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RESUMO 

GONÇALVES, Nancy Silveira Simões. O principio da igualdade e a 
constitucionalidade das cotas raciais para negros e afiodescendentes nas 'universidades 
brasileiras. Osasco; 2006. Dissertação de Mestrado - UNIFIEO - Centro Universitário 
FIEO. 

O princípio da igualdade vem inserido na Constituição da República Federativa 

do Brasil de 1988 como um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito. 

A igualdade jurídica consiste em tratar com igualdade os iguais e com 

desigualdade os desiguais e para tanto as normas criadas com fundamento na 

igualação das minorias (ações afirmativas) devem atender a alguns requisitos. No 

Brasil estão sendo criadas normas que prevêem a reserva de parte das vagas em 

universidades públicas a alunos que se declararem negros ou afiodescendentes, 

sob a justificativa de incluir o negro e o afi-odescendente, prejudicados no 

passado, na sociedade. Biologicamente, está comprovado que o homem não pode 

ser subdividido em raças, e assim, devemos tomar o critério raça como fruto de 

construção cultural, que se desenvolveu com a evolução do homem e da 

sociedade. Considerando-se raça como critério de diferenciação cultural, nosso 

ordenarnento admite a criação de ações afirmativas para a inclusilo de 

determinada raça na sociedade, desde que a ação afmativa seja direcionada ao 

fator discriminatorio, pois, caso contrário, pode se beneficiar quem ngo esta 

sendo prejudicado e excluído, ofendendo-se assim o princípio da igualdade. 

Toda norma que contrarie a constituição deve ser considerada inconstitucional e 

retirada do ordenamento jurídico. Assim, 6 necessfio verificar se a criaçgo de 

reserva de cotas nas universidades para negros e afiodescendentes afronta ou não 

o princípio da igualdade. 

Palavras chave: Princípio da Igualdade. Igualdade Formal. Raça. Cotas Raciais. 

Negro. Afiodescendentes. 



RIASSUNTO 

GONÇALVES, Nancy Silveira Simões. O princípio da igualdade e a constitucionalidade 
das cotas raciais para negros e afrodescendentes nas universidades brasileiras. [I1 principio 
de11 úguaglianza e lu costituzionalità delle quote razziali per neri e a9o-discendenti nelle 
università brasiliane.] Osasco; 2006. Tesi Post-Laurea - UNIFIEO - Centro Universitário 
FIEO. 

I1 principio dell'uguaglianza è inserito nella Costituzione della Repubblica Federale 

de1 Brasile de1 1988 come una delle basi de110 Stato Democratico di Diritto. 

L'uguaglianza giuridica wol  dire uguaglianza tra uguali e disuguagliaza tra 

disuguali e pertanto le norme create sulla base dell'equità per le minoranze (azioni 

affermative) dovrebbero soddisfare alcuni requisiti. In Brasile vengono create norme 

che prevedono la riserva di parte dei posti nelle universitá pubbliche a studenti che si 

dichiarino negros o afio-discendenti, con la giustificazione di includere i1 negro e 

Irafio-discendente, vittima di pregiudizi in passato, nella societa. Biologicamente, è 

stato comprovato che l'uomo non può essere suddiviso in razze, cosi dobbiamo 

considerare i1 criterio di razza come h t t o  di una creazione culturale, sviluppatasi 

con l'evoluzione dell'uomo e della societa. Se si considera razza come criterio di 

differenziazione culturale, i1 nostro ordenarnento amrnette la creazione di "azioni 

affermative" per l'inclusione di determinate razze nella società, purché lrazione 

affermativa venga indirizzata a1 fattore di discriminazione, altrimenti goderh di tale 

beneficio chi non è discriminato e escluso, offendendosi cosi i1 principio 

de11 'uguaglianza. 

Tutte le norme contrarie alla Costituzione devono essere considerate incostituzionali 

e escluse dall'ordenamento giuridico. Diventa quindi necessario accertare se la 

creazione della riserva di quote nelle università per negros e afio-discendenti 

contrasta o meno con i1 principio di uguaglianza. 

Parole chiavi: Principio dell' Uguaglianza. Uguaglianza Formale. Razza. Quote 

Razziali. Negro. Afio-discendenti. 
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No trabalho desenvolvido analisaremos a 

questão da reserva de cotas raciais para candidatos negros e 

afrodescendentes nas universidades federais brasileiras sob a perspectiva 

do princípio da igualdade. A inclusão do negro na sociedade é tema 

constante e universal, todavia, é necessário cautela ao se tratar da questão. 

Certo é que a igualdade como princípio 

norteador do Estado Democrático de Direito possibilita a inclusão de 

minorias na sociedade através de ações afirmativas. Especialmente no 

Brasil, negros, índios, europeus e outras raças se fundiram, criando um tipo 

específico populacional em cada região do país o que torna a tarefa de se 

determinar quem é de uma "raça" ou outra extremamente dificil, se não 

impossível. 

Será que sob a justificativa de engajar o negro 

na sociedade através do sistema de reserva de cotas em universidades 

federais não estamos excluindo-os ainda mais? Será que não estaremos 

criando a desigualdade onde ela não existe? Ou, será, que realmente tal 

providência ajudará os negros e afiodescendentes a serem menos 

discriminados pela sociedade? 

Face ao declínio do ensino público fundamental 

no Brasil e sob o pretexto de diminuir uma dívida com a população negra, 



dita marginalizada desde os .tempos da escravidão, foram criados projetos 

de Lei Federal com a finalidade de facilitar o ingresso de negros e 

afiodescendentes nas universidades federais através da reserva de cotas 

raciais, estando inclusive em vigor alguns decretos-leis estabelecendo a 

criação de cotas em determinadas universidades, cada uma com um critério 

diferenciador diverso dos demais. 

Fato é, que a reserva de cotas aumenta o 

número de alunos auto declarados negros e afiodescendentes no ensino 

superior, e esses alunos poderão sim ter bom desempenho durante o curso, 

porém ao se criarem normas que buscam a igualdade através da inclusão 

social de minorias é importantíssimo que, ao mesmo tempo combatam o 

foco da desigualdade, a fim de não estabelecer nova desigualdade. 

O princípio da isonomia estabelecido pelo 

artigo 3 O ,  IV da Constituição Federal, baseia-se em igualdade formal, OU 

seja, em tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. A 

compatibilização entre o princípio da isonomia e outros direitos garantidos 

constitucionalmente devem sempre atender ao principio da 

proporcionalidade, para que haja equilíbrio entre diferentes valores a serem 

preservados. 

No decorrer do trabalho pretendemos analisar 

o sistema de cotas raciais fiente ao princípio constitucional da igualdade. 

As cotas raciais foram introduzidas em nosso ordenamento jurídico por 

diversos estados que reservam parte de suas vagas a candidatos 

autodeclarados negros e afiodescendentes. 



O princípio da igualdade prevê a igualdade ao 

iguais e desigualdade aos desiguais, no entanto qual o parâmetro para se 

determinar quem são os iguais e os desiguais? Será que se pode afirmar 

que a desigualdade entre candidatos negros, afiodescendentes e de outras 

raças existe no método de ingresso na universidade, ou será que a 

desigualdade, nesse caso, ultrapassa a razão da raça a prejudica a todos que 

não têm condições de acesso a uma boa educação fundamental e a um 

cursinho pré vestibular? 



1.1 Princípios, normas e regras 

Inicialmente trataremos d o  princípio da 

igualdade, que, como será demonstrado no decorrer do trabalho, está sendo 

violado pela reserva de vagas em universidades federais e estaduais, a 

alunos negros, ou de qualquer outra 'taça" e para tanto é necessário 

esclarecer a diferenciação de princípios, normas e regras. 

As terminologias regras, princípios e normas 

são frequentemente confundidas e consideradas sinônimas, pois que as 

normas se dividem em regras e princípios e ambas dizem o que deve ser, 

podendo ser expressas através de permissão ou de proibição. 

Segundo Robert Alexy princípios são normas 

que possuem um grau de generalidade relativamente alto, enquanto as 

regras são configuradas por um grau de generalidade mais baixo. Segundo 

o autor a forma de aplicação de princípios é ponderada, pois eles sempre 

devem ser cumpridos, já que considerados mandamentos de otimização. AS 

regras, por sua vez, seriam mandamentos definitivos, portanto, ou não, ser 

cumpridas1. 

1 Roberí Alexy. Teoria de 10s Derechos Fundamenta1es.p. 81 e ss. 



Os princípios possuem um grau de generalidade 

mais elevado porque são criados para um número indeterminado de atos ou 

fatos. 

A regra, por sua vez, possui um grau de 

generalidade mais baixo, ela é especial na medida em que regula senão tais 

atos ou tais fatos: é editada para uma situação jurídica determinada2. 

Os autores, em geral, quando tratam de normas, 

regras e princípios, são adeptos de uma das três teses sobre sua 

diferenciação : 

- a primeira é a tentativa de diferenciação é 

inútil tendo em vista a grande diversidade de normas existentes; 

- a segunda trata-se de uma questão de 

relativização de grau, como acima exposto; 

- a terceira tese é qualitativa. 

Importante destacar a diferenciação que R0be1-t 

Alexy faz em relação a colisão de princípios e ao conflito de regras. No 

conflito de regras discute-se o que é válido e a lei posterior revoga anterior. 

Na colisão de princípios, não há a regra de prevalência dos posteriores 

sobre os anteriores, porque um prevalece, sobressai sobre o outro no caso 

concreto, mas ambos continuam tendo validade plena, pois não há 

revogação entre princípios. 

2 Paulo Bonavides, Curso de Direito Constitucional, p. 239. 



Para Celso Antônio Bandeira de Mello 

princípio "é o mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce 

dele, disposição fundamental que se irradia sobre dijêrentes normas", e 

assim, a violação de um princípio seria a forma mais grave de ilegalidade 

ou de inconstitucionalidade, conforme o grau hierárquico do princípio 

atingido porque apresenta afkonta a todo ordenamento jurídico, ao seu 

fundamento3. 

Prevalecerá, portanto, o princípio que causar 

menos prejuízo as partes, e a coletividade, o que na teoria não parece tão 

complicado, mas na prática causa grande confusão, pela importância que 

também tem a consciência do julgador. O conflito de regras se resolve por 

cláusula de exceção, ou pelo critério da validade ou invalidade. Nenhum 

princípio tem precedência sobre o outro em sua origem. 

Para Luis Roberto Barroso, que tem concepção 

do assunto análoga a de Robert Alexy, princípios são conjuntos de normas 

que refletem a ideologia da Constituição. Essas normas constitucionais 

podem ser divididas em normas princípio e normas disposição4. 

As normas princípios subentendem OS 

princípios em si, com maior teor de abstração e finalidade e destaque 

dentro do sistema; já as normas disposição aquelas que têm eficácia restrita 

as situações específicas as quais se dirigem. 

3 Celso AntGnio Bandeira de Mello, Curso de direito Administrativo, p. 4501451. 
4 Luis Roberto Barroso. Interpretação e Aplicação da Constituição.p. 147. 



Não há hierarquia entre normas e princípios em 

sentido normativo. Todas as normas constitucionais encontram-se no 

mesmo plano, mas é possível admitir-se hierarquia axiológica. 

Segundo o referido autor pode haver 

ponderação de prevalência entre princípio e regra, pois tanto um quanto 

outro têm funções distintas dentro do ordenamento. Os princípios têm 

função como critério de interpretação do texto constitucional. Como os 

grandes principios são enunciados em algum texto do direito positivo, eles 

resguardam por isso bens supremos como a vida. 

1.2 Definição de princípio constitucional 

O princípio da igualdade vem inserto no texto 

constitucional como uma das bases do Estado Democrático de Direito, e, 

como princípio constitucional e mandamento nuclear do sistema é norte 

para toda norma infraconstitucional, portanto, importante tecermos 

algumas considerações sobre o conceito e a importância do principio 

constitucional. 

O primeiro jurista brasileiro a tratar da 

definição de princípio constitucional de firma monográfica foi Antônio 

Sampaio Doria em 1926 no livro Principias Constitucionaes quando 

diferenciou "normas gerais" de "regras estritas" ou "leis comuns". Os 

princípios, para o autor, são a essência do Estado e teriam uma 



generalidade característica própria que não é passível de ser medida com 

precisão5. 

"De modo que, genericamente, principios se 
entendem por normas geraes e fundamentaes 
que inferem leis. E, em direito constitucional, 
principios são as bases orgânicas do Estado, 
aquelas generalidades do direito publico, que 
como naus da civilização devem sobrenadar ás 
tempestades políticas, e ás paixões dos homens. 
Os princbios constitucionaes da União 
brasileira são aqueles cânones, sem os quais 
não existiria esta União tal qual é nas suas 
características essenciaes ". 

Antônio Sampaio Dória criou um conceito que 
veio se aprofundando e se alterando com o passar dos tempos, foi e é ainda 

apoio para os juristas, especialmente aos brasileiros, para que formem seus 
próprios conceitos. 

Para se entender o princípio constitucional, é 

necessário, previamente, reconhecer alguns elementos que pressupõem sua 

existência e seu conteúdo: 

a) perceber a distinção entre princípios e 

normas; (do que se fará adiante) 

b) reconhecer a existência de princípios 

implícitos e explícitos; 

5 Ruy Samuel Espindola, Conceito de Principios Constitucionais, p. 1 1 I .  
Ibidem apud Antonio Sampaio Dbria, Principios Constitucionaes, p. 107. 



c) veirificar que o sistema jurídico é dividido e 

escalonado, de forma a haver hierarquia entre normas; 

d) reconhecer que a Constituição é a norma 

suprema do sistema, e todas as demais devem dela decorrer, bem como que 

suas normas devem vincular os órgãos políticos e administrativos do 

Estado; 

e) reconhecer que existem normas 

constitucionais, que apesar de não oferecer direitos imediatos servirão de 

parâmetro para análise de constitucionalidade de leis e de medidas 

administrativas; 

f) ratificar a existencia de princípios que podem 

ser fonte de direito subjetivo. 

Com essa relação de elementos que pressupõem 

as características dos princípios, o autor, metodologicarnente, explica 0s 

principias constitucionais, mas deixa alguns pontos sem esclarecimento, 

como por exemplo, a natureza dos princípios e a solução de conflitos entre 

princípios. 

José Afonso da Silva, ao tratar do assunto, 

considera que todos os princípios insertos no texto de uma Constituição 

rígida têm caráter de princípio constitucional. Segundo o autor, 



"a orientação jurídica moderna é no sentido de 
reconhecer eficácia plena e aplicabilidade 
imediata è maioria das normas constitucionais, 
mesmo a grande parte daquelas de caráter 
sócio ideológicas as quais até bem 
recentemente não passavam de princípios 
programáticos "' 

O autor entende que as normas singulares 

decorrem, ou devem decorrer sempre de mandamentos constitucionais, e 

para ser mais claro ainda, faz distinção entre três formas de uso da 

expressão princípios: 

a) normas constitucionais de princípios, que se 

subdividem em nomas de princípio institutivo, aquelas em que o 

legislador traça esquemas de estruturação e de atribuições de órgãos, de 

entidades, e de institutos; e normas de conteúdo programático, aquelas 

através das quais o constituinte limita-se a traçar 

"os princípios para serem cumpridos pelos 
seus órgãos, como programas das respectivas 
atividades, visando à realização dos fins sociais 
do Estado ' .  

b) normas constitucionais de princípios gerais 

ou "normas princípio" fundamentais de onde derivam, e de onde devem 

derivar todas as demais normas do sistema, inclusive e principalmente as 

singulares 1 particulares. Essas nomas contêm princípios gerais 

informadores de toda ordem jurídica nacional, portanto com eficácia plena 

7 JosB Afonso da Silva, Aplicabilidade das Normas Constitucionais, p. 76. 
8 Ibidem, p. 129. 



e aplicabilidade imediata, .razão pela qual se diferem. das normas 

constitucionais de princípios, já que essas têm eficácia limitada e 

aplicabilidade indireta. 

c) princípios gerais do direito constitucional 

não constituem normas positivas, mas princípios induzidos de um conjunto 

de normas9. 

