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1. Resumo 

As cotas para negros em concursos públicos, matéria tratada e resguardada na 

Lei 12.990/2014, é, sem dúvida, uma ação afirmativa valiosa e necessária para que a 

população negra tenha as mesmas oportunidades, já que dados comprovam que os 

negros são pessoas que estão claramente em situações desfavoráveis em vários 

aspectos na sociedade, mesmo somando o maior número na população brasileira 

O presente trabalho mostra de forma bastante concreta porque necessitamos 

de cotas para negros em concursos públicos. Por meio dos números apresentados 

vemos a baixa participação dos negros nestes cargos, consequência dos anos de 

escravidão sofridos pelos negros, que até o momento presente não foram 

compensados a altura, bem como da educação pública e da pobreza existente no 

país, em que o negro que mostraremos ao longo do trabalho, faz parte da população 

mais pobre do país e da que mais necessita da educação pública.  

2. Introdução  

Ações afirmativas são definidas como políticas ou programas, públicos ou 

privados, que objetivam conceder algum tipo de benefício a minorias ou grupos sociais 

que se encontrem em condições desvantajosas em determinado contexto social, em 

razão de discriminações, existentes ou passadas, tais como as pessoas portadoras 

de necessidades especiais, idosos, índios, mulheres e negros. As ações afirmativas 

remontam à Lei do Serviço de Libertos (Freedman’s Bureau Act), que instituiu um 

serviço no Departamento de Guerra dos Estados Unidos para dispensar cuidados e 

proteção aos escravos libertos e realizar a supervisão de terras abandonadas em 

1865”. 

As cotas são uma espécie de ação afirmativa, caracterizada como a reserva de 

vagas em instituições públicas ou privadas, ou em concursos públicos, como é o nosso 

caso, para grupos específicos que se encontram em desigualdade na sociedade. 

3. Objetivos 

O presente trabalho tem como meta despertar no leitor um olhar crítico e 

realista a respeito de tal tema, que tanto é discutido e comporta tantas opiniões 

divergentes. Pretende-se por meio dele mostrar ao leitor a verdadeira realidade 



presente no nosso país, a respeito da presença de negros nos grandes cargos 

públicos.  

Por meio desse trabalho não se tem a pretensão de mudar a opinião dos 

leitores ou até mesmo impor uma, mas sim leva-lo a refletir, por meio de uma 

perspectiva que mostra “possíveis justificativas” para as cotas nos concursos, como 

solução paliativa para um problema chamado Educação, que enquanto não é 

solucionado, é disfarçado por meio do oferecimento das cotas. 

4. Metodologia 

Para elaboração do presente trabalho houve uma grande preocupação, em se 

ocupar de dados concretos e certos que justificariam a utilização das cotas para 

negros em concursos públicos, bem como em não somente se basear em opiniões 

superficiais que não tinham um embasamento concreto e comprovado, somente 

derivavam do simples sentimento de perda daqueles que sempre foram e são 

beneficiados.  

Foram usadas de opiniões de diversos doutrinadores, pesquisadores e 

ministros do STF, que expuseram falas bastante influentes ao falar sobre o assunto, 

demonstrando, além de tudo, suas preocupações com o problema escondido por trás 

das cotas, a educação. Alguns dados numéricos extraídos de censos e pesquisas, 

foram essenciais para este trabalho, visto que eles proporcionam uma saída daquilo 

que é senso comum, opiniões abstratas, e adentra no que são dados concretos. Como 

é possível em um país com 54% da população negra, somente 3,4% dos servidores 

do Judiciário serem de pele negra, ou também, somente 1,4% dos magistrados do 

país ter essa cor de pele. Dados como estes foram responsáveis por embasar o nosso 

trabalho e contribuir para a formação de nossa opinião. 

