhecido entre nós, tanto em sua concepção quanto nas suas múltiplas formas de 
implementação.6

No tocante à criação e ao desenvolvimento das políticas de ações afirmativas, a doutrina se 
divide.

Clève e Reck lecionam que

as ações afirmativas - na terminologia europeia discriminação positiva - surgiram 
nos EUA como políticas públicas e privadas que visavam não só concretizar o 
princípio da igualdade material, mas também reduzir e neutralizar os efeitos da 
discriminação racial, de gênero, de idade, de nacionalidade. 

No mesmo sentido, SILVA e GOMES (p. 93) ressaltam que a introdução das políticas de ação 
afirmativa, criação pioneira do Direito dos EUA.

No entanto, o Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro – IUPERJ, na 

5  Para o Ex Ministro Joaquim Barbosa Gomes (2007, p. 63): “Eis aí uma modalidade explícita de ação afirmativa, 
tendo como beneficiário não um indivíduo ou um grupo social, mas uma determinada categoria de empresa”.
6  Frise-se, por oportuno, que se a “teoria” das ações afirmativas é quase inteiramente desconhecida no Brasil, a sua 
“prática”, no entanto, não é de todo estranha à nossa vida administrativa. Com efeito, o Brasil já conheceu em passado não 
muito remoto uma modalidade (bem brasileira!) de ação afirmativa. É a que foi materializada na chamada “Lei do Boi”, isto 
é, a Lei no 5.465/1968, cujo art. 1o era assim redigido: “Os estabelecimentos de ensino médio agrícola e as escolas superiores 
de Agricultura e Veterinária, mantidos pela União, reservarão, anualmente, de preferência, 50% (cinquenta por cento) de suas 
vagas a candidatos agricultores ou filhos destes, proprietários ou não de terras, que residam com suas famílias na zona rural, 
e 30% (trinta por cento) a agricultores ou filhos destes, proprietários ou não de terras, que residam em cidades ou vilas que 
não possuam estabelecimentos de ensino médio”.
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Audiência pública no Supremo Tribunal Federal  da ADPF 186, onde se discutiu as  políticas  de  ação  
afirmativa, ressalta que

As políticas de ação afirmativa para grupos étnicos foram criadas pela primeira 
vez em na índia, com a Constituição de 1950, e não nos EUA, como muitos 
acreditam. Historicamente, em todos os contextos sociais e políticos em que 
foi implantada, a ação afirmativa baseou-se em três justificações básicas: 
reparação, justiça social e diversidade. No Brasil não é diferente, ainda que 
aqui o argumento da diversidade não seja tão popular quanto os outros.

De qualquer forma, podemos perceber que essa postura Norte-Americana se caracterizou com 
a mudança de postura por parte do Estado, que fundado em uma suposta neutralidade, aplicava suas 
políticas governamentais indistintamente, ignorando a importância de fatores como sexo, raça, cor, 
origem nacional. 

3.2 Definição das ações afirmativas

Definir o que é uma Ação Afirmativa é essencial para buscarmos garantias e/ou mecanismos de 
proteção dos excluídos. 

O certo é que o conceito Ação Afirmativa se modificou ao longo dos anos, não sendo tratado, 
pois, como uma política estática. 

Em um trabalho referencial sobre o tema BARBOSA (2001, p. 39) leciona que

“Inicialmente, as ações afirmativas se definiam como um mero ‘encorajamento’ 
por parte do Estado a que as pessoas com poder decisório nas áreas pública e 
privada levassem em consideração, nas suas decisões relativas a temas sensíveis 
como o acesso à educação e ao mercado de trabalho, fatores até então tidos 
como formalmente irrelevantes pela grande maioria dos responsáveis políticos e 
empresariais, quais sejam, a raça, a cor, o sexo e a origem nacional das pessoas. 
Tal encorajamento tinha por meta, tanto quanto possível, ver concretizado o 
ideal de que tanto as escolas quanto as empresas refletissem em sua composição 
a representação de cada grupo na sociedade ou no respectivo mercado de 
trabalho.” 

O Ex Ministro continua (2001 pp. 40-41) ressaltando que

Atualmente, as ações afirmativas, podem ser definidas como um conjunto de 
políticas públicas e privadas de caráter compulsório, facultativo ou voluntário, 
concebidas com vistas ao combate à discriminação racial, de gênero e de origem 
nacional, bem como para corrigir os efeitos presentes da discriminação praticada 
no passado, tendo por objetivo a concretização do ideal de efetiva igualdade 
de acesso a bens fundamentais como a educação e o emprego. Diferentemente 
das políticas governamentais antidiscriminatórias baseadas em leis de conteúdo 
meramente proibitiva, que se singularizam por oferecerem às respectivas vítimas 
tão somente instrumentos jurídicos de caráter reparatório e de intervenção ex 
post facto, as ações afirmativas têm natureza multifacetária, e visam a evitar 
que a discriminação se verifique nas formas usualmente conhecidas – isto é, 
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formalmente, por meio de normas de aplicação geral ou específica, ou através de 
mecanismos informais, difusos, estruturais, enraizados nas práticas culturais e no 
imaginário coletivo. Em síntese, trata-se de políticas e mecanismos de inclusão 
concebidas por entidades públicas, privadas e por órgãos dotados de competência 
jurisdicional, com vistas à concretização de um objetivo constitucional 
universalmente reconhecido – o da efetiva igualdade de oportunidades a que 
todos os seres humanos têm direito.