Já no Curso de Direito Constitucional, José 

Afonso da Silva, diz que os princípios constitucionais positivos não são 

homogêneos e possuem natureza diversa, admitindo-se duas categorias: os 

princípios políticos-constitucionais e os princípios jurídico- 

constitucionais; os primeiros referem-se a decisões políticas fundamentais 

"concretizadas em normas formadoras do sistema constitucional positivo"10 

ou seja, são princípios constitucionais fundamentais. Os segundos são 

princípios constitucionais gerais informadores da ordem jurídica e 

constituem desdobramentos dos princípios constitucionais fundamentais. 

De maneira geral o autor traça pontos que 

indicam o conceito de princípio constitucional, distinguindo princípios 

constitucionais positivos de princípios constitucionais gerais e, para 

ressaltar o valor jurídico e o caráter normativo dos princípios, ele destaca 

as funções interpretativa e integrativa dos princípios. 

9 José Afonso da Silva, Aplicabilidade das Normas Constitucionais p. 108. 
10 Idem, Curso de Direito Constitucional Positivo, p. 87. 



Segundo Luís Roberto Barroso, a Constituição 

deve ter uma apreciação destacada dentro do sistema, pot possuir algumas 

peculiaridades: superioridade hierárquica, natureza da linguagem, conteúdo 

específico e caráter político' ' . 

O ponto mais importante é a superioridade 

hierárquica da Constituição, que deve ser o parâmetro de todo o 

ordenamento jurídico, qualquer norma do sistema deve estar a ela 

adequada, não podendo assim, nenhum ato jurídico ter validade no âmbito 

do Estado se contradizer o texto constitucional. Essa supremacia se impõe 

através do controle de constitucionalidade. 

A natureza da linguagem constitucional deve 

ser aberta, ter maior grau de abstração e menor densidade jurídica, por ter 

caráter principiológico e esquemático. As normas constitucionais criam 

direitos e obrigações, organizam o Estado, e indicam valores a serem 

preservados e fins sociais a serem alcançados (normas de caráter 

prograrnático). 

O objeto das normas programáticas é 

estabelecer princípios e furar programas de ação. Essas normas são 

caracterizadas por não determinarem qualquer conduta ao poder público, 

mas o fim a ser alcançado. Por não deteminar meios a serem seguidos, 

essas normas fazem nascer um direito subjetivo negativo de exigir do 

poder público que lhe seja garantido o fim almejado pela norma. 

Luis Roberto Barroso, Interpretação e Aplicação da Constituição, p. 107. 



A Constituição resulta de poder constituinte 

originário, que também pode ser considerado poder político fundamental. 

A Constituição como poder constituinte originário é fruto quase sempre de 

revolução e no caso da Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988, que nasceu após longo e turbulento período da ditadura militar não é 

diferente. 

A Constituição, portanto, deve ser entendida 

como materialização jurídica do poder político, o que definitivamente não 

se alcança em sua amplitude. Assim, por mais técnica que seja a 

Constituição, jamais estará totalmente afastada da dimensão política, como 

afirma Mauro Cappelletti: 

"O controle judicial de constitucionalidade das 
leis sempre é destinado, por sua própria 
natureza a ter também uma colabdração 
fpolítica' mais ou menos evidente, mais ou 
menos acentuada, vale dizer, a comportar uma 
ativa e criativa intervenção das Cortes 
investidas daquela função de controle, na 
dialética das forças políticas dos Estado. 129, 

A interpretação de normas, de acordo com a 
Constituição deve ser sempre realizada tendo em vista a situação política 

que lhe deu origem. Os princípios constitucionais, que surgiram com a 

finalidade de proteger direitos findélmentriis da homem devem ter sempre 
sua eficácia garantida, independente do tipo de norma que o garante. 

12 Mauro Capelletti, O controle judicial de constiiucionalidade das leis no direito comparado, 114. 



A- jurista Carrnem Lúcia Antunes Rocha ao 

apontar a natureza dos princípios constitucionais confirma essa idéia: 

"Os princlpios constitucionais são os conteúdos 
primários diretores do sistema jurídico- 
normativo fundamental de um Estado. Dotados 
de originalidade e superioridade material sobre 
todos os conteúdos que formam o ordenamento 
constitucional, os valores Jirmados pela 
sociedade são transformados pelo Direito em 
princípios. Adotados pelo constituinte, 
sedimentam-se nas normas, tornando-se, então, 
pilares que informam e conformam o Direito 
que rege as relações jurídicas no Estado. São 
eles, assim, as colunas mestras da grande 
conshção do Direito, cujos fundamentos se 
aJirmam no sistema constitucional.. . , 913  

E continua, explicando que as decisões políticas 

e jurídicas do Estado devem estar fundamentadas no ordenamento jurídico, 

necessariamente regido pelos princípios constitucionais estabelecidos pela 

sociedade organizada em Estado: 

"... e são eles opções identgcadoras das raizes 
do sistema constitucional. Neles estão o espírito 
e os fins do sistema. Indicam eles - ou antes 
demonstram - a tendência ideológica do 
sistema jurídico, determinando primária e 
originariamente a concretização do que eles 
expressam no conjunto de normas juridi~as"'~ 

13 Carmem Lúcia Antunes Rocha, Princkios Comtitucionais da Administração Pública, p. 25. 
14 Ibidem, p. 26. 



Segundo a autora, os princípios constitucionais 

estabelecem a base de todas as normas, inclusive as específicas e concretas. 

Não as determina em si mesmas, mas podem elas determinar o fim a ser 

alcançado, (os meios serão criados por outras normas) e garantem que não 

podem ser contrariadas. É exatamente a característica de generalidade dos 

princípios constitucionais que possibilita que a Constituição seja a lei 

maior concreta e fundamental do Estado, aquela que ordenará a sociedade 

durante o passar do tempo, flexibilizando-se com ela. 

Essa generalidade não se confunde com 

imprecisão, mas se relaciona diretamente 6 necessidade de serem criadas 

normas com conteúdos coerentes as aspirações sociais, éticas e políticas da 

sociedade. 

A primariedade é outra característica 

importante dos princípios constitucionais. Seriam eles primários, pois todos 

0s demais princípios do sistema devem deles decorrer. 

Acrescenta ainda a autora que os princípios 

constitucionais são dotados também de dimensão aiológica, devido ao 

conteúdo ético de que se dotam, e por isso estão sempre sujeitos a 

mutabilidade do meio sócio político. 

José Joaquim Gomes Canotilho analisa o direito 

constitucional português dentro da ordem jurídica estruturada em 

princípios; logo, pressupõe a existência de princlpios constitucionalmente 



estruturantes". Tais princípios identificam-se com princípios fundamentais 

e possuem duas dimensões: 

"uma dimensão constitutiva, dado que os 
princípios, eles mesmos, na sua 
Sfiundamentalidade principia1 ' exprimem, 
indiciam, denotam ou constituem uma 
concepção global da ordem constitucional; 
uma dimensão declarativa, pois estes princbios 
assumem, muitas vezes, a natureza de 
'superconceitos ', de 'vocábulos designantes ', 
utilizados para exprimir a soma de outros 
'subprinc@ios ' e de concretizações normativas 
constitucionalmente plasmadas "I6. 

Assim, os princípios constitucionalmente 

estruturantes têm dimensão constitutiva, por servir de fonte obrigatória na 

compreensão do ordenarnento jurídico, e possuem também dimensão 

declarativa que faz desses princípios superprincípios, dos quais decorrem 

0s demais princípios da ordem jurídica, conforme exemplifica Ruy Samuel 

Espindola: 

"tornando-se como exemplo o princbio 
constitucional estruturante "Estado de Direito " 
(art, l 0  caput, da CRB), em sua dimensão 
constitutiva, percebe-se a idéia de '. . .paz 
estadualmente garantida através do direito '; a 
idéia de um conjunto de expectativas jurídicas 
garantidas pela existência de um Estado 
fundado, racionalmente, sobre uma ordem 
jurídica concreta. Por outro lado, em sua 

15 J . J .  Gomes Canotilho, Direito Constitucional e teoria da Constituição, p. 345. 
l6 Ibidem, p. 345-346. 



dimensão declarativa, esse princkio designa, 
enquanto enunciado normativo-linguístico, 
vários outros princlpios que concretizam 
normativamente, através de outros enunciados 
no texto constitucional, a idéia de Estado de 
Direito, ou seja, designa 'subprincipios ' como 
o da legalidade (art. 5: LI), princípio da divisão 
de poderes (art.2") principio da legalidade da 
administração (art. 3 7, caput), entre outros1 "' 

J.J.Gomes Canotilho, afirma ainda, que tanto os 

ditos superprincípios como os subprincípios são vinculantes, ademais não 

precisam estar expressos num título específico do texto constitucional, mas 

estão esparsos em todo o texto: ' 

"não signifca que eles só aí venham 
consag~.ados, devendo procurar-se no conjunto 
global normativo da Constituição as revelações 
e manifestações concretas desses mesmos 
princípios "I8. 

Assim, o Estado Democrático de Direito é 

calcado na sua Constituição que traz em seu âmago uma série de pricipios 

que servirão de base a todo ordenamento jurídico. O princípio da 

igualdade, como superprincípio é vinculante e dele devem decorrer OS 

subprincípios da ordem jurídica, bem como as demais normas do sistema. 

Estando clara a diferenciação entre princípio, 

norma e regra e o enquadramento do princípio constitucional dentro do 

17 Ruy Samuel Espíndola, Conceito de Princípios Constitucionais, p. 184. 
l8 J.J. Gomes Canotilho, Direito Constitucional e teoria da Constituição, p.348. 



texto Constitucional e do Estado Democrático de Direito, trataremos agora 

do principio da igualdade propriamente dito. 

1.3 Definição de princípio da igualdade 

Num Estado Democrático de Direito, como é o 

Brasil, o princípio da igualdade é o cerne do Estado. A democracia está 

diretamente ligada à igualdade e não há democracia onde não houver 

igualdade; a igualdade de direitos e deveres, a igualdade formal e a plena, 

ou seja o Estado Democrático de Direito depende da igualdade para ser 

democrático. Segundo Paulo ~onavides ao ressaltar a importância deste 

principio ensina que: 

"O centro medular do Estado social e de todos 
os direitos de sua ordem jurídica é 
indubitavelmente o princbio da igualdade. 
Com efeito, materializa ele a liberdade da 
herança clássica, Com esta compõe um eixo ao 
redor do qual gira toda a concepção estrutural 
do estado democrático contemporâneo. 
De todos os direitos fundamentais a igualdade 
é aquele que mais tem subido de importância 
no Direito Constitucional de nossos dias, 
sendo, como não poderia deixar de ser, o 
direito chave, o direito guardião do Estado 
social"19. 

l9 Paulo Bonavides, Curso de Direito Constituciona1,p. 340 - 341, 



Sendo o princípio constitucional .da igualdade 

um dos fins maiores do Estado Democrático de Direito, é importante 

analisá-lo sob dois enfoques: o da igualdade plena e o da igualdade formal. 

A igualdade em sentido amplo, plena, 

substancial, ou ainda material, é a inerente a todos os homens por sua 

natureza, pregada pelas religiões de onde decorre o princípio da dignidade 

da pessoa humana, o direito a vida, etc., como acentua Celso Ribeiro 

Bastos: 

"desde priscas eras tem o homem se 
atormentado com o problema das 
desigualdades inerentes ao seu ser e a estrutura 
social em que se insere. Dai ter surgido à 
noção de igualdade que os doutrinadores 
comumente denominam igualdade substancial. 
Entende-se por esta, a equiparação de todos os 
homens no que diz respeito ao gozo e fnrição de 
direitos, assim com sujeição a deveresfl2'. 

No mesmo sentido Pablo Serrano e Sidney 

Barleta Júnior: 

"entende-se por substancial a equiparação de 
todos os homens no que diz respeito ao gozo e 
fruição de direitos, bem como sujeição a 
deveres. Não se trata somente de um tratamento 
unifome, perante o direito, mas uma igraldade 
real e efetiva perante os bens da vida'" . 

20 Celso Ribeiro Bastos, Curso de Direito Constitucional, p.3 17. 
2 1 Pablo Jimenez Serrano e Sidney JanuArio Barletta Jiinior, Teoria dos Direitos Humanos, p. 77. 



A .igualdade plena, portanto, é a que todos os 

seres humanos têm pelo simples fato de serem humanos, é a igualdade do 

direito a vida, a dignidade, à personalidade, entre outros, direitos esses que 

não encontram fronteiras. 

A igualdade formal, por sua vez, pretende 

expressar a igualdade de tratamento na lei e perante a lei, aplicando-se a 

idéia de Aristóteles de tratar com igualdade aos iguais e com desigualdade 

os desiguais: 

"esta consiste no direito de todo cidadão não 
ser desigualado pela lei senão em consonância 
com os critérios albergados ou ao menos não 
vedados pelo ordenamento ~onstitucional"~~. 

Em função da enorme pluralidade de pessoas, a 

lei não pode atingir a cada um, mas busca a generalidade para atingir o 

maior número de pessoas e de casos possíveis. 

Certas características fisicas, sociais e 

psicológicas se ressaltam em determinados grupos de indivíduos, 

obrigando o legislador a criar beneficios e garantias que ajudem essas 

pessoas a conquistar uma vida melhor e mais digna, além de censurar a 

discriminação. 

E é aí que encontramos fundamento para a 

criação de medidas que beneficiem certos grupos da sociedade, em 

22 Celso Ribeiro Bastos, Curso de Direito Constitucional, p.319. 



desvantagem, ou discriminados, em função de características fisicas, 

sociais ou psicológicas, como a questão da reserva de cotas raciais em 

universidades estaduais e federais. 

Maria Garcia tratando do tema explica: 

"a mera forma de regulação geral e abstrata, e 
da aplicação igual da lei, não é garantia 
suJiciente da igualdade. Esta requer, ademais, 
umas exigências na seleção pelo legislador, dos 
critérios de diferenciaqão, 'dada à 
impossibilidade' de outorgar o mesmo 
tratamento a todos os cidadãos e a necessidade 
correlativa de proceder mediante distinções 
normativas numa ordem jurídica tão altamente 
dferenciada como a que a complexa sociedade 
atual exige '"3 

Quando se diz que o legislador não deve 

distinguir, deve ser impessoal, não significa que a lei tratará a todos de 

maneira absolutamente igual, até mesmo por ser impossível, já que cada 

ser humano possui características próprias, formação individual e natureza 

distinta. 

O ser humano é um ser racional que cresce e se 

desenvolve, conforme instintos individuais, sob a infliência do ambiente, 

envolto por uma série de situações, contstituindo-se de pessoas totalmente 

diferentes que, necessariamente, receberam grande ordem de influências 

para sua formação, como indivíduo. 

23 Maria Garcia, Implicações do principio constitucional da igualdade, p. 1 1 1 .  



A igualdade formal está, exatamente, em tratar 

com desigualdade os desiguais, e aí é que está o problema; então como é 

que se deve fazer a distinção, em qual critério é preciso se fundamentar 

para tratar da desigualdade? 