5. Desenvolvimento 

Conforme palavras do único ministro negro em toda a história do STF, Joaquim 

Benedito Barbosa Gomes (Joaquim Barbosa), ações afirmativas são políticas públicas 

voltadas à concretização do princípio constitucional da igualdade material e à 

neutralização dos efeitos perversos da discriminação racial, de gênero, de idade, de 

origem nacional e de compleição física. A frase “único ministro negro”, citada acima, 

nos induz a várias questões, e nos mostra mesmo que implicitamente, porque deve 



haver cotas no Brasil. Em um país como o nosso, com maioria da população negra, 

como pode em toda a história do STF, existir um só ministro negro? O intuito das cotas 

é mudar números como estes, que nos mostram como os negros estão em números 

menores, nas faculdades, nas grandes profissões e etc., assim ajudando todos a ter 

oportunidade de chegar tão alto quanto o nosso ministro chegou. 

A desigualdade racial existente na nossa sociedade, não é de hoje, ela sempre 

esteve presente na história do Brasil. O negro, desde os primórdios, sempre esteve 

em minoria nas grandes universidades e profissões, como os cargos públicos. A 

educação oferecida é um dos fatores que cominam para essa desigualdade. O negro, 

conforme índices que serão apresentados no decorrer deste texto, representam 

maioria da população pobre; sendo fadados a educação pública, que é de baixíssima 

qualidade, acabam não conseguindo ingressar em cursos superiores, ou exercer 

grandes funções na sociedade.  

Além de tudo, há ainda a chamada “dívida histórica”, durante 388 anos, os 

negros foram escravizados, sendo tratados como objetos, como animais. Até que com 

a vinda da Lei Áurea, a escravidão findou, porém, tendo resquícios até os dias de hoje. 

Entretanto, com o fim da escravidão, os negros continuaram a conviver em situação 

de desigualdade, visto que não tinham as mesmas condições que os brancos. Os 

negros foram libertos, porém ainda não tinham onde morar, não sabiam ler e escrever, 

não tinham trabalho digno, acabavam tendo que trabalhar aos seus antigos senhores, 

por baixíssima remuneração, por longas horas de trabalho e em condições 

extremamente precárias. Nascia assim, a analogia à escravidão, que perdura até os 

dias de hoje, e que por meio de números concretos, nos mostra, como o negro foi 

prejudicado, devido a escravidão. 

A Lei 12.990/2014, por vigência de 10 (dez) anos, reserva 20% das vagas 

oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos 

públicos no âmbito da Administração Pública Federal, das autarquias, das fundações 

públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista. Ela está à 

procura de tentar corrigir uma desigualdade construída em aproximadamente quatro 

séculos de preconceito e discriminação. Ela não cria e nem acentua o racismo, pois o 

racismo já existe; ele é presenciado diariamente pelos negros, ele é noticiado pela 

mídia que tristemente nos conta casos de violências contra negros, e é visto por todos 



nas redes sociais em comentários ofensivos que atacam alguma pessoa que faz parte 

da parcela negra do país. 

O objetivo da Lei é acelerar o processo de igualdade através da ação afirmativa 

de cotas para incluir os negros em altos cargos, além de secundariamente combater 

o racismo e a desigualdade buscando uma maior representatividade negra na 

sociedade, e isso será feito através de uma igualdade material, que são as ações 

afirmativas de cotas previstas nessa lei, porém buscando uma igualdade formal. 

A igualdade material denominada por alguns de igualdade real ou substancial, 

tem por finalidade igualar os indivíduos, que essencialmente são desiguais, fazendo-

o por meio de uma discriminação positiva. Também chamada de Igualdade Aristotélica 

ou igualdade substancial, o filósofo Aristóteles proferiu a seguinte frase a respeito: 

"Devemos tratar os iguais igualmente e os desiguais desigualmente, na medida 

de suas desigualdades". 

Podemos citar vários exemplos de tratamento jurídico diferenciado dado a 

certos grupos de pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade: 

 Lei Maria da Penha, que protege a mulher no contexto 

familiar. 

 Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, que protege 

os menores de idade. 

 Estatuto do Idoso, que protege os direitos da pessoa idosa. 

  Código de Defesa do Consumidor. 

  Reserva de vagas para portadores de necessidades 

especiais em concursos públicos. 