Bergmann (1996, p. 7), por sua vez, entende que:
“Ação afirmativa é planejar e atuar no sentido de promover a representação de certos tipos 
de pessoas – aquelas pertencentes a grupos que têm sido subordinados ou excluídos – 
em determinados empregos ou escolas. É uma companhia de seguros tomando decisões 
para romper com sua tradição de promover a posições executivas unicamente homens 
brancos. É a comissão de admissão da Universidade da Califórnia em Berkeley buscando 
elevar o número de negros nas classes iniciais [...]. Ações Afirmativas podem ser um 
programa formal e escrito, um plano envolvendo múltiplas partes e com funcionários dele 
encarregados, ou pode ser a atividade de um empresário que consultou sua consciência 
e decidiu fazer as coisas de uma maneira diferente”.

Segundo o Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa – GEMAA:
Ações afirmativas são políticas focais que alocam recursos em benefício de 
pessoas pertencentes a grupos discriminados e vitimados pela exclusão sócio-
econômica no passado ou no presente. Trata-se de medidas que têm como 
objetivo combater discriminações étnicas, raciais, religiosas, de gênero ou de 
casta, aumentando a participação de minorias no processo político, no acesso 
à educação, saúde, emprego, bens materiais, redes de proteção social e/ou no 
reconhecimento cultural7.

O certo é que a Ação Afirmativa não é uma mera política meramente anti-discriminatória, visto 
atuar de modo preventivo em prol daqueles que são discriminados. Nessa esteira, a Ação Afirmativa 
pode ser vista como tendo uma dupla função: 1º) Prevenir a discriminação e 2º) Reparar seus efeitos.

Já as políticas meramente anti-discriminatória atuam de modo unicamente repressivo e/ou de 
conscientização. 

É nesse ponto é que o Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa – GEMAA nos 
chama atenção para o fato de que no debate público, a ação afirmativa com frequência assume um 
significado mais restrito, sendo entendida como uma política cujo objetivo é assegurar o acesso a posições 
sociais importantes a membros de grupos que, na ausência dessa medida, permaneceriam excluídos8.

7   O Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa – GEMAA define que entre as medidas que podemos 
classificar como ações afirmativas podemos mencionar: incremento da contratação e promoção de membros de grupos dis-
criminados no emprego e na educação por via de metas, cotas, bônus  ou fundos de estímulo; bolsas de estudo; empréstimos 
e preferência em contratos públicos; determinação de metas  ou cotas mínimas de participação na mídia, na política e outros 
âmbitos; reparações financeiras; distribuição de terras e habitação; medidas de proteção a estilos de vida ameaçados; e políti-
cas de valorização identitária. Disponível em: http://gemaa.iesp.uerj.br/dados/o-que-sao-acoes-afirmativas.html Acesso 
em 29 de maio de 2016 
8  Nesse sentido, seu principal objetivo seria combater desigualdades e dessegregar as elites, tornando sua composição 
mais representativa do perfil demográfico da sociedade.
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4 AÇÕES AFIRMATIVAS NOS CONCURSOS PÚBLICOS E O PRINCIPIO DA IGUALDADE

Com a maestria de sempre, BARBOSA GOMES (2001, sp) leciona que

Vale ressaltar que ação afirmativa não é sinônimo de política de quotas. A rigor, 
“a desinformação fez com que o debate sobre as ações afirmativas tenha se 
iniciado no Brasil de maneira equivocada. Confunde-se ação afirmativa com 
sistema de cotas. Em realidade, as cotas constituem apenas um dos modos de 
implementação de políticas de ação afirmativa. (...) a jurisprudência americana 
tem sérias restrições às chamadas ‘cotas cegas, isto é, aquelas instituídas 
aleatoriamente, sem o propósito de corrigir uma injustiça precisa, que é a própria 
razão de existência das políticas de ação afirmativa. No Brasil infelizmente, os 
poucos projetos de lei de ação afirmativa já apresentados ao Congresso Nacional 
incorrem nesse erro.”