As pessoas estão em situações, ora iguais, ora 

desiguais, de acordo com elementos que são ponderados. Seabra Fagundes, 

também citado por José Afonso da Silva, lembra que 

"Os conceitos de igualdade e desigualdade são 
relativos, impõe a confrontação e o contraste 
entre duas ou várias situações, pelo que onde 
existe uma não é possível indagar de 
tratamento igual ou dis~riminatório"~~ 

A desigualdade deve ser fundamento jurídico 

para a igualação. E por sua vez, essa igualação deve manifestar o respeito à 

pluralidade humana. Do contrário, o próprio Estado democrático 

inviabiliza-se, conforme expõe Carmem Lúcia: 

"Igualdade como principio não pode 
sigrtzjkar a uniformidade de pessoas. Isso 
conduziria e traduziria incontestável e 
inaceitável t~talitarismo"~~. 

Sendo a desigualdade fato incontestável, cabe 

ao legislador a criação de normas que permitam a igualdade de 

24 
Jose Afonso da Silva, Curso de Direito Constitucional Positivo, pág. 192. 

25 Carmem Lúcia Anmes Rocha, 0 Princípio constitucional da igualdade, pág. 15. 



oportunidades, consagrando a dignidade humana. Afinal, não somos todos 

iguais em vista da natureza do homem, mas sim diante do fato de que 

pertencemos à mesma espécie, na qual não se encontra base legítima para 

afrontar a dignidade de qualquer membro. 

Norberto Bobbio em sua obra Igualdade e 

Liberdade também trata do assunto: 

"Apesar de sua desejabilidade geral, liberdade 
e igualdade não são valores absolutos. Não há 
principio abstrato que não admita exceções em 
sua aplicação. A diferença entre regra e 
exceção está no fato de que a exceção deve ser 
justifcada "26. 

E continua, ressaltando que o que se pretende é: 

"conjugar dois valores supremos da vida civil, 
a expressão mais adequada é liberdade e 
justiça e não liberdade e igualdade, já que a 
igualdade não é por si mesma um valor, mas o 
é somente na medida em que seja uma condição 
necessária, ainda que não suficiente, daquela 
harmonia do todo, daquele ordenamento das 
partes, daquele equilíbrio interno de um 
sistema que mereça o nome de justo"27. 

Valores supremos devem se estender a todos os 

homens de forma igualitária, de forma plena, enquanto na visão do direito 

consideramos isto justo ou injusto, conforme afronta ou não a lei posta. 

26 

27 
Norberto Bobbio, Igualdade e liberdade, p.27. 

Ibidem, p. 27. 



Ensina Celso Antônio Pacheco Fiorillo, que a 

discriminação existe dentro do texto constitucional e da legislação 

infiaconstitucional, todavia ela deve ter por base correlação entre o critério 

discriminatório e seu fundamento. Ou seja, é preciso haver lógica que 

justifique o tratamento jurídico, baseado na desigualdade28. 

No mesmo sentido afirma Celso Antônio 
Bandeira de Mello: 

"as discriminações são recebidas como 
compatíveis com a cláusula igualitária apenas e 
tão somente quando existe um vínculo de 
correlação lógica entre a peculiaridade 
diferencial acolhida por residente no objeto, e a 
desigualdade de tratamento em função dela 
conferida, desde que tal correlação não seja 
incompatível com interesses prestigiados na 
~ o n s t i t u i ~ ã o " ~ ~  

Portanto, a discriminação seja qual for o critério 

adotado, raça, sexo, idade ou qualquer outro, pode ser acolhida pelo 

sistema norrnativo se for calcada em uma razão lógica. Por exemplo, um 

concurso público que só admita mulheres para o cargo de agente 

penitenciária de uma penitenciária feminina, por óbvio não vai violar o 

princípio da igualdade. 

Na esteira de Celso Antônio Bandeira de Mel10 

assenta-se o entendimento de Serge Atchabahian: 

28 Celso Antônio Pacheco Fiorillo, Curso de Direito Ambienta1 Brasileiro, p. 192. 
29 Celso Antônio Bandeira de Mello, Conteúdo Jwídico do Princ@io da Igualdade, p. 17. 



"Uma grave agressão do principio da 
igualdade reside na escolha, pura e simples, 
por lei, de determinados elementos, traços 
caracteristicos das pessoas ou situações como 
determinante de alguma diferenciação. 
A regra é que as pessoas devem ser tratadas 
com igualdade. Excepcionalmente, havendo 
fundadas razões, admite-se o tratamento 
desequiparado sem ofensa ao princbio ora 
estudado. 
Na exceção, qualquer elemento residente nas 
coisas, ou situações, pode ser escolhido pela lei 
como fator discriminatório. Não reside a ui 9 nenhum desacato ao princípio da i&ldadee" O. 

A discriminação não é proibida em nosso 

ordenamento, ao contrário, é elemento formador da igualdade formal, e por 

isso, deve estar fundamentada na relação "elemento discriminador" e 

"finalidade". 

Essa diferenciação é conhecida como 

discriminação positiva, perfeitamente adequada ao princípio da igualdade, 

cujo o reconhecimento da diferença, é complementado por Paulo Lucena: 

"O problema é que o controle da 
constitucionalidade dos tratamentos impostos 
aos 'iguais' e aos 'desiguais', como 
reconhecido pelos doutrinadores e pelos 
tribunais pátrios, não se exaure apenas na 
identificação do fator de diferenciação eleito 
pelo texto normativo (v.g. raça, sexo, etc.), mas 
envolve também a análise da correspondência 
existente entre este e as disparidades adotadas 

30 
Serge Atchabahian. Princ@io da Igualdade e Ações Afirmativas, p.8 1. 



(sem ignorar os interesses privilegiados na 
Constituição), que deve ser considerada tanto 
no que se refere ao quesito pertinência (ou 
finalidade) da norma, como também no que 
tange 2 sua razoa bilidade OU 

proporcionalidade. Esse exame, à evidência, 
não udmite um grau elevado de abstração, pois 
ele só é factivel quando definidos vários 
elementos, que podem - e costumam - variar, 
de caso para caso'J1. 

Temos então que além da relação entre o fator 

discriminatório e a finalidade, é necessário também razoabilidade e 

proporcionalidade da discriminação aos objetivos a serem alcançados pela 

norma discriminatória. 

Nesse sentido, esclarece José Afonso da Silva 

em citação de Petzold: 

"O tratamento igual não se dirige a pessoas 
integralmente iguais entre si, mas àquelas que 
são iguais sob aspectos tomados em 
consideração pela norma, o que implica que os 
iguais podem diferir totalmente sob outros 
aspectos ignorados ou considerados como 
irrelevantes pelo legi~lador"~~. 

Assim, claro está mais uma vez que devemos 

afastar a noção de que todos são idênticos. A função do legislador é 

encontrar os aspectos das pessoas que se relacionam com a essência da lei 

31 Paulo Lucena de Menezes, A ação afirmativa (afirmative action) no direito norte-americano, p. 153 - 154. 
32 José Afonso da Silva, Curso de Direito Constitucional Positivo, p. 192. 



e, aí sim, tratar aquelas que estão em situação idêntica, perante a lei, da 

mesma maneira. 

Como dito anteriormente, a Constituição 

manifesta-se com vigor em sua determinação, na mudança da estrutura, na 

direção da igualdade econômica, social e política. Não se trata de regra a 

ser observada tão somente pelo legislador. É uma obrigação do governante 

perante os governados e presente até mesmo nas relações entre os cidadãos. 

Na tentativa de impor limites a essa 

diferenciação legal, Serge Atchabahian propõe um rol de elementos 

necessários à legalidade da diferenciação: 

"a) a desequiparação não atinja de modo atual 
e absoluto, um só indivíduo; 

b) as situações ou pessoas desequiparadas pela 
regra de direito sejam efetivamente distintas 
entre si, vale dizer, possuam características, 
traços, nelas residentes, diferenciados; 

c) deve existir, em abstrato, uma correlação 
lógica entre os fatores diferenciais existentes e 
a distinção do regime jurídico em função deles, 
estabelecida pela norma jurídica; 

d)in concreto, o vínculo de correlação supra 
referido seja pertinente em função dos 
interesses constitucionalmente protegidos, isto 
é, resulte em diferenciação de tratamento 
jurídico fundado em razão valiosa - ao lume do 
texto constitucional -para o bem público "33. 

33 
Serge Atchabahian, Princkio da Igualdade e Ações AJirmathas, p. 83-84. 



Assim, por óbvio não deve a norma dirigir-se a 

um único indivíduo, mas sim, devem exístir claramente pessoas ou 

situações que são desigualadas pela regra geral, e importante não só a 

correlação direta entre o fator diferencial e a distinção do regime jurídico, 

como sua adequação ao plano constitucional. 

Podemos complementar esse rol com o 

apresentado por Celso Antônio Bandeira de Mello: 

"a) a primeira diz com o elemento tomado 
como fator de desigualação; 
b) a segunda reporta-se à correlação lógica 
abstrata existente entre o fator erigido em 
critério de 'discrímen' e a disparidade 
estabelecida no tratamento jurídico 
diversiJicado; 
c) a terceira atina à consonância desta 
correlação lógica com os interesses absorvidos 
no sistema constitucional e destarte 
jur idicizados. "j4 

E explica: 

"tem que se investigar, de um lado, aquilo que é 
adotado como critério discriminatório; de 
outro lado, cumpre verificar, se há justiJicativa 
racional, isto é, fUizdamento lógico, para à vista 
do traço desigualador acolhido, atribuir o 
específico tratamento jurídico construído em 
função da desigualdade proclamada. 
Finalmente impede analisar se a correlação ou 
fundamento racional abstratamente existente é, 

34 Celso Antonio Bandeira de Mello, Conteúdo Jurídico do Principio da Igualdade, p.20. 



'in - concreto', a$nado com os valores 
prestigiados no sistema normativo 
constitucional. A dizer: se guarda ou não 
harmonia com eles. >>35 

Portanto, ao estabelecermos critérios 

diferenciadores devemos verificar exatamente onde ocorre, a desigualdade e 

o porquê, e, a partir daí propor normas que atinjam diretamente o foco da 

desigualdade, na mesma proporção e em harmonia com o sistema normativo 

constitucional. 

Sob esses aspectos que devemos analisar a 

questão da reserva de cotas raciais para alunos negros e afrodescendentes nas 
universidades federais e estaduais, jh que eles, supostamente, teriam manas 

condições de ingressar em uma universidade pública por ser egressos de 

escola pública. 

Qual é o foco do problema a ser resolvido? 

Melhorar as chances de alunos egressos de colégios públicos em 

universidades públicas? Então criar uma nova norma que reserve parte das 

vagas a alunos egressos de colégios públicos. 

Se o foco da questão fosse a discriminação do 

critério de ingresso de alunos negros e afrodescendentes em universidades 

públicas, ai sim, seria razoável a criação de norma que reservasse parte das 

vagas em universidades a alunos negros e afiodescendentes. 

35 
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Nada impede, mas ao contrário, obriga, que os 

fatores que guardem coerência com o interesse protegido sejam 

prudentemente ponderados, para a consecução de fórmula normativa 

e fetivarnente igualadora. 

1.4 Evolução histórica do princípio da igualdade 

A igualdade, apesar de ser meta almejada pelos 

seres humanos, frequentemente também é indesejada por eles próprios, 

pois os homens querem igualdade, mas não abrem mão da hierarquia. 

A igualdade sempre foi discutida entre as 

pessoas e os povos. Aristóteles definiu seu conceito formal "o legislador 

deve tratar de maneira igual os iguais e de maneira desigual os 

desiguais", entretanto esse conceito não se aplicava a todos, porque sabe-se 

que a plebe era tratada de maneira diferente da elite (fato não muito 

diferente da realidade). 

Na idade média, não houve mudança 

significativa, mas a idéia permaneceu entre filósofos e estudiosos, como 

em São Tomás de Aquino que acreditava não haver ordem onde não 

existisse igualdade. O Rei João, irmão de Ricardo Coração de Leão, por 

pressão exercida pelos barões da época, foi s i g n a t ~ o  da Magna Charta 

Libertatum, de 191 5 ,  na qual se destacam dois aríigos, a saber: 



"Art.- 39. Nenhum homem livre será preso ou 
detido em prisão ou privado de suas terras ou 
posto fora da lei ou banido, ou de qualquer 
maneira molestado; e não procederemos contra 
ele, nem faremos vir a menos que por 
julgamento legitimo de seus pares e pela lei da 
terra". 

V r t .  48: não se prenderá nem se espoliará 
ninguém, seja de que modo for, se não tiver 
havido um julgamento por seus pares, segundo 
as leis do país" 

Por outro lado, os idealistas propugnaram a 

noção de igualdade plena, absoluta, decorrente de um direito natural. Para 

Rosseau, existe desigualdade nahal, na qual não há o que se igualar 

(idade, cor, força ...) e outra artificial, a moral ou política, que consiste nos 

privilégios de uns, em detrimento dos outros, mas, por não ter razão de ser, 

não pode prosperar. 

Prevê a Constituição da República Federativa 

do Brasil em seu art. 5': 

"Xl - a lei punirá qualquer discriminação 
atentatória dos direitos e liberdades 
fundamentais. , 9 

"XLII - a prática do racismo constitui crime 
inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de 
reclusão, nos termos da lei" 

Ambas as normas são instrumentos de proteção 

ao Princípio da Igualdade, consagrado pelo caput e inciso I do mesmo 



artigo da Constituição e estão diretarnente relacionados ao- princípio 

constitucional da dignidade da pessoa humana. 

As constituições brasileiras sempre ostentaram 

o princípio da isonomia, o que não deve causar a falsa impressão de que 

este foi ou é cumprido, mas há a tentativa de fazê-lo valer. . 

A Constituição de 1924, pós-proclamação da 

independência em 1822, trazia em seu título oitavo denominado "Das 

Disposições Gerais, e Garantias dos Direitos Civis, e Políticos dos 

Cidadãos Brasileiros" a cláusula geral da igualdade em seu artigo 179, XIII 

que determinava: "A Lei será igualpara todos, quer proteja, quer castigue, 

e recompensará em proporção dos merecimentos de cada um". Trazia 

também, em outras passagens, menções de tratamentos igualitários entre 

todos os cidadãos. 

A Constituição seguinte, de 1891, previa em 

seu artigo 72, parágrafo 2" que "todos são iguais perante a lei", e proibia 

ainda os privilégios decorrentes de nascimento, desconhecendo e 

extinguindo os foros de nobreza, entre outros. 

Em 1934, a terceira Constituição brasileira e 

segunda da república, trata da igualdade perante a lei, mas traz novo 

elemento, dizendo que não haveria distinções por motivo de nascimento, 

sexo, raça, profissões próprias OU dos pais, classe social, riqueza, crenças 

religiosas ou idéias políticas, OU seja, assume, pela primeira vez, que 



existem questões tradicionalmente ensejadoras de discriminação, que 

deveriam ser protegidas a fim de se garantir a igualdade. 

A Constituição de 1937 manteve a igualdade de 

direitos entre brasileiros e estrangeiros, não alterando em nada a 

Constituição anterior no tocante a declaração de direitos individuais e 

garantias, mas também em nada respeitando, ante o período da ditadura. 

Em 1946 foi promulgada a Constituição, 

considerada wn marco da redemocratização no país. Ela consagrou em seu 

artigo 14 1, parágrafo 1" que "todos são iguais perante a lei", e proibiu a 

propaganda de preconceitos de raça ou classe, como também manteve os 

dispositivos relativos a igualdade da Constituição anterior; além disso, 

ainda excluía de seu texto o direito de ser considerados eleitores os 

analfabetos. 

A Constituição de 1967169 manteve-se nos 

mesmo termos, disciplinando em seu artigo 153, parágrafo primeiro: 

"todos são iguais perante a lei, sem distinção de sexo, raça, trabalho, 

credo religioso e convicções políticas. Será punido pela lei o preconceito 

de raça ". Como se vê, mais uma vez a igualdade esteve presente no texto 

constitucional, mas infelizmente só para enfeitá-lo, já que durante o 

penodo militar os direitos fundamentais eram fiequentemente 

desrespeitados. 