 Aposentadoria diferenciada para militares e para mulheres. 

Parecido é o que acontece com as cotas para negros, não é possível aplicar a 

igualdade formal a eles, visto que estes, em inúmeras situações, estão em disparidade 

para com os brancos. A que deve ser aplicada a eles é a material, que por meio de 

uma discriminação positiva visa igualar a todos para que assim possa existir a 

igualdade formal.  

A seguir, por meio de alguns índices, observaremos a veemente desigualdade 

existente entre os negros e brancos no nosso País 



Os negros representam 54% da população brasileira, entretanto não há 

proporcionalidade entre o número populacional apresentado e a presença de negros 

em alguns cargos públicos.  

Conforme dados do IBGE:  

“Em 2004, 73,2% dos mais pobres eram negros, patamar 

que aumentou para 76% em 2014. Esse número indica que três 

em cada quatro pessoas que estão na parcela dos 10% mais 

pobres do país são negras1. ” 

Segundo o Censo do Poder Judiciário, publicado em 2014, 85,5% dos 

servidores são brancos (branca – 80,8% e amarela – 4,7%); 0,1% indígenas e 14,4% 

são negros (preta 3,4% e parda 10,9%). 

Conforme este mesmo censo, 15,6% dos magistrados do nosso país são 

negros (sendo 14,2% pardos e 1,4% pretos). Nos Tribunais Superiores, este número 

cai ainda mais, 8,9% negros (sendo 7,6% de pardos e 1,3% de pretos.  

Números como estes, justificam a utilização das cotas em concursos, visto que 

eles mostram como a população negra está em minoria em alguns cargos. Não faz 

sentido em um país com maioria da população negra, tão poucos serem contemplados 

com grandes cargos. Como explicar números tão baixos? Eles são consequência da 

baixíssima qualidade da educação pública brasileira e dos tantos anos de escravidão, 

não compensados, vividos pelos negros.  

Ser contra as cotas, é fechar os olhos para um problema que já não é de hoje, 

e que desde a abolição não foi compensado à altura. Dizer que todos devem ser 

tratados igualmente quando se têm uma ótima qualidade de vida, ótimas 

oportunidades, quando estuda em ótimas escolas, quando não precisa trabalhar 

desde cedo, mora num lugar tranquilo é fácil; difícil é dizer isso quando não se têm 

todas estas facilidades e vive na pele o sofrer da desigualdade. A igualdade no nosso 

país é um alvo a ser buscado e não a ser vivido formalmente no nosso momento 

presente. Enquanto não se tem igualdade, não há que se falar em tratamento 

igualitário a todos.  

                                                           
1 Notícia: Negros representam 54% da população do país, mas são só 17% dos mais ricos. Disponível em: 

<https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2015/12/04/negros-representam-54-da-populacao-do-pais-mas-

sao-so-17-dos-mais-ricos.htm>. Acesso em: 28/05/2017. 



O peso do racismo e da sua intervenção na conformação de pontos de partida, 

acesso desigual a ativos e tratamento social diferenciado também fica evidenciado na 

administração pública, apesar dos critérios considerados impessoais de seleção para 

cargos efetivos. Isto se justifica porque, assim como ocorre no ingresso no ensino 

superior, a despeito de critérios pretensamente neutros de seleção, resta evidente que 

não há iguais condições de formação e preparação dos candidatos, além de 

constatarem-se níveis de condição de vida mais precários vivenciados pela população 

negra. 

Acerca da lei 12.990/2014, entendo que ela é totalmente constitucional, visto 

que ela por meio das cotas, busca igualar e dar mais oportunidades aos negros, de 

forma a buscar a verdadeira e justa igualdade, ainda não existente no nosso país.  

Alguns outros argumentos positivos acerca das cotas raciais em concursos 

públicos são:  

 Temos um passado de escravidão que mesmo após a sua 

abolição levou a população afro-brasileira a níveis de renda e condições 

de vida precárias. A lei áurea libertou os negros da escravidão e do trato 

desumano degradante, porém o governo brasileiro não agiu de modo 

efetivo para dar cidadania e vida digna aos negros para que assim 

pudessem se autodeterminar e conquistar seu devido espaço. Esta é a 

chamada “dívida histórica”, que o Brasil tem com os negros.  