Nesse sentido, precisas são as lições de Wania Sant’Anna e Marcello Paixão apud BARBOSA 
GOMES (2001, sp), onde se leciona que

Segundo Huntley, ‘ação afirmativa é um conceito que inclui diferentes tipos 
de estratégias e práticas. Todas essas estratégias e práticas estão destinadas a 
atender problemas históricos e atuais que se constatam nos Estados Unidos em 
relação às mulheres, aos afro-americanos e a outros grupos que têm sido alvo 
de discriminação e, consequentemente, aos quais se tem negado a oportunidade 
de desenvolver plenamente o seu talento, de participar em todas as esferas da 
sociedade americana. [...] Ação afirmativa é um conceito que, usualmente, requer 
o que nós chamamos metas e cronogramas. Metas são um padrão desejado pelo 
qual se mede o progresso e não se confundem com cotas. Opositores da ação 
afirmativa nos Estados Unidos frequentemente caracterizam metas como sendo 
cotas, sugerindo que elas são inflexíveis, absolutas, que as pessoas são obrigadas 
a atingi-las’. 
A política de ação afirmativa não exige, necessariamente, o estabelecimento de 
um percentual de vagas a ser preenchido por um dado grupo da população. Entre 
as estratégias previstas, incluem-se mecanismos que estimulem as empresas a 
buscarem pessoas de outro gênero e de grupos étnicos e raciais específicos,
seja para compor seus quadros, seja para fins de promoção ou qualificação 
profissional. Busca-se, também, a adequação do elenco de profissionais às 
realidades verificadas na região de operação da empresa. Essas medidas 
estimulam as unidades empresariais a demonstrar sua preocupação com a 
diversidade humana de seus quadros. 
Isto não significa que uma dada empresa deva ter um percentual fixo de empregados 
negros, por exemplo, mas, sim, que esta empresa está demonstrando a preocupação 
em criar formas de acesso ao emprego e ascensão profissional para as pessoas 
não ligadas aos grupos tradicionalmente hegemônicos em determinadas funções 
(as mais qualificadas e remuneradas) e cargos (os hierarquicamente superiores). 
A ação afirmativa parte do reconhecimento de que a competência
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para exercer funções de responsabilidade não é exclusiva de um determinado 
grupo étnico, racial ou de gênero. Também considera que os fatores que impedem 
a ascensão social de determinados grupos estão imbricados numa complexa rede 
de motivações, explícita ou implicitamente, preconceituosas.

Apesar da iniciativa de se implementar a política de cotas, a aplicação da lei de cotas raciais em 
concursos públicos (Lei 12.990), que reserva 20% das vagas a candidatos que se autodefinem pretos 
ou pardos, foi declarada inconstitucional pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da Paraíba, no 
julgamento de um caso de nomeação postergada pelo Banco do Brasil. De acordo com a sentença do juiz 
Adriano Mesquita Dantas, a legislação viola três artigos da Constituição Federal (3º, IV; 5º, caput; e 37, 
caput e II), além de contrariar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Segundo o advogado 
da causa, essa é a primeira vez que um juiz declara a inconstitucionalidade da legislação, em vigor desde 
20149.

Segundo Dantas, naquele caso estava em jogo o direito humano e fundamental à educação, 
o que não existe com relação ao emprego público. Eis suas palavras proferidas no RTOrd 0131622-
23.2015.5.13.0025:

“Não fosse assim, teria o Estado a obrigação [ou pelo menos o compromisso] de 
disponibilizar cargos e empregos públicos para todos os cidadãos, o que não é 
verdade, tanto que presenciamos nos últimos anos um verdadeiro enxugamento 
[e racionalização] da máquina pública. Na verdade, o provimento de cargos e 
empregos públicos mediante concurso não representa política pública para 
promoção da igualdade, inclusão social ou mesmo distribuição de renda. Além 
disso, a reserva de cotas para suprir eventual dificuldade dos negros na aprovação 
em concurso público é medida inadequada, já que a origem do problema é a 
educação”

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Não é preciso se esforçar muito para se conhecer a atual realidade do nosso Brasil. Existe uma 
famigerada desigualdade social que reina em nosso país, a qual contribui cada vez mais para segregar 
os membros da sociedade. Há, pois uma relação assimétrica de poder, onde algumas classe – negros, 
pobres, mulheres, índios – mesmo que se esforcem ao máximo, não conseguem competir em pé de 
igualdade com os demais sujeitos da sociedade. 

Proibir a discriminação não é, nem foi, e nunca será suficiente para combater tal estigma social. 
Em outras palavras, é necessária a adoção e promoção de políticas públicas rotineiras voltadas para se 
buscar a transformação social. 

É nesse cenário que se perfaz a necessidade de se alargar a dimensão das Ações Afirmativas – 
inclusive aos concursos públicos como fora feito por meio da Lei 12.990/14 – como um mecanismo 
essencial –mas não suficiente – para tentar igualar os sujeitos e se buscar uma homogeneidade na 

9  http://blogs.correiobraziliense.com.br/papodeconcurseiro/juiz-declara-inconstitucional-lei-de-cotas-para-negros-
em-concursos-publicos/ Acesso em 03/06/2016 
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estrutura social. 
É importante ressaltar que a política de Ação Afirmativa se faz relevante não apenas para coibir a 

discriminação que reina atualmente, mas também e principalmente, acabar com os indesejados “efeitos 
persistentes” da discriminação do passado, que tendem a se perpetuar.

Uma coisa é certa: o desafio é grande e a estrada é longa.  
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