A Constituição Federal atual inovou, já em seu 

preâmbulo, ao eleger a igualdade como valor supremo de uma sociedade 



pluralista e sem preconceitos. O art. 3' em seu teor tem a finalidade de 

promover o bem estar de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, 

idade e quaisquer outras formas de discriminação. 

Além disso, no âmbito dos direitos e das 

garantias individuais, destaca-se em relação ao tema o c q u t  do art. 5 O ,  o 

qual se inicia com a previsão de que todos são iguais perante a lei e ainda 

garante aos brasileiros, e estrangeiros residentes no país, a inviolabilidade 

do direito da igualdade, dentre outros. 

Dentre os outros incisos cabe citar o XLI que 

define que a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e das 

liberdades fundamentais e o XLII, segundo o qual a prática de racismo 

constitui crime inafiançável e imprescritível. 

Na verdade, não se depreende a noção de 

igualdade apenas nos dispositivos supra-mencionados. A universalidade de 

norrnas que respeitam esse princípio e as normas criadas com a finalidade 

de regulá-lo mostram, por vezes, a intenção de oferecer oportunidades 

aqueles que sofi-em algum tipo de discriminação, e, por outras demonstram 

a vontade do opressor de continuar a oprimir o oprimido. 

São garantias constitucionais de eficácia 

limitada, ou seja, dependem de outra norma para ser executadas. A 

Constituição Federal de 1988, em diversas passagens garante e protege 0 

Princípio da Igualdade: 



"artigos: 

- 1% inciso I11 (principio que resguarda o 

valor da dignidade humana); 

- 3", incisos I, I11 e IV (constituem 

objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil construir 

uma sociedade livre, justa e solidária, bem como promover o bem de 

todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 

outras formas de discriminação, e erradicar a (...) marginalização e 

reduzir as desigualdades sociais); 

- 4", incisos I1 e VI11 (a República 

Federativa do Brasil, No plano das relações internacionais, deve velar 

pela observância dos princípios da prevalência dos direitos humanos e 

do repúdio ao terrorismo e ao racismo); 

- 59, incisos XLI e XLII (consagra o 

princípio da igualdade; punição para qualquer discriminação 

atentatória dos direitos e liberdades fundamentais, e, enuncia, que 

racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de 

reclusão, nos termos da lei), e parágrafo 29, consagrando a 

incorporação do direito advindos dos tratados internacionais); 

- 7O inciso XXX (no campo dos direitos 

sociais, proíbe a diferença de salários, de exercício de funções e de 

critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor OU estado civil); 



- 23, inciso X (combater (...) os fatores de 

marginalização); 

- 37, inciso VI11 (a lei reservará percentual 

dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de 

deficiência e definirá os critérios de sua admissão); 

- 145, 1" (Sempre que possível, os 

impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a 

capacidade econômica do contribuinte.. .); 

- 170, incisos VI1 (redução das desigualdades 

(. ..) sociais) e IX (tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte 

constituídas sob as leis brasileiras que tenham sua sede e administração no 

País); 

Ante tanta discusssio ideológica, tornou-se 

inevitável a positivação da igualdade. No rol dos documentos históricos 

internacionais o de maior repercussão foi a Declaração de Direitos do 

Homem e do Cidadão, adotada pela Assembléia Nacional Constituinte, na 

França, em 26 de agosto de 1789 e depois incluída, com certas alterações, 

nos textos das Constituições republicanas deste país. 

Após os dois maiores conflitos mundiais, a I e 

I1 Guerra, o ser humano passou a reconhecer a capacidade processual dos 

indivíduos e dos grupos sociais no plano internacional, surgindo assim uma 

nova concepqâo de direito, que é inerente a todo ser humano, fundamental 



para sua convivência em sociedade, e deve por tal motivo ser resguardado 

em plano internacional - o dos direitos humanos. 

A Declaração Universal de Direitos Humanos 

de 1948 foi inovadora ao tratar da proteção de direitos do homem no 

âmbito internacional, com ênfase na universalidade, na indivisibilidade e 

na interdependência dos direitos humanos36, proclamando a igualdade nos 

seguintes termos: 

"todo homem tem capacidade para gozar os 
direitos e as liberdades estabelecidas nesta 
Declaração, sem distinção de qualquer espécie, 
seja de raça, cor, sexo, língua, opinião pública 
ou de qualquer natureza, origem nacional ou 
social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra 
condição ". 

A Declaração foi a abertura para que outras 

declarações e outros tratados, que versem sobre direitos humanos 

universais, fossem promulgados, como a Convenção sobre as Eliminação 

de Todas as Formas de Discriminação Racial, adotada pelas Nações Unidas 

em 1965, e ratificada pelo Brasil em 1968, todas com o intuito de reprimir 

a discriminação e de criar políticas de inclusão do discriminado na 

sociedade. 

36 
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2. WÇA 

2.1 Definição de raça 

Essa palavra pode ter significado histórico, 

biológico, morfológico, fenotípico, social entre outros, uma vez que 

significou por muito tempo designação de um grupo de pessoas 

conectadas por uma origem comum. 

Etimologicamente, o conceito de raça vem do 

italiano razza, que veio do latim ratio. Biologicamente, o conceito de raça 

inicialmente foi utilizado para classificar espécies animais e vegetais. 

Num segundo momento, raça passou a designar 

a origem, ou seja grupos de pessoas que tenham a mesma linhagem, a 

mesma descendência, e que, por tal motivo, assemelham-se em 

determinadas características fisicas. 

Já em 1684, na França, passa-se a relacionar o 

termo a grupos de pessoas fisicamente semelhantes e contratados com 

outros gnipos de características diversas. O conceito de raça passou a dizer 

respeito a da espécie humana distintas apenas porque seus 

membros estão isolados dos outros indivíduos pertencentes à mesma 

espécie"37 

37 
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Nos -séculos XVI e XVII, ainda na França, 

passou-se a usar o termo nas relações entre classes sociais, era utilizado 

pela nobreza local que se identificava como francos enquanto a plebe era 

identificada como gauleses. Os fkancos, que tinham origem germânica, não 

apenas se consideravam como raça distinta, mas consideravam-se também 

de sangue "puro", pois tinham mais e melhores aptidões fisicas e por isso 

podiam escravizar os gauleses. 

A era das descobertas no século XV traz 

questionamentos à humanidade e, principalmente, dificuldade em aceitar 

que é igual aquele física e culturalmente diferente. A Teologia sempre foi 

importante referencial no assunto,*por serem os teólogos considerados os 

sábios da época. 

No século XVIII, século das luzes, os 

pensadores recolocam em aberto a questão de diferenciar grupos de origem 

diversa a sua e, para eles, 

"variabilidade humana é um fato empírico 

incontestável que, como tal merece uma 

explicação cientiFca. Os conceitos e as 

classificações, servem de ferramentas para 

operacionalirar o pensamento. E nesse sentido 

que o conceito de raça e a classifcação da 

diversidade humana tem servido 9,  38 

38 
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Tem-se assim, que uma classificação será 

sempre útil a algum estudo ou implantação de melhorias a algum grupo, 

mas é necessário verificar e concluir que todos somos diferentes e temos 

características e necessidades próprias, mas, nem por isso, somos melhores 

ou piores do que o diverso e que acima de tudo fazemos parte da mesma 

espécie, da espécie humana 

No Século XVIII, a cor da pele passou a ser o 

principal método classificador de raças da humanidade. A partir daí 

começou o processo de relacionar as características Iisicas aos genes de 

pessoas de um mesmo grupo "racial". Verificou-se então que não é por ter 

a mesma pigmentação que, geneticamente, as pessoas são parentes 

próximos39. 

No século XIX acrescentou-se a cor da pele 

outros critérios morfológicos, tais como o formato do nariz, dos lábios, a 

estatura etc, para se aperfeiçoar a classificação. 

No século XX, com o avanço da medicina 

genética humana, passaram a existir inúmeros outros critérios 

diferenciadores como tipos de sangue, doenças hereditárias entre outros, 

que acabaram gerando urna série de raças e sub-raças. 

39 
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As pesquisas comparativas demonstraram que 

dois indivíduos pertencentes a mesma raça podem ter critérios mais 

diferenciados que dois indivíduos de raças diversas: 

"ao estudar a variabilidade genética humana, 
vemos que 90 a 95% dela ocorre dentro dos 
chamados 'grupos raciais' , e não entre eles. 
Cada um de nós é um ser humano único e 
igualmente difrente de qualquer outro ser 
humano, viva ele em Belo Horizonte, Tóquio 
OU ~uanda"~O 

Biologicamente e cientificamente a conclusão 

atual é que não há nesses ramos meios de se classificar a espécie humana 

em raças, seja por características referentes a cor da pele, a critérios 

morfológicos ou a químicos. 

Não significa afirmar que todos os seres 

humanos são geneticamente semelhantes, mas sim que somente pelas 

características genéticas não é possível classificá-los em raças. 

Outros dados são de fundamental importância e 

devem ser levados em consideração como meio ambiente, momento 

histórico e cultura. 

40 
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A Unesco reuniu biólogos, geneticistas e 

cientistas para discutir o assunto, e esses chegaram a algumas conclusões, 

como a de que: 

"as diferenqas fenotlpicas entre individuos e 
grupos humanos, assim como diferenças 
intelectuais, morais e culturais, não podem ser 
atribuídas diretamente, a diferenças biológicas, 
mas devem ser creditadas a construções sócio- 
culturais e a condicionantes ambientai~"~' 

Interessante verificar, no decorrer da história, 

que os estudos relativos a raça estão sempre ingenuamente direcionados a 

distinção de características fisicas entre grupos de seres humanos e aos 

benefícios que esses estudos podem trazer a humanidade. Assim, conclui 

Luiz Femando Martins Silva: 

"o termo raça se refere ao uso de diferenças 
fenotipicas como símbolos de distinção social. 
SigniJcados raciais são, nesse sentido, 
culturalmente, e não biologicamente 
construidos distinguindo-se, a partir da 
inserção nestas categorias, lugares sociais 
dominantes e dor ninado^."^^ 

Mais interessante, ainda, é verificar que eles 

estão &retamente relacionados a superioridade de determinada raça, em 

4 1 
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detrimento de outra e na demonstração de que esta ou aquela é mais 

inteligente e mais forte. 

Importante ter em mente que, muitas vezes, 

quando se busca o conceito de raça, o que se busca realmente é demonstrar 

a superioridade de certa "raça" em detrimento de outra, atribuindo à ela 

qualidades e sentimentos, o que implica, como conseqüência, a segregação 

racial: 

"alguns biólogos anti-racistas chegaram até 
sugerir que o conceito de raça fosse banido dos 
dicionários e dos textos cientzlficos. No entanto 
o conceito persiste tanto no uso popular como 
em trabalhos e estudos produzidos nas áreas de 
estudos sociais. Estes, embora concordem, com 
as conclusões da atual Biologia Humana sobre 
a inexistência cientrlfica da raça e a 
inoperacionabilidade do próprio conceito, eles 

justiJicam o uso do conceito como realidade 
social e política considerando a raça como uma 
construção sociológica e uma categoria social 

9,  43 de dominação e de exclusão . 

Nicola Mateucci, reafirmando o caráter político 

do conceito de raça entende o racismo como: 

"referência do comportamento do indivíduo à 
raça a que pertence e, principalmente, o uso 
político de alguns resultados aparentemente 
científicos, para levar à crença de 
superioridade de uma raça em detrimento das 

43 
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demais" ou seja, o uso da palavra raça teria 
como objetivo sustentar atitudes de 
discriminação e perseguição conlra as raças 
que seriam inferiores4' " 

O racismo, portanto não provém de diferenças 

genéticas, ou de ofigem, mas sim de formações histórico-culturais e 

políticas. 

Outro sentido de raça é o de origem, ou de 

ancestralidade geográfica. A palavra "negro" tem acepção morfológica e, 

enquanto "afrodescendente", relaciona-se a origem e à ancestralidade. 

Interessante destacar que estudos do sociólogo Oracy Nogueira revelaram 

que no Brasil a discriminação racial era principalmente fenotípica 

(morfologia mais meio ambiente), enquanto nos Estados Unidos era 

primordialmente relativa a ancestralidade. A acepção morfológica é 

totalmente subjetiva, enquanto a acepção de origem pode ser quantificada 

obj eti~amente.'~ 

Outro dado relevante é o que Sérgio Danilo 

Pena, em estudos laboratoriais com exames de DNA, verificou, 

comprovando que a relação cor da pele e ancestralidade é muito baixa, o 

que significa que em nosso país a classificação morfológica expressa pouco 

em termos genômicos e geográficos: 

"A interpretação genética dos achados de nossa 
pesquisa é que a população brasileira atingiu 
um nível muito elevado de mistura gênica. A 

44 
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esmagadora maioria dos brasileiros tem algum 
grau de ancestralidade genômica afii~ana'"~. 

E conclui esclarecendo que não pode a nossa 

nova capacidade de quantificar objetivamente o grau de ancestralidade 

africana de cada indivíduo fornecer um critério científico para avaliar a 

afrodescendência. 

A realidade, no Brasil, é que o sistema 

capitalista criou outras linhas diferenciadoras que não só a raça, de forma 

que pessoas que, em típica casuística, estariam sujeitas a práticas racistas, 

não são discriminadas por conta de sua capacidade econômica: 

"Em razão disso, temos que a revolução 
biotecnológica pode representar ameaça ii 
identidade da pessoa humana. Em decorrência, 
estaremos sujeitos "a um re$namento dos 
mecanismos de discriminação racial, 
assentados marcantemente no patrimônio 
genético que cada ser humano possui e que, por 
sua vez, permite-lhe ser diferente de todos os 
outros, o que o enriquece o homem e constrói o 
equilíbrio social ". Assim, será possivel creditar 
ao emprego da biotecnologia a alteração da 
linha de continuidade do patrimônio genético, 
estabelecendo-se outros meios de 
discriminação ra~ial."'~ 

46 
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Reafirmando essa teoria, Sérgio Danilo 

acentua que, biologicamente, não há base objetiva para definição do 

conceito de raça. Mas, culturalmente, e socialmente, ainda há segregação 

racial entre nós. 

2.2 Ações Afirmativas 

Esse conjunto de políticas e de programas de 

inserção de minorias, denominados ações afirmativas, são também 

chamados de equal oportunity policies e aflrmative action (nos Estados 

Unidos da América), positive discrimination (na Europa), ação afirmativa, 

ação positiva, discriminação positiva ou política compensatória (em língua 

portuguesa). 

Segundo o dicionário de relações étnicas e 

raciais, o temo ações afirmativas se refere a ação que: 

"visa ir além da tentativa de garantir a 
igualdade de oportunidades individuais ao 
tornar crime a discriminação, e tem como 
benefciários os membros de grupos que 
enfrentam preconceitos"4g . 

Segundo Luiz Fernando Martins Silva as ações 

afirmativas são políticas sociais compensatórias, ou seja, "progranm 

sociais que remediam problemas gerados em larga medida por inefcientes 

48 
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políticas preventivas anteriores . ou políticas contemporâneas que são 

socialmente não dependentes"50. 

Importante lembrar que a sociedade civil vem 

incluindo minorias também em suas empresas, desde que percebeu que a 

diversidade é fator de desenvolvimento de negócios, na era da 

gl~baliza~ão, principalmente em países que concentram grande diversidade 

de culturas e de etnias como o Brasil. 