 Conforme o Ministro Ricardo Lewandowski em seu voto na 

ADPF 186/DF, “... o reduzido número de negros e pardos que exercem 

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

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

sucessivas gerações de pessoas pertencentes a esses grupos têm 

sofrido, ainda que na maior parte das vezes de forma camuflada ou 

implícita. Os programas de ação afirmativa em sociedades em que isso 

ocorre, entre as quais a nossa, são uma forma de compensar essa 

discriminação, culturalmente arraigada, não raro, praticada de forma 

inconsciente e à sombra de um Estado complacente.2” 

                                                           
2 ADPF 186/DF. Disponível em: 

<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=6984693>. p.66/67. Acesso em: 

29/05/2017. 



 Uma série de dados oficiais sistematizados pelo IPEA 

(Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) resume o padrão brasileiro 

de desigualdade racial: por 4 (quatro) gerações ininterruptas, negros e 

pardos têm contado com menos escolaridade, menos salário, menos 

acesso à saúde, menos índice de emprego, piores condições de 

moradia, quando contrastados com os brancos e asiáticos. Temos que 

manter o sistema de cotas, pois se trata de recuperar uma medida de 

igualdade que deveria ter sido incluída na Constituição Federal de 

1988. 

Há uma Ação Direta de Constitucionalidade (ADC 41), que visa declarar a 

constitucionalidade da lei 12.990/14, visto que inúmeros magistrados estão 

entendendo essa lei como inconstitucional, e não obedecendo a sua aplicação. Segue 

abaixo, trechos dos votos de alguns dos ministros presentes na votação da ADC. 

O ministro Roberto Barroso começou o seu voto com a observação de que, no 

Brasil, reconhece-se a desigualdade de tratamento entre brancos e negros, mas, 

apenas, com ênfase no aspecto socioeconômico. Ou seja, de que se trata, “apenas, 

de um preconceito social”. Mas que, contudo, as pessoas de cor negra enfrentam, 

sim, preconceito apenas por terem peles mais escuras. 

Ele rememorou o julgamento histórico de 2012, no qual o STF – em arguição 

(ADPF 186), relator Ricardo Lewandowski – fixou um novo precedente, ao considerar 

constitucional a política de cotas raciais instituída pela Universidade de Brasília (UnB), 

a primeira a reservar 20% das vagas para candidatos negros e um pequeno número 

de indígenas. 

O ministro-relator rechaçou o argumento de que a educação é direito 

fundamental, mas que o acesso a cargo público não o é. E ainda de que os valores 

tutelados pelo concurso público são diferentes dos valores relativos aos vestibulares 

para universidades. 

“Há ou não violação do princípio da desigualdade? A ideia de igualdade tem 

três dimensões: formal, material e uma mais recente, a igualdade como 

reconhecimento. E as cotas devem ser enfrentadas nessa linha”, afirmou Barroso ao 

salientar o “dever de reparação histórica e a existência de um racismo estrutural na 

sociedade brasileira”. 



Ele sublinhou que se metade da população brasileira é negra, e que o IPEA 

demonstra que mais de 70% dos mais pobres no Brasil são negros 

(afrodescendentes), enquanto, nas favelas, 66% dos domicílios são de negros. E que 

60% dos presos são negros. 

O ministro Alexandre de Moraes acompanhou o relator quanto à 

constitucionalidade da Lei 12.990/14, mas deu especial destaque à necessidade de 

que o STF deixe clara a interpretação do parágrafo único do artigo 2º da lei, que é o 

seguinte: “Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado 

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

ao serviço ou emprego público, após procedimento administrativo em que lhe sejam 

assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções 

cabíveis”. 