As ações afirmativas foram criadas com o 

intuito de promover a igualdade entre diferentes grupos que compõem a 

sociedade. Segundo preleciona ~oaquim B. Barbosa Gomes, as ações 

afirmativas podem ser definidas como: 

"conjunto de políticas públicas e privadas de 
caráter compulsório, facultativo ou voluntárioy 
concebidas com vistas ao combate da 
discriminação racial, de gênero e de origem 
nacional, bem como para corrigir os efeitos 
presentes de 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 
c,.). Em síntese, trata-se de políticas e 
mecanismos de inclusão concebidas por 
entidades públicas , privadas e por órgãos 
dotados de competência jurisdicional, com 
vistas a concretiza~ão de um objetivo 
constitucional universalmente reconhecido - o 

- 
50 

Luiz Femando Martins Silva, ~ ~ t ~ d ~  sociojuridico relativo h impiementação de políticas de ação 
afirmativa e seus mecanismos para negros no h i l :  aspectos legislativo, doutrindrio, jurisprudencial e 
'Omparado, site www.jus.com.br, em 04/05/2005. 



da efetiva igualdade de oportunidades .a todos 
os seres humanos têm direit~."~' 

Observa ainda que: 

"Consistem em políticas públicas (e também 
privadas) voltadas à concretização do principio 
constitucional da igualdade material e à 
neutralização dos efeitos da discriminação 
racial, de gênero, de idade, de origem nacional 
e de compleição Jisica. Impostas ou sugeridas 
pelo Estado, por seus entes vinculados e até 
mesmo por entidades puramente privadas, elas 
visam a combater não somente as 
manifstações flagrantes de discriminação de 
fundo cultural, estrutural, enraizada na 
s~c iedade"~~ .  

"são fnrro de decisões políticas oriundas do 
Poder Executivo, com o apoio, a vigilância e a 
sustentação do Poder Legislativo; do Poder 
Judiciário, que além de apor sua chancela de 
legitimidade aos programas elaborados pelos 
outros Poderes, concebe e implementa ele 
próprio medidas de igual natureza; e pela 
iniciativa privada. ,>53 

Temos assim que se consideram ações 

afirmativas as ações públicas ou privadas destinadas à inclusão de 

minorias, especialmente relativas a raça, a fim de que seja alcançada a 

igualdade rnatenal. Importante destacar que essas minorias devem, 

5 1  
Joaquim B. Barbosa Gomes, Instrumentos e métodos de mitigação da desigualdade em direito 

e internacional, site www.mre.gov.br, em 15/05/2005. 52 
Idem, A Ç ~ ~  a/rmativa comti~cional da igualdade: O direito como instrumento de 

Pnsf0rmação social, p. 6-7. 
Ibidem, p. 5 3 .  



efetivamente, ser discriminadas, para que não haja ofensa ao princípio da 

igualdade formal. 

A origem das ações afirmativas, apesar de ser 

quase sempre atribuída ao governo americano, surgiram efetivarnente na 

Índia, em 1948, com a implantação de um sistema de cotas que amparou 

classes inferiores a fim de garantir-lhes o acesso a empregos públicos e as 

universidades. 

Outro fato importante a ser destacado é que 

mesmo nos Estados Unidos da América, onde, em princípio, as ações 

afirmativas surgiram de maneira global, há muita discussão no tocante a 

"igualdade" que essas ações promovem, pois que os Últimos quatro 

governos americanos não foram muito afeitos a esse tipo de política, como 

passaremos a expor. 

2.3 As ações afirmativas nos Estados Unidos da América 

As ações afirmativas surgiram no século XX 

nos Estados Unidos da América, como resposta a pressão de grupos 

organizados da sociedade civil, por liderança de Martin Luther King e de 

Malcon x na luta pelos direitos civis dos afrodescendentes. Em seguida, as 

ações afirmativas espalharam-se pela Europa onde ganharam o nome de 

discriminação positiva. 



Em 1935, foi criada, nos Estados Unidos, a 

primeira política afirmativa, estando inseri.. na legislação trabalhista, com a 

finalidade de evitar a discriminação a operários e a sindicalistas. 

Em razão de continuadas reivindicações 

concernentes a não discriminação, os argumentos jurídicos combinados 

com o movimento social foram capazes de efetuar profunda mudança nas 

leis e nas atitudes norte americanas. O Congresso dos Estados Unidos da 

América, a partir de 1957, passou a editar leis dos direitos civis, e, 

inicialmente, surgiam sempre relacionadas a oportunidade de trabalho: 

"As ações a$rmativas requeriam que os 
empregadores tomassem medidas para acabar 
com as prbticas discriminatórias da política 
pessoal e dali em diante adotar todas as 
decisões sobre emprego numa base neutra em 
relação à raça. >>54 

No ano de 1961 o presidente J. F. Kemedy foi 

o primeiro a utilizar o termo ações afirmativas, criando a "Equal 

Employment Opportunity Commission" - EEOC. Exigiu o 

desenvolvimento de ações afirmativas em empresas que quisessem 

estabelecer contrato com o governo. Proibiu também a discriminação feita 

por instituições com base na cor, religião e nacionalidade 

para a contratação de funcionários, além de estimular a contratação de 

minorias55. 

Fi le i ros ,  site www.ius.com.br, em 04/05/20US. 
Cláudio Lembo e Gonica Heman Caggiano, Cidadania - Politicas afirmativas (artigo). 



No governo de Lyndon Johnson foram criados 

mecanismos e estratégias de combate e de superação das desigualdades 

raciais e de gênero, cujo destaques deu-se em 1964, com a criação do 

"Civil Rigths Act", garantindo a igualdade para as minorias na contratação 

e na promoção de empregados. 

Proibiu a discriminação não intencional no 

emprego, também chamada de discriminação indireta, não permitindo a 

adoção de requisitos e de testes para a contratação, que não fossem 

necessários a execução das tarefas para as quais os candidatos se 

habilitassem. Lyndon Johnson foi um defensor das ações afirmativas, 

discursando sobre elas, inclusive para alunos da Harvard Universiíy. 

Em seguida, o presidente Richard Nixon, 

considerado conservador, era também inimigo das ações afirmativas. 

Coube então as companhias e as entidades educacionais o estímulo à 

contratagão de minorias. 

Já no governo de Jirnmy Carter, de 1977 a 

1981, um caso teve destaque, quando a faculdade de Medicina da 

Califómia reservou dezesseis das cem vagas para estudantes pertencentes 

às minonas. A Suprema Corte decidiu que OS direitos do vestibulando 

branco AIan B&e ficaram violados com o plano de ação afirmativa desta 

universidade, e ficou conhecido como caso Regents of the University of 

Califórnia v. Bakke. 



Ronald. Reagan e Bush não eram muito afeitos à 

política de ações afirmativas, este último, aliás, chegou a vetar a Civil 

Rigths Act em outubro de 1990. Mas no ano seguinte foi promulgada 

ajudando vítimas da discriminação. 

Por fim, o governo de Bill Clinton estabeleceu 

ações impactantes na diminuição da desigualdade entre grupos raciais, 

mesmo porque tinha forte eleitorado na comunidade negra. 

Atualmente, o governo de George W. Bush tem 

sido contrário a política de ações afirmativas. A Suprema Corte tem 

decidido contrariamente as políticas públicas que adotem critérios de 

favorecimento de minorias, portanto é importante trazer neste momento as 

palavras do atual presidente, reeleito dos Estados Unidos, George W. Bush: 

"os sistemas de cotas que usam raça para 
incluir ou excluir pessoas do ensino 
superior.. . .são segregacionistas, injustas e 
impossíveis de adequarem-se à Constituição 
(sobre discriminação re~ersa)"~~ 



3.1 O ato constituinte e a Constituição 

Inicialmente, cabe lembrar que conforme Jorge 

Miranda o ato que edita uma nova organização fundamental, ou seja, uma 

Constituição, é um ato sujeito a condição resolutiva de eficácia. Sem essa 

condição, o ato não chega a transformar-se em ~onsti tui~ão~' .  

Assim, um ato de transformação da 

Constituição só será assim considerado quando sua eficácia for alcançada. 

A eficácia é alcangada quando o ato constituinte vem ao encontro de 

princípios considerados legítimos para a atribuição do poder, numa 

sociedade. Essa eficácia pode ser retardada, em função do processo de 

legitimidade para o ato. 

O primeiro efeito da eficácia é a nova base do 

ordenamento jurídico positivo: 

"Quando se fala da inicialidade do Poder 
Constituinte originário, se está querendo 
dizer que a Constituição, obra última e 
acabada do Poder Constituinte originário, se 
torna a nova base do novo ordenamento 
jurídico positivo "j8 
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A Constituição não é fhdada em outro 

ordenamento jurídico e por isso ela é um ato inicial. Isso não quer dizer 

que todas as nomas anteriores a Constituição serão inválidas, mas sim que 

as normas que forem incompatíveis serão inválidas, as demais poderão ser 

recepcionadas. 

A conseqüência imediata da transformação do 

ato constituinte em Constituição é a Supremacia. Todo ordenamento 

jurídico do Estado deve estar integrado e compatível com a nova 

Constituição, especialmente as leis anteriores a ela. A formulação clássica 

do principio da supremacia da Constituição é o célebre caso Marbury x 

Madison, e o qual trataremos adiante. 

3.1.1 Quanto a validade da norma 

Uma norma pode ser fundamento de validade 

de outra, se esta for de hierarquia inferior aquela, e para não se criar um 

círculo vicioso no qual uma norma inferior depende de outra para ser 

válida, e esta superior, de outra ainda mais superior, pois é necessário 

a uma noma que não seja inferior a nenhuma outra, dentro do 

ordenamento jurídico. 

A criação dessa norma não pode se dar 

simplesmente por emanar de outra autoridade competente que tenha poder 



de fixar normas. Para tanto, é necessário a determinação de normas 

fundamentais, que estariam no topo da pirâmide do ordenamento jurídico59. 

Segundo Hans Kelsen, em sua teoria Pura do 

Direito, na ordem hierárquica de nomas, acima da norma de caráter 

fundamental não existe outra norma: 

"Todas as normas cuja validade pode ser 
reconduzida a uma e mesma norma 
fundamental formam um sistema de normas, 
uma ordem normativa. A norma fundamental 
é a fonte comum de validade de todas as 
normas pertencentes a uma e mesma ordem 
normativa, o seu fundamento de validade 
comum. O fato de uma norma pertencer a 
uma determinada ordem normativa baseia-se 
em que o seu último fundamento de validade é 
a norma fundamental desta ordem. É a norma 
fundamental que constitui a unidade de uma 
pluralidade de normas enquanto representa o 
fundamento de validade de todas as normas 

9 9  60 pertencentes a essa ordem normativa . 

Assim, todas as normas inferiores devem dela 

decorrer, pois ela representa o fundamento de validade de todas as outras 

pertencentes a essa ordem nomativa- 

Há, então, dois tipos diferentes de sistemas de 

normas: estático e dinâmico. NO sistema estático "as normas de um 

ordenamento do primeiro tipo, quer dizer, a conduta dos indivíduos por 

59 Hans Kelsen, Teoria Pura do Direito, p.215. 
60 Ibidem, p.217. 



elas determinada, é considerada como devida (devendo ser) por força do 

seu conte~do"~', portanto, toda norma decorre de norma fundamental e sua 

validade está no fato de a norma inferior decorrer logicamente da superior. 

Se uma norma inferior decorre da superior que 

é válida e preenche seus objetivos, esta norma inferior será também válida, 

ela preenche apenas o requisito sistemático do ordenamento, não buscando 

a fundamentação. 

Num ordenarnento divino a lei maior, 

fundamental consiste em estar em harmonia com o universo. Já, num 

sistema jurídico, a lei maior seria o direito natural. 

O sistema dinâmico não se baseia numa norma 

fundamental por ela prover do direito natural - divino - ou outro, no qual 

não se busca o conteúdo, mas sim a hierarquia, a superioridade, a 

taxatividade, o sistema dinâmico baseiam-se no costume, e na mutabilidade 

das nomas com a evolução do homem. 

A validade de uma norma jurídica dá-se pelo 

principio dinâmico, OU seja, não se dá pelo seu conteúdo, mas sim pela 

forma como foi criada. São normas postas, elementos de uma ordem 

positiva. 

61 
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O que difere um ato de ele ser legal ou ilegal é a 

sua prescrição em lei, desde que ele seja subordinado a lei fundamental, e 

no caso do Brasil, a Constituição. 

"As normas de uma ordem jurídica cujo 
fundamento de validade comum é esta norma 
fundamental, não são um complexo de normas 
válidas umas ao lado das outras, mas uma 
construção escalonada de normas supra infla 
ordenadas umas as outras"62 

É necessário deixar claro que a Constituição 

não prevê que devamos cumprir as ordens do constituinte, mas sim que 

devemos cumprir a Constituição, tendo em vista que não há direito maior 

que ela, salvo o direito internacional. 

Quando há conflito de normas, o que pode 

comumente acontecer num m-ckmm-iento jurídico com bases em nomas 

fundamentais, duas normas de hierarquia inferior a norma fundamental e 

em relação a esta válida, podem se contradizer ou ainda determinar 

resultados opostos ou diversos, à determinada conduta, nesse caso não 

teremos norma falsa ou verdadeira e deve-se averiguar e determinar qual 

norma é válida ou inválida. 

As normas jurídicas devem ser norteadas pelos 

principias da não contradição e dos princípios lógicos: 

62 
Hans Kelsen, Teoria Pura do Direito, p.224. 



"Os conflitos de normas no material 
normativo que lhe é dado - ou melhor 
proposto - podem e devem necessariamente 
ser resolvidos pela via da interpretação"63 

Com relação as normas do mesmo escalão, a lei 

posterior a derroga anterior. Quando duas normas são editadas ao mesmo 

tempo, ou fica a critério do Órgão de aplicagão da lei decidir qual aplicar, 

ou uma norma limitará automaticamente a outra. 

Se não couber nenhuma das duas hipóteses, 

certamente o legislador terá criado norma sem sentido e, portanto, essa 

norma não será juridicamente válida. 

3.2 Conceito de inconstitucionalidade 

Determinado ato normativo pode ser 

considerado inconstitucional se ele contraria a Constituição, seja em 

relação ao conteúdo, seja em relação à forma. 

Segundo Clèmerson Clève, há dois tipos de 

inconstitucionalidade~: as que dizem respeito a contradição ou 6 

contrariedade do ato normativo à Constituição, ao "ser7', ao conteúdo 

nomativo, e há inconstitucionalidades relativas à desconfomidade entre 

63 Hans Kelsen, Teoria Pura do Direito, p.224. 



procedimento de produção normativa, legislativa, ao "dever ser" do ato 

normativo. Para o autor, a inconstitucionalidade não implica nulidade64. 

Os direitos fundamentais estão presentes nas 

constituições democráticas modernas, e, sem seu reconhecimento e 

proteção não há democracia. 

A importância de positivação desses direitos 

está no fato de que a falta de positivação leva esses direitos a serem meras 

aspirações, meros ideais e até pura retórica política. Estando esses direitos 

previstos em praticamente todas as constituições democráticas modernas, o 

problema atual não está em se reconhecer a existência e a importância 

desses direitos, mas sim em efetivá-los, em defendê-los e garanti-los. 

E para defesa dos direitos fundamentais é 

necessário,   rime ira mente e, principalmente que o homem saiba quais são 

esses direitos, segundo Jorge Mranda: 

"A primeira forma de defesa dos direitos é a 
que consiste no seu conhecimento, só quem tem 
consciência de seus direitos tem consciência 
das vantagens dos bens que pode usufruir com 
o seu exercício ou com a sua efetivação, assim 
como das vantagens dos bens que pode usufiuir 
com o seu exercício ou com a sua efetivação, 
assim como das desvantagens e dos prejuízos 
que sofre por não poder exercer ou efetivar ou 
por eles serem violados"65 

64 Cl2merson Merlin Cl&ve, A Fiscalização Absti-ata de Constitucionalidade no Direito Brasileiro, R 29 e ss. 
65 Jorge Miranda, Manual de Direito Constitucional, p.229. 



Assim, dá-se um grande passo em direção a 

concretização dos direitos fundamentais quando o homem tiver 

conhecimento de seus direitos, garantidos constitucionalmente, e 

principalmente como defendê-los através de mecanismos eficientes a serem 

fornecidos pelo Estado (que muitas vezes é violador desses direitos). 

A proteção e a concretização dos direitos 

fundamentais devem ser um dos objetivos do Estado Democrático de 

Direito, no exercício da jurisdição constitucional. A jurisdição 

constitucional exerce-se por duas vias: jurisdição constitucional de 

liberdades e controle de constitucionalidade. 

A jurisdição constitucional de liberdades 

consiste no fornecimento de meios instrumentais processuais em remédios 

constitucionais ao titular de direitos ameaçados ou lesados. 

Já, o controle de constitucionalidade, que é um 

mecanismo de defesa da Constituição, dá-se em virtude da supremacia das 

nomas constitucionais. 

Assim, qualquer lei ou ato normativo que 

afrontar qualquer norma do texto constitucional deverá ser declarada 

inconstitucional, através de controle de constitucionalidade. Tanto com 

relação ao conteúdo como em relação à forma, todas as normas do 

ordenamento jurídico devem à Constituição estar adequadas sob pena de 

ofender o Estado Democrático de Direito e de ser declaradas 

inconstitucionais perdendo sua validade. 



3.3 Controle de constitucionalidade 

Quando falamos em controle da Constituição, 

remetemo-nos imediatamente ao controle do Estado, a defesa do Estado, 

que segundo Canotilho é: 

"o complexo de institutos, garantias e medidas 
a defender e proteger, interna e externamente, 
a existência jurídica e fáctica do Estado (defesa 
do território, defesa da independência, defesa 
das instituições)"66. 

Todavia, a defesa de que tratamos, no presente 

trabalho, é a do Estado Constitucional, no qual o objeto de defesa não é 

somente o Estado, mas a forma de Estado "normativo-constitucionalmente- 

i.é, o Estado Constitucional Democrático. 

Importante ressaltar que garantias da 

Constituição se diferenciam de controle de constitucionalidade, porque 

aquelas são institutos destinados a assegurar aplicação, estabilidade e 

conservação da lei fundamental. Garantias constitucionais têm alcance 

substancialmente subjetivos, pois reconduzem ao cidadão meios de buscar 

junto aos poderes públicos a efetivação de seus direitos 

constitucionalmente garantidos. 

66 J.J. Gomes Canotilho. Direito Constitucional e Garantia da Constituição. p.860. 



Segundo J.J. Gomes Canotilho são garantias de 

existência da Constituição: 

a) vinculação de todos os poderes públicos 

a Constituição: normas de menor hierarquia devem se submeter à lei maior 

que é a Constituição Federal; 

b ) limites da revisão constitucional: 

cláusulas de irreversibilidade e de um processo diferenciado das leis de 

revisão; 

c) fiscalização judicial da Constituição: a 

fiscalização da Constituição é uma das formas mais importantes de sua 

defesa; 

d) separação e interdependência dos órgãos 

de soberania: esquemas de responsabilidade e controle entre diferentes 

órgãos. 

3.4 Fiscalização judicial da Constituição 

É preciso aprofundar, no presente trabalho, a 

fiscalização judicial da Constituição, pois é ela que assegura, de forma 

positiva, a dinamização de sua força normativa e, de forma negativa, a 



garantia de reagir através de sanções contra sua violação, como garantia 

preventiva, ao evitar a existência de atos normativos formais ou 

substancialmente violadores da Constituição e, para tanto, têm como 

pressupostos: 

a) Força e supremacia normativa da 

Constituição - A Constituição é lei superior, e, além de ser fonte de 

produção normativa, tem valor normativo hierarquicamente superior. 

Superlegalidade: 

- formal: a Constituição é norrna primeira, é a 

base, como se fosse a semente do ordenamento jurídico, portanto todas as 

demais normas dela devem decorrer, ser condizentes com ela e sobretudo 

não contrariá-la, por tal motivo devem ser, como normalmente são, 

mutáveis e somente mediante ~m processo específico, e naturalmente, mais 

rígido que de outras normas. 

- material: a superlegalidade material consiste 

no fato de ser a Constituição a lei hierarquicamente maior, sendo ela um 

parâmetro para todas as demais leis. 

"Da conjugação destas duas dimensões - 
s u~erlegalidade material e superlegalidade 
jôrmal da Constituição - deriva o princípio 
fundamental da constitucionalidade dos atos 
normativos: os atos normativos só estarão 
conformes com a Constituição quando não 
violem o sistema formal, constitucionalmente 
estabelecido, da produção desses atos, e 
quando não contrariem, positiva ou 



negativamente, os parâmetros materiais 
plasmados nas regras ou princípios 

67 constitucionais . 

b Controle e Concretização: A tarefa do 

controle não pode ser apenas negativa, ao não aplicar a lei, ao anular a lei 

etc; é necessário, também, uma tarefa de "concretização e de 

desenvolvimento do direito constitucional". A tarefa de concretização 

pertence não só aos poderes públicos, mas também a entidades e a todos 

nós, assim como aos Tribunais que devem sempre defender e aplicar a 

Constituição em detrimento de outras normas. 

Todavia, como ressalta Alexandre de Moraes: 

"em flagrante crise na democracia 
representativa, seja pelo fortalecimento do 
poder político dos grupos de pressão, a lei não 
necessariamente representa o povo e, por 
muitas vezes, desrespeita princkios e direitos 
fundamentais básicos, com a finalidade de 
favorecimento de alguns poucos, mas 
poderosos grupos de pressão "68. 

E aí é que se pergunta quando haverá 

concretização dos direitos constitucionalmente garantidos? Será que nossos 

direitos fundamentais são realmente respeitados dentro do Estado 

Constitucional? 

67 J .J .  Gomes Canotilho, Direito Constituciona~ e teoria da Constituição, p. 862. 
(I8 Alexandre de Moraes, Jurisdição Constitucional e Tribunais Constitucionais - garantia suprema ,da 
Constituição, p.229. 



c> Controle e Justiça Constitucional: há 

entre jurisdição constitucional e Constituição uma conexão necessária. A 

norma jurídica direta e vinculativa, atribuída a Constituição e a necessidade 

de considerar a garantia e a segurança imediata da lei fundamental, como 

uma das tarefas centrais do Esta* Democrático Constitucional, coloca o 

problema da conformidade dos atos dos poderes públicos com a 

Constituiqão, como uma das palavras chave da moderna 

constitucionalidade. 

3.5 Formas de controle 

3.5.1 Quem controla: os sujeitos do controle 

A primeira divisão a ser feita é com relação aos 

legitimados ativos do controle de constitucionalidade, quanto aos sujeitos 

do controle, que pode ser político ou jurisdicional. 