O ministro Barroso afirmou concordar com a interpretação no sentido de ser 

legítima, além da auto declaração, a adoção de outros critérios de identificação para 

evitar fraudes. São exemplos desse mecanismo a exigência de auto declaração 

presencial, a exigência de fotos e a formação de comissões para entrevista posterior 

à auto declaração. 

Ao acompanhar o voto do relator, a ministra Rosa Weber afirmou que, no Brasil, 

“a pobreza tem cor sim”. Luiz Fux enfatizou a necessidade de que as cotas devem 

valer também nos concursos de promoções e de remoções, e em todos os poderes 

da República. Lembrou-se que o próprio STF já usa o critério de cotas. 

Um dos argumentos contrário as cotas, que entendo de suma importância tratar 

é sobre a Inconstitucionalidade das Cotas. 

Prevê o artigo 5º de nossa Carta Magna, que todos somos iguais perante a lei, 

sem distinção de qualquer natureza. Porém, na visão, entre outros juristas, dos 

ministros do STF, Marco Aurélio de Mello, Antônio Bandeira de Mello e Joaquim 

Barbosa Gomes, o princípio constitucional da igualdade, contido no art. 5º, refere-se 

à igualdade formal de todos os cidadãos perante a lei. A igualdade de fato é tão 

somente um alvo a ser atingido, devendo ser promovida, garantindo a igualdade de 

oportunidades como manda o art. 3º da mesma Constituição Federal. As políticas 



públicas de afirmação de direitos são, portanto, constitucionais e absolutamente 

necessárias3. 

6. Resultados 

Os resultados obtidos por meio desse trabalho foram sem dúvida bastante 

interessantes, e é bastante intrigante para todo aquele que o lê, e que antes tinha uma 

visão superficial sobre o assunto, visto que ele, por meio do conteúdo que apresenta, 

leva o leitor a uma perspectiva diferente sobre o assunto, de forma que por meio dos 

dados e opiniões apresentados, o leitor entende a realidade presente, e acaba se 

“conformando” com a utilização das cotas, já que para o problema da educação, ainda 

não foi conseguida solução. 

Estudos e pesquisas demonstram que a mera adoção de políticas, sem o 

devido investimento na educação não tem sido capaz de reduzir as desigualdades 

raciais, que se mantém em padrões absolutamente estáveis ao longo de sucessivas 

gerações 

7. Considerações Finais 

Diante de todas as obras, artigos e dados pesquisados para elaboração do 

presente trabalho, chegamos à conclusão de que a desigualdade existente no nosso 

país não vai ser solucionada somente com a utilização de cotas, pois ela é medida 

paliativa e esconde um problema maior debaixo de si, a educação. O negro, o branco, 

o índio, todo e qualquer pessoa, tem a mesma capacidade intelectual, porém desde o 

nascer tem oportunidades diferentes. Ser negro na sociedade atual é na maioria das 

vezes pertencer aos 76% mais pobres, conforme censo de 2014, o que os faz 

depender de uma educação pública de baixíssima qualidade, ao passo que quando o 

cidadão vai prestar um concurso ou vestibular, não teve a educação e o conhecimento 

necessário, para ser aprovado e ingressar em cargo público em igualdade de 

condições, com outra pessoa que estudou em escolas particulares.  

A efetiva igualdade que é o intuito das cotas, só teremos a partir do momento 

em que o governo deixar de esconder debaixo do tapete os problemas da educação, 

                                                           
3 Da Silva. Regina Maria. Os 10 Mitos sobre as Cotas. Disponível em: <http://kilombagem.org/os-10-mitos-

sobre-as-

cotas/?fb_action_ids=673592522680423&fb_action_types=og.likes&fb_source=other_multiline&action_object_

map=%5B370178109763670%5D&action_type_map=%5B%22og.likes%22%5D&action_ref_map=%5B%5D>

. Acesso em: 29/05/2017 



e priorizá-la, juntamente com o uso das cotas, para que assim todos tenham as 

mesmas oportunidades. Uma educação de qualidade, igualitária para todos, 

juntamente com as cotas, por tempo determinado, é o verdadeiro caminho pais que o 

país chegue a efetiva e verdadeira igualdade. 
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