NO controle político, o controle de 

~~~~ti tucional idade é realizado por Órgãos políticos, como por exemplo, a 

Assembléia ~epresentativa. 

Já, no controle jurisdicional, que é feito por 

órgão do poder judiciário, há dois tipos: O difuso e o concentrado. O 

difuso, também chamado de americano é feito por qualquer juiz, que 

poderá afastar a lei que entende ser inconstitucional no caso concreto. 



O controle jurisdicional difuso foi 

metodologicamente defendido por Marshall, quando, perante um caso 

concreto, Marbury x Madison, afastou a lei que entendeu ser 

inconstitucional, fundamentando a necessidade do controle e a 

legitimidade do juiz para fazê-lo.. 

Em contrapartida ao controle difuso, há o 

controle concentrado, também conhecido como controle austríaco, por ter 

seu ápice no direito austríaco, onde a competência para julgar a 

constitucionalidade das leis é reservada a um único órgão, seja ele 

exclusivo para este efeito OU não. Essa teoria foi defendida por Hans 

Kelsen. 

No Brasil temos os dois modelos de controle: o 

difùço e o concentrado. 

No modelo difuso, exercido por qualquer juiz 

no caso concreto, a decisão terá validade apenas inter partes, com efeitos 

em regra ex tunc, já que se O ato é inconstitucional não tem validade e é 

nulo, não pode produzir quaisquer efeitos. 

É meio de controle adequado a toda pessoa que 

queira postular a defesa de um direito ou deixar de cumprir obrigaqão 

que entende ser inconstitucional. Em qualquer caso, o processo poderá 

subir ao Supremo Tribunal Federal, que deverá decidir em carater final a 

questão da constitucionalidade OU da inconstitucionalidade no caso in 

concreto. , 



É instrumento essencial a preservação da 

democracia: 

"... o modelo difuso de controle disponibiliza 
para qualquer pessoa, brasileiro ou não, a 
defesa de direitos próprios contra atos 
contrários à Lei Maior; por tal razão é 
considerado instrumento adequado à defesa de 
direitos próprios da pessoa, em primeiro lugar 
porque democrático, pois atende ao princípio 
da legitimação universal ou princípio búsico de 
acesso à justiça por toda e qualquer pessoa 
titular de direitos; de outro lado por constituir 
instrumento direto e eficaz, especialmente se 
acompanhado de liminar, colocado à 
disposição de toda e qualquer pessoa e por 
alcançar todo e qualquer ato eventualmente 
violador de direitos "69 

O modelo difuso de controle de 

constitucionalidade no Brasil, apesar de ser um sistema que garantidor do 

Estado Democrático de Direito a todo titular de direitos, nacional ou 

estrangeiro, é eivado de algumas deficiências, como morosidade, até se 

chegar a uma decisão final e 0 efeito inter partes que gera uma série de 

desigualdades, entre OS que buscam 0 acesso a justiça e os que não buscam, 

desconhecendo ou não a inconstitucionalidade. 

Temos também no Brasil, aperfeiçoando-se e 

ampliando-se, com a evolução da sociedade e do direito, e com a criação 

-- 

69 Arma Cândida da Cunha Ferra~, Anotações sobre o Controle de Constitucionalidade no Brasil e a Proteção 
dos Direitos Fundamentais, p. 26. 



de novos, institutos como a arguição de descumprirnento de preceito 

fundamental, o modelo concentrado de controle de constitucionalidade. 

O modelo de controle concentrado de 

constitucionalidade é exercido por ação direta, perante o Supremo Tribunal 

Federal, conforme preceitua o art. 102 da Constituição Federal de 1988. 

Temos, como meios para exercer o controle de 

constitucionalidade, instrumentos constitucionais, quais sejam, ação direta 

de inconstitucionalidade genérica (art. 102, I, "a", CF), ação direta de 

inconstitucionalidade por omissão (art. 103, §2O, CF), ação declaratória de 

constitucionalidade (art. 102, I, "a", CF), ação interventiva (art. 36,II 

combinado com art. 34, VII, CF) e arguição de descumprimento de 

preceito fwidamental (art. 102, 5 1°, CF). 

A ação direta de inconstitucionalidade genérica 

no Brasil deve ser interposta diretamente perante o Supremo Tribunal 

Federal, por legitimados restritos. Por meio desse controle procura-se 

declarar a inconstitucionalidade de leis ou dos atos normativos, federais ou 

estaduais e distritais. 

Estão sujeitas a ação ($reta de 

inconstitucionalidade, inclusive de emendas constitucionais e de tratados 

internacionais incorporados ao ordenamento jurídico nacional7'. Poderri. ser 

ajuizada a qualquer tempo, não está sujeita a prazo de natureza 

70 Alexandre de Moraes, Jurisdição Constitucional e Tribunais Constitucionais - garantia suprema da 
Constituição, p. 230. 



prescricional ou decadencial. Pode gerar efeitos ex nunc ou ex tunc, e em 

regra gera efeitos erga omnes e vinculantes. 

Essa ação não está vinculada a partes ou a caso 

concreto; é, portanto, a decisão que incide nos atos, fulminando-o em 

abstrato. Em geral é uma ação eficiente, especialmente tendo em vista a 

possibilidade de concessão de liminar. 

Todavia, uma das lacunas que geram 

dificuldades está no titular de direitos que vê a inconstitucionalidade de 

determinada lei ou de ato normativo e depende da iniciativa de algum dos 

legitimados para interpor a referida ação. 

A ação direta de inconstitucionalidade por 

omissão possui as mesmas características da ação, acima referida, com a 

particularidade de não visar à defesa de direitos, mas de tomar efetiva 

deteminada norma constitucional: 

"a lei constitucional impõe-se como 
determinante heterônoma superior e como 
parâmetro da constitucionalidade não só 
quando o legislador atua em desconformidade 
com as normas e princípios da Constituição 
como quando permanece inerte, não cumprindo 
as normas constitucionalmente impositivas de 
medidas legislativas necessárias para a 
concretização da lei f~ndamental."~' 

7 1 J . J .  Gomes Canotilho, Direito Constitucional e teoria da Constituição, p.889 



Segundo Alexandre de Moraes, é incompatível 

com o objeto desta ação a concessão de medida liminar.72 

A questão da legitimidade restrita também traz 

prejuízos a essa ação, pois o titular de direito garantido 

constitucionalmente, e não legislado pelo órgão competente, não terá 

legitimidade para propor a ação. 

Além disso, há ainda a questão de não existir 

penalidade para o Órgão que deixou de legislar, antes da ação direta de 

inconstitucionalidade por omissão e, mesmo após ser declarada a 

inconstitucionalidade, o que muitas vezes acarreta a desídia por parte 

daquele órgão. 

A ação declaratória de constitucionalidade visa 

a afastar a insegurança jurídica, a esclarecer a constitucionalidade de uma 

lei ou ato normativo federal, buscando, preservar a ordem jurídica 

constitucional. 

Segundo José Afonso da Silva, a ação 

declaratoria de constitucionalidade 

"se caracteriza como um meio de paralisação 
de debates em torno de questões jurídicas de 
interesse coletivo, precisamente porque seu 
exercício pressupõe a existência de decisões 
generalizadas em processos concretos 

l2 Alexandre de Moraes, Jurisdição Constitucional e Tribunais Constitucionais - garantia suprema;da 
Constituição, p. 24 1. 



reconhecendo a inconstitucionalidade de lei em 
situação oposta a interesses 

Essa ação tinha legitimação ainda mais restrita 

que as anteriores, mas com a Emenda Constitucional no 45, passou a ter 

como legitimados os mesmos da Ação Direta de Inconstitucionalidade. Os 

efeitos são erga omnes e vinculantes relativamente aos órgãos do poder 

judiciário e executivo. 

Essa ação não tem como finalidade proteger ou 

defender direitos fundamentais, mas tão somente garantir a ordem jurídica 

e a confiança que esta deve transmitir as pessoas. 

A denominada representação interventiva ou 

ação direta de inconstitucionalidade interventiva foi introduzida no texto 

constitucional a partir de 1934, nos casos de violação, pelos estados 

federados, aos princípios sensíveis correspondentes atualmente ao art. 34, 

VII, "a" e "e". 

São princípios sensíveis: a forma republicana, o 

sistema representativo e O regime democrático; os direitos da pessoa 

humana; a autonomia municipal; a prestação de contas da administração 

pública, direta e indireta; a aplicação do mínimo exigido da receita 

resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de receitas 

de transferência, na manutenção e no desenvolvimento do ensino. 

73 José Afonso da Silva, Curso de Direito Constitucional, p. 59 



A decisão de ação interventiva tem efeitos 

concretos, pois ela não tem por fim declarar a inconstitucionalidade de lei 

ou do ato questionado, mas apenas decidir se ele afronta ou não a 

Constituição Federal, e se por tal razão há ou não necessidade de 

intervenção da União no Estado-membro. 

Em regra, a ação interventiva não tem 

finalidade de proteger direitos consagrados no ordenamento jurídico, mas 

não é também proibida de fazê-lo, porque um dos princípios sensíveis é a 

dignidade da pessoa humana, que pode ser objeto de ação interventiva, se a 

coletividade não puder dele usufruir diretamente. 

Esse instrumento processual é utilizado 

rarissimas vezes, não por falta de oportunidade ou de descumprimento aos 

princípios sensíveis, mas porque a ação direta de constitucionalidade tem 

um leque muito mais amplo e pode ser interposta simultaneamente a 

emendas constitucionais (a ação interventiva não pode). 

Além disso, notável é o caráter político dessa 

ação, que geralmente só é utilizada em situações extremas, em que o 

Estado- membro se mostra incapaz de resguardar citados princípios. 

Finalmente, como último instmmento do 

controle concentrado de constitucionalidade no Brasil, temos a arguição de 

descumprimento de preceito fundamental, que também é de competência 

originária do Supremo Tribunal Federal e está elencada no art. 102, 

parágrafo único da Constituição Federal vigente. A lei no 9.882, de 03 de 



dezembro de 1999, que regulamentou a referida ação determinou que o 

objeto desta ação é "evitar ou reparar lesão a preceito fundamental 

resultante de ato do Poder Público". 

O primeiro problema que surge é que a lei não 

explicou, nem delimitou o que vem a ser preceito fundamental, deixando 

aos juristas a interpretação do termo. 

É aí que reside o problema: até os dias atuais 

não há consenso no que venha a ser preceito fundamental, pois cada 

doutrinador expõe seu ponto de vista. Diz-se que os enunciados têm forma 

explícita no texto constitucional, e aí cada autor complementa com o que 

acha fundamental para a nação, como os princípios protegidos pelo art. 60, 

tj 4 O  (cláusulas pétreas), os pnncipios sensíveis do art. 34, entre outros. 

Todavia, segundo doutrinadores como Zeno 

Veloso e Anna Cândida da Cunha Ferraz, a expressão "preceito 

fundamentalv diz respeito a todo preceito garantido constitucionalmente, 

pois a compreensão e o alcance do tamo não podem ser restringidos, via 

interpretação constit~cional~~. 

Segundo a autora, a expressão fundamental 

refere-se a todo enunciado presente dentro do texto constitucional, não 

havendo justificativa para hierarquizar normas dentro da Lei Maior e nem 

para selecionar quais serão objeto da referida ação. 

74 Arma Cândida da Cunha Ferraz, Anotações sobre 0 Controle de Constitucionalidade no Brasil e LI Proteção 
dos Direitos Fundamentais, P. 38. 



A argiiição de descumprimento de preceito 

fundamental, por abarcar todo o texto constitucional, surgiu dentro do 

modelo concentrado de controle de constitucionalidade, para suprir 

eventuais lacunas dos outros instrumentos de controle: 

"A argüição de descumprimento de preceito 
fundamental é instrumento contra lesões 
concretas a direitos constitucionais, 
provocadas por ato (omissivo ou comissivo) do 
Poder 

Esse instituto, apesar da legitimação restrita, 

visa à proteção de direitos fundamentais, diferentemente dos demais, que 

visam à ordem e a normalidade constitucional. 

Ademais, é o único instrumento do controle 

concentrado brasileiro, realizado com base em caso concreto, tendo em 

vista que para sua arguição é necessária a lesão de direitos, e qhe gerarão 

efeitos a todos os demais casos que se encontrem na mesma situação, 

perante as normas constitucionais. 

A decisão emanada do Supremo Tribunal 

Federal terá efeitos erga omnes e vinculantes para todos. 

Genericamente, são esses os instmmentos de 

controle de constitucionalidade, difuso e concentrado no Brasil. 

75 Arma Cândida da Cunha Ferraz, Anotações sobre 0 Controle de Co+?stitucionalidade no Brasil e a Proteção 
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O controle difuso, apesar de ser elemento 

essencial a democracia e meio moroso, mas eficaz, de controle de 

constitucionalidade, no tocante a lesão de direitos fundamentais, no caso 

concreto, não tem efeitos erga omnes, trazendo nítida desigualdade entre os 

titulares de direitos. 

No tocante a deficiência dos efeitos, a Emenda 

Constitucional no 45, de 08 de dezembro de 2004, trouxe evolução, 

possibilitando, no caso de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal, de 

questão de inconstitucionalidade no caso concreto a-criação de súmula 

vinculante, que poderá (e não deverá, conforme doutrina e entendimento 

majoritário do Supremo Tribunal Federal), "expedir Resolução 

suspendendo a execução de ato ou de lei declarados inconstitucionais em 

decisão definitiva e, via este mecanismo, estender o alcance da decisão 
,976 erga omnes . 

Assim, ainda há prejuízo evidente no tocante à 

morosidade até se alcançar a decisão do Supremo Tribunal Federal, o que 

deverá ser aprimorado pelo ordenamento jurídico, para uma efetiva 

preservação dos direitos constitucionalmente garantidos. 

O modelo concentrado de constitucionalidade 

no Brasil expandiu-se com o passar dos tempos e deixou de ser visto como 

sistema de instrumentos que visam somente a ordem e a normatividade 

76 Arma Chdida da Cunha Ferraz, Anotações sobre 0 Conh.ole de Constitucionalidade no Brasil e a Proteção 
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constitucional, para também defender direitos fiindamentais através da 

ação interventiva e da arguição de descumprimento de preceito 

fundamental. 

Certo k que ainda temos muito a caminhar, 

assim como as demais nações para se chegar a um ideal de controle da 

Constituição. Ambos os modelos trazem grandes benefícios a democracia, 

mas ainda não abarcam todas as situações de inconstitucionalidade, 

deixando por vezes o titular de direitos a margem do ordenamento jurídico. 

3.5.2 Como se controla: o modo de controle 

Há em regra, dois modos de controle. O 

primeiro se dá pela via incidental, ou seja, a questão de 

constitucionalidade é invocada no curso de uma ação; o segundo é pela 

via principal, quando há um processo especifico a ser ingressado junto a 

um tribunal constitucional / tribunal supremo. 

Controle abstrato e controle concreto: no 

controle abstrato a impugnação da constitucionalidade é feita 

independentemente de qualquer litígio concreto; cria-se, portanto, um 

processo exclusivamente para se discutir a constitucionalidade ou a 

inconstitucionalidade de deteminada lei, e está diretamente ligado ao 

controle concentrado e principal. Já o controle concreto é realizado com 

base em determinado caso concreto, e está diretamente ligado ao controle 

difùso e incidental. , 



3.5.3 Quando se controla: o tempo do controle 

Há o preventivo e o sucessivo. Como critério de 

classificação tem-se o momento da entrada em vigor do ato normativo, a 

partir da sua eficácia. Ou seja, enquanto o ato for imperfeito, carecido de 

eficácia jurídica, diz-se que o controle é preventivo; se gera eficácia plena, 

e posteriormente se questiona a constitucionalidade, é sucessivo. 

Apesar do ordenamento jurídico brasileiro não 

tratar expressamente de controle de constitucionalidade preventivo de 

constitucionalidade, segundo alguns autores, como Alexandre de Moraes, 

ele pode ser feito por nossos parlamentares contra ato do Presidente da 

Casa ou de comissão legislativa inconstitucional, através de mandado de 

segurança. 

"O STF admite a possibilidade de controle de 
constitucionalidade durante o procedimento de 
feitura das espécies normativas, especialmente 
em relação à necessidade de fiel observância 
das normas constitucionais do referido 
processo legislativo (Constituição Federal, 
arts. 59 a 69)"7'. 

Segundo o autor, o controle preventivo no 

Brasil é sempre concreto, pois é realizado sobre atos emanados pelas 

auroridades coatoras já citadas, que determinaram o início ou o 

77 Alexandre de Moraes, Jurisdição Constit~cional e Tribunais Constitucionais - Garantia Suprem6 da 
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prosseguimento da tramitação legislativa, que afronta o devido processo 

legislativo. 

Todavia, mesmo que esse fosse o entendimento 

da maioria dos autores, a possibilidade de mandado de segurança para 

controle de constitucionalidade preventivo no Brasil, percebe-se que é um 

modo de controle fraco, que abrange causas e legitimados muito 

específicos, estando o Brasil ainda atrasado em relação a outros países que 

já prevêem este tipo de controle. 

O controle sucessivo no Brasil é o mais comum 

e mais amplo, realizado pelo poder judiciário, contra lei ou ato nomativo, 

(já editado), que contrarie a Constituição Federal. 

Ele pode ser realizado através de vários 

institutos de controle concreto de constitucionalidade (ação direta de 

inconstitucionalidade genérica, ação direta de inconstitucionalidade por 

omissão, ação declaratória de constitucionalidade, ação direta de 

in~onstitucionalidade interventiva, arguição de descumprimento de 

preceito legal) e também pelo controle difuso de constitucionalidade. 

3.5.4 Quem pede o controle: A legitimidade ativa 

Legitimidade restrita e legitimidade universal: a 

restrita é reconhecida a pessoas certas e determinadas que tenham relação 

com o processo. A legitimidade universal ocorre quando a legitihiidade 



para impugnação de constitucionalidade pode ser feita por qualquer pessoa 

(ação popular). 

Legitimidade "ex offcio", legitimidade das 

partes, legitimidade dos órgãos. públicos: o principio fundamental do 

processo constitucional é que a questão de inconstitucionalidade não pode 

ser feita "ex offcio" pelo Órgão de controle; i.é, não pode ingressar com 

processo para o fim de declarar a inconstitucionalidade, mas pode, em caso 

concreto, ingressado por terceiros, suscitar a inconstitucionalidade. 

3.6 Os efeitos do controle 

Quanto aos efeitos do controle de 

constitucionalidade, podemos classificar em gerais ou particulares, 

~~troativos ou prospectivos e declarativos ou constitutivos, conforme 

passaremos a expor. 

Efeitos gerais e efeitos particulares: os efeitos 

gerais são os que, a partir da declaração de inconstitucionalidade, geram 

efeitos a todos os atos jurídicos e é imediatamente eliminado do 

ordenamento jurídico, enquanto 0s efeitos particulares geram efeitos 

apenas às partes envolvidas, até que se anule O ato por órgão competente. 

Efeitos retroativos e efeitos prospectivos: os 

efeitos prospectivos se dão quando a anulação do ato inconstitucional gera 

efeitos "ex nund' ou seja, OS efeitos da anulação só se aplicarão dali para 



frente, e os efeitos retroativos ou "ex tunc" anulam também os atos 

gerados, a partir da entrada do ato em vigor. 

Para Hans Kelsen não há norma nula, mas a 

norma inconstitucional é sempre. anulável com efeitos "ex nunc" ou "ex 

tunc". Assim,. A lei inconstitucional nunca seria nula, mas sim anulável 

com efeitos "ex tunc": 

"Quando a ordem jurídica estabelece, por 
exemplo, que uma norma que não foi posta pelo 
órgão competente, ou foi posta por um 
indivíduo que sequer possui a qualidade de 
órgão, ou uma norma que tem um conteúdo que 
a Constituição exclui, devem ser consideradas 
nulas a priori e que, portanto, não é necessário 
qualquer ato para as anular, necessita 
determinar quem há de verificar a presença dos 
pressupostos desta nulidade; e, como a 
nulidade da norma em questão é efeito desta 
verzFcação, como não pode ser juridicamente 
afirmada antes de realizada tal verificação, 
esta verzj?cação signifca, mesmo quando se 
opere na forma de uma declaração de nulidade, 
a anulação, com efeito retroativo, de uma 
norma até ai considerada válida. Sob este 
aspecto, o Direito é como o rei Midas: da 
mesma forma a que tudo o que este tocava se 
transformava em ouro, assim também tudo 
aquilo a que o direito se refere assume o 
caráter jurídico. Dentro da ordem jurídica, a 
nulidade é apenas o mais alto grau da 
an~labilidade."'~ 

78 Hans Kelsen, Teoria Pura do Direito, p. 16 1 



Já segundo Manoel Gonçalves Ferreira ~ i l h o ~ ~ ,  

que segue Rui Barbosa, o qual se baseou em Marshall, os atos contrários a 

Constituição são nulos e írritos, logo não geram nenhum efeito. 

Efeitos declarativos e efeitos constitutivos: os 

efeitos declarativos dão-se quando a entidade controlante limita-se a 

declarar o ato nulo (regra do controle difuso). O efeito constitutivo, 

característico dos controles concentrados, consiste no órgão que decide 

sobre a inconstitucionalidade que anula o ato inconstitucional e que, até ali, 

era válido e eficaz. 

79 Manoel Gonçalves Ferreira FiIho, O Poder Constituinte, p.84. 



4. 0 PROBLEMA DAS COTAS RACIAIS NO BRASIL 

4.1 A história do racismo 

A história da raça negra no Brasil teve início 

em 1534, quando chegaram os primeiros africanos para trabalhar como 

escravos em grandes propriedades de senhores brancos. Em 1888, com a 

Lei Áurea, sancionada pela Princesa Imperial Regente, foi abolida a 

escravidão. Antes da libertação, porém os negros insatisfeitos com sua 

condição de escravos, organizavam-se e fugiam para locais de difícil 

acesso, chamados de quilombos80. 

Mesmo depois da abolição da escravatura, os 

negros não eram tidos como cidadãos, muitas vezes não eram considerados 

sequer pessoas, por isso o trabalho tornara-se difícil, a moradia mais ainda 

e as condições de vida mínimas. 

Com o passar, dos tempos a discriminação 

contra negros foi, pelo menos aparentemente, esvaecendo-se, porém com 

marcas ~rofundas no coração e na mente de muitos negros e descendentes 

de negros, que até os tempos atuais acreditam ainda ser discriminados pela 

sociedade. 

Décio João Galego Gimenes, O Princkio da Igualdade e o Sistema de Cotas para Negros no EEsino 
Superior, site: www.ius.com.br, em 15/05/2005. 



Negros, mulatos e pardos, no passado e no 

presente, podem ser encontrados no mais alto patamar da Magistratura, do 

Clero, do Magistério, das ciências, das Artes, do Esporte, da Arquitetura, 

das Forças Armadas, da Engenharia, da Medicina, da Literatura, da 

Política, do Funcionalismo Púb1ic.o e tantas outras profissões liberais, o que 

demonstra que o racismo existente no Brasil está cada vez mais afastado da 

nossa realidade. 

No Brasil, a miscigenação demonstra, por um 

lado, que o racismo não é tão evidente quanto apregoam associações de 

defesa ao povo negro; por outro fundamenta o discurso daqueles que 

fingem não haver racismo e defendem essa bandeira. 

O racismo é inerente ao ser humano que, por 

sua natureza, julga o próximo pela aparência, pela condição social e por 

tantos outros fatos. Dificilmente um dia poderemos dizer que não há mais 

racismo entre nós. 

Devido a grande diversidade de raças que 

vieram para o Brasil, ainda não temos um tipo especifico de raça, aliás, tal 

é a miscigenação entre nós que quando se fala no tipo brasileiro, fala-se na 

mulata e não no branco. 

A desigualdade existe e está bem diante dos 

nossos olhos, mesmo que rarefeita com o tempo, hoje fatos diversos são 

motivo para tal, seja ela contra negros, índios, nordestinos, mulheres, feios, 

gays, obesos, fumantes, idosos, hipossuficientes, deficientes fisicosbetc. 



O Estado tem a função e a obrigação de 

combater qualquer tipo de discriminação, mas não será isso que mudará a 

mente daqueles que se sentem discriminados e tampouco daqueles que 

discriminam. Ademais, se as ações do Estado não forem bem elaboradas e 

corretamente colocadas perante a sociedade, ao invés de combater o 

racismo, podem aumenta-lo, não só por colocar na mente do oprimido que 

ele é realmente inferior, mas também no coração do opressor a idéia de 

superioridade. 

Em razão da crescente evolução dos direitos 

humanos, a Constituição Federal de 1988 trouxe, em diversas passagens de 

seu texto, tratamento ao racismo. 

Importante ressaltar que o repúdio ao racismo 

não aparece apenas no rol de direitos e das garantias fundamentais do 

homem, mas também como objetivo fundamental do Estado brasileiro e 

principio norteador das relações internacionais brasileiras. Isso é 

fundamental para garantir o principio da dignidade da pessoa humana. 

Em última analise, o repúdio ao racismo tem 

por finalidade garantir a dignidade da pessoa humana. A prática do racismo 

afronta diretamente o principio da igualdade previsto como garantia 

hndamental no Estado Democrático de Direito, beneficiando-se 

deteminada raça em detrimento de outra, inviabilizando a preservação e 

cultivo de determinada origem e cultura, havendo diferenciações nas 

condições sociais, econômicas ou culturais dos agentes segregadores. 



Em um meio ambiente equilibrado não cabe a 

prática do racismo, que surge em detrimento de critérios culturais, que 

inviabilizam o exercício regular de direitos, por parte dos segregados. 

"O racismo não se caracteriza somente pela 
discriminação, mas sim em razão da violação 
de direitos que essa discriminação possa 
,gerarm8'. 

A discriminação existe dentro do texto 

constitucional e da legislação infraconstitucional, todavia ela deve ter por 

base correlação entre o criterio discriminatório e seu fundamento. Ou seja, 

é preciso haver lógica que justifique o tratamento jurídico baseado na 

desigualdade. 

O racismo é outra constante preocupação do 

legislador, pois afeta o principio da igualdade, da dignidade da pessoa 

humana e do Estado Democrático de Direito, impedindo aos segregados 

uma sadia qualidade de vida. 

NO Brasil, a discriminação racial, apesar de 

rarefeita ante a imensa miscigenação de povos e de raças, ainda esta 

presente, principalmente quando relacionada a discriminação 

socioeconômica. 

81 Celso Antonio Pacheco Fiorillo, Curso de Direito Ambienta1 Brasileiro, p. 192. 



Na América Latina, vemos com certa inveja, 

os ganhos auferidos por alguns negros dos Estados Unidos nas últimas 

décadas e não entendemos como brancos e negros possam se odiar daquela 

forma, simplesmente por serem brancos ou negros. 

Está claro que não podemos ser comparados 

aos Estados Unidos, pois nossa realidade é bem diferente da deles. Assim, 

as lutas sociais pela cidadania no Brasil não podem ser encaminhadas da 

mesma maneira que são lá, pois as práticas políticas, em ambas as 

sociedades, devem ser fnito da experiência histórica de cada uma delas. 

A história dos Estados Unidos é muito 

diferente da do Brasil, apesar do comum passado de escravidão de 

africanos e descendentes. O destino de ser escravo parece sempre uma 

praga que teve conseqüências diferentes conforme o porto de chegada dos 

africanos e descendentes. 

Na nossa história, não há lugar exato, nem 

comum para legitimar políticas afirmativas, nem tampouco cotas raciais. A 

justificativa para implantação de ações afirmativas no Brasil é que elas 

devem ser a justa reparação histórica aos descendentes de escravos, e não 

ao combate da discriminação na atualidade. 

Seria preciso desdenhar a historiografia 

brasileira dos últimos vinte e cinco anos, sobretudo os estudos em 

demografia histórica, e ignorar sokmnente o testemunho de Joaquim 



Nabuco, o que é muito mais inconcebível, pois não era preciso ser branco 

ou descendente de europeu para ser senhor de escravos no Brasil. 

Muitos descendentes de escravos (e até 

mesmo ex-escravos alforriados) transformaram-se em proprietários de 

escravos. E os tratavam, logicamente, da maneira costumeira. 

Na obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, 

há uma passagem que relata uma cena vivida por Cubas antes de falecer: 

conta Prudêncio, que era escravo da família, e que alguns anos após ter 

sido alforriado, torna-se Senhor de Escravos e chicoteia um de seus 

escravos, irmão de "raça", em praça pública; enquanto o escravo implora 

perdão Prudêncio e o xinga e chicoteia, assim como fora tratado quando 

escravo, da mesma maneira desumana e cruels2. 

Para ser senhor de escravos no Brasil, bastava 

não ser escravo e dispor de recurso econômico para comprá-los. Deixar de 

ser escravo, obter uma carta de alforria, era destino infinitamente mais 

provável no Brasil, do que nos Estados Unidos. 

Para que se tenha uma idéia aproximada disso, 

basta comparar alguns números. O total de africanos levados ao Brasil 

durante toda a vigência do tráfico foi de três milhões e seiscentos mil. Para 

os Estados Unidos foram embarcados quatrocentos mil. 

82 Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, p. 76. 



O censo do ano de 1872 indica que no Brasil, 

aquela altura, havia um milhão e duzentos mil escravos. Quando a 

escravidão foi abolida nos Estados Unidos, o numero de cativos chegava s 

quatro milhões de pessoas . É improvável que portugueses e brasileiros 

sejam mais cruéis que ingleses e norte americanos, mas há que convir que a 

escravidão brasileira possuía fronteiras muito mais porosas. Isto fica claro 

no censo de 1872, registrando que quase metade da população livre era "de 

cor?'. NOS Estados Unidos, "de cor" eram apenas 6% da população livre, 

em 1 8 5 0 ~ ~ .  

Os escravos, uma vez alforriados, 

ingressavam no mundo dos homens livres, carregando a sina de ser ex- 

escravos e africanos ou descendentes. Mas sabiam como adquirir respeito 

e, logo, quando podiam, compravam um ou dois ou mais escravos. Havia 

regiões de Minas Gerais, ainda na primeira metade do século XVIII, onde 

cerca de '/4 dos proprietários eram libertos e possuíam 10% dos escravos da 

localidadeg4. 

Havia locais na Bahia, em fins do século 

XVIII, onde negros e mulatos livres representavam entre 20% e a metade 

dos proprietários de escravos. 

Na primeira metade do século XIX, em áreas 

dominadas pela cultura do fumo, 0s não brancos podiam corresponder a 1/3 

83 Site: www.ueri.br/-laborelcotas raciais, em 07/04/2005. 
84 Ibidem 



dos donos de escravos. Em outras dedicadas a plantação de cana, 

chegavam a quase metade. 

Existem diversas cartas de alforria 

conservadas nos arquivos brasileiros, que podem chegar a ser 

desconcertantes, e é uma pena que não sejam mais conhecidas. Por 

exemplo, Antônio Leite (também conhecido como "preto forro7'que, em 

1837, comprou a liberdade do filho Izaias, trocando-o pelos seus escravos 

José Mina Nagô e Mariana Mina). Rita Francisca da Costa, africana de 

Benguela, pessoa livre e proprietária de escravos no Rio de Janeiro. Em 

1837 ela vendeu a carta de alforria da escrava Maria Joana, de nação 

rebolo, a um "preto livre" de nome Jacinto Diogo Therton. 

Ou ainda a história da crioula Juliana, cujo 

senhor passou-lhe a carta de alfoma gratuita, em 1843, com a condição de 

ela ir residir a mais de uma légua da casa dele. Sabe-se lá porque ele a 

queria longe, só explicou que era por causa "dos seus defeitos". Essas 

cartas têm certo ar de banalidade, pois eram concedidas a qualquer escravo, 

não por ser bom ou ruim, mas por mera vontade de seus senhores. 

Joaquim Nabuco dizia que a escravidão no 

Brasil não chegara a azedar o coração dos brancos ou dos negros, porque 

sempre se mantivera aberta a todos, independente da cor, num pais 

rniscigenado. Nabuco descobriu o segredo da peculiar convivência entre as 

raças no Brasil. 



Todas elas, cada vez mais miscigenadas, 

estavam frequentando os mercados negreiros, desde que cada um 

apresentasse saber o seu lugar numa hierarquia que se queria muito mais 

rígida do que lograva efetivamente ser. 

A escravidão no Brasil não tinha a mesma 

conotação racial que os Estados Unidos. Talvez esse seja o motivo de lá 

haver um efetivo problema racial e aqui não.Porém, e se tivesse sido 

diferente, se ao banquete da escravidão de milhões de pessoas só os 

brancos tivessem sido convidados? Não devíamos, mesmo assim, seguir o 

preceito bíblico de que os mortos enterrem os mortos e tratar de salvar os 

vivos? 

A sociedade norte americana é racista. Quanto a 

nossa, tudo leva a crer que continua escravista, mas persiste em fingir não 

enxergar essa realidade. Não atinar para essa coisa de raça não quer dizer 

que a ~ociedade não seja escravista, inerte à condição humana do próximo, 

seja ele branco ou negro. 

4.2 As ações afirmativas 

As ações afirmativas foram introduzidas no 

Brasil por mais uma influência dos norte-americanos em nossa cultura e 

recebidas quando bem aplicadas, pela doutrina e por jurisprudência. 



Nesse sentido, posicionou-se o Ministro do 

Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mendes de Farias Mello, 

citando: 

"E, ai, a. Lei Maior é aberta com o artigo que 
lhe revela o alcance: constam como 
fundamentos da República Brasileira a 
cidadania e a dignidade da pessoa humana , e 
não nos esqueçamos jamais de que os homens 
não são feitos para as leis; as leis é que são 
feitas para os homens. Do artigo 3" vem-nos luz 
suficiente ao agasalho de uma ação afirmativa, 
a percepção de que o único modo de se corrigir 
desigualdades é colocar o peso da lei com a 
imperatividade que ela deve ter em um mercado 
desequilibrado, a favor daquele que é 
discriminado, que é tratado de forma 
desigual" .85 

Cançado Trindade também professa o mesmo 

pensamento, ressaltando que a implantação de ações afirmativas, que 

favoreçam grupos vulneráveis, está diretamente ligada ao principio da não 

discriminação, ressaltando ainda que: 

"é com base nesta função de não discriminação 
que se discute o problema das cotas (ex. 
Parlamento paritário de homens e mulheres) e 
o ~roblema das aafirmative actions tendentes a 
compensar a desigualdade de oportunidades 
(ex. quotas de deficientes). É ainda com uma 
acentuação-radicalização da função 
antidiscriminatória dos direitos fundamentais 
que alguns grupos minoritários defendem a 

85  arco AurClio Mendes de Farias Mello, óptica Constitucional - A igualdade e as ações aJirmativav, site: 
www.tst.gov.br em 14/01/2004. 



efetivação plena da igualdade de direitos numa 
sociedade multicultural e hiperinclusiva 
(direitos homossexuais, direitos das mães 
solteiras, direitos das pessoas portadoras de 
H I V ) " ~ ~ .  

O legislador brasileiro já editou diversas leis e 

outros tipos normativos que reconhecem a diferença de tratamento legal 

entre grupos considerados vulneráveis. 

A lei pioneira na implantação de ações 

afirmativas no Brasil foi editada em 1968 pelo governo federal e for 

conhecida como "Lei do Boi", Lei no 5.465168, reservando 50 % 

(cinquenta por cento) de vagas: 

'para 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 ', nos cursos 
de graduação de Agricultura e Veterinária" 

Essa lei, por óbvio, foi manipulada e acabou por 

não atingir sua real finalidade, beneficiando somente membros da elite 

rural brasileira. 

86 Augusto Cançado Trindade, A proteção internacional de direitos humanos e o Brasil, p. 253. 



Destacamos, agora, algumas das principais 

ações afirmativas implantadas no ordenamento jurídico brasileiro: 

Legislação Federal: 

- Decreto Lei 5.452143 (CLT) estabelece em seu 

art. 373-A a adoção de medidas políticas destinadas a corrigir as distorções 

responsáveis pela desigualdade de direitos entre homens e mulheres. 

- Lei no 5.465168, que prescreveu a reserva de 

50% de vagas dos estabelecimentos de Ensino Médio Agrícola e as escolas 

superiores de Agricultura e Veterinária a candidatos agricultores ou filhos 

destes. 

- Lei no 8.112190, que prescreve, no artigo 5O, tj 

2O, reserva de até 20% (vinte por cento) para os portadores de deficiências 

no público civil da União. 

- Lei no 8.213191, fixou em seu artigo 93, 

reserva para as pessoas portadoras de deficiência no setor privado. 

- Lei no 8.666193, preceitua em seu artigo 24, 

ince XX, a inexigibilidade de licitação para contratação de associagões 

filantrópicas de pessoas portadoras de deficiência. 

- Lei no 9.029, de 13 de abril de 1995, proíbe a 

exigência de de gravidez e esterilização, e outras piáticas 



discriminatórias, para efeitos admissionais, ou de permanência da relação 

jurídica de trabalho. 

- Lei no 9.504197, que preconiza, em seu artigo 

10, $3O, reserva de vagas para mulheres nas candidaturas partidárias. 

- Projeto de Lei no 4370198, dispõe sobre a 

representação racial e étnica nos filmes e peças publicitárias veiculadas 

pelas emissoras de televisão (arquivado em 3 1 de janeiro de 2003). 

- Projeto de Lei no 3.004100, dispõe sobre a 

reserva de vagas para vestibulandos negros nas universidades públicas 

(ainda em trâmite). 

- Projeto de Lei no 3.198/00, institui o "Estatuto 

da Desigualdade Racial", em defesa dos que sofrem preconceito ou 

discriminação em função de sua etnia, raça elou cor (em trâmite). 

- Projeto de Lei no 3.435100, altera a lei no 

9.504, de setembro de 1997, para instituir cotas para candidaturas de 

afrodescendentes (ainda em trâmite). 

- Projeto de Lei no 6.630102, dá nova redação ao 

5 l0 do artigo 19 da Lei no 10.260, de julho de 2001 (dispõe sobre o 

financiamento ao estudante do ensino superior) para atribuir propriedade 

absoluta aos alunos afiodescendentes e ameríndios (pronta para pauta). 



- Lei no 10.558102, cria o programa de 

diversidade na universidade, e dá outras providências. 

- Decreto no 4.228102, institui no âmbito da 

administração pública federal, o Programa Nacional de Ações Afirmativas 

e dá outras providencias. 

- Projeto de Lei no 2.434103, obriga as 

instituições privadas de ensino superior , médio e fundamental a aplicar no 

mínimo, 10% de seu faturamento líquido anual na execução de bolsas de 

estudos a estudantes afiodescendentes, comprovadamente carentes 

(aguardando parecer). 

- Projeto de Lei no 2.103103, altera o artigo 5" 

da Lei no 8.1 12, de dezembro de 1990, para instituir a reserva de vagas para 

afiodescendentes (arquivada em 1 1 de novembro de 2003). 

- Lei no 10.678103, cria a Secretaria Especial de 

Políticas de Promoção de Igualdade Social. 

- Lei no 10.639103, torna obrigatório o ensino de 

história e cultura afro-brasileira nos estabelecimentos de ensino 

fundamental e médio, oficial e particular. 

- Projeto de Lei no 3.627/04, institui sistema 

especial de reserva de vagas para estudantes egressos de escolas públicas, 



em especial negros e indígenas, nas instituições públicas federais de 

educação superior e dá outras providências (ainda em trâmite). 

O tema não se esgota aí, porque há ainda 

diversas leis e demais atos normativos, além de projetos e proposições 

federais, estaduais e municipais, que buscam a implantação de mais ações 

afirmativas em nosso ordenarnento. Mesmo sendo muito discutidas são 

sempre procuradas por aqueles que pretendem melhorar a situação das 

minorias e também por aqueles que usam dessa bandeira para alcançar 

objetivos políticos. 

No Brasil, uma das ações afirmativas mais 

implantada pelos estados-membros é a de reserva de vagas para 

afrodescendentes e outras minorias em universidades públicas federais, 

tema ainda sem consenso no Poder Judiciário, como exporemos a seguir. 

4.3 O sistema de cotas 

Voltando aos Estados Unidos da América, 

quando constatada a ineficácia dos procedimentos comuns de combate à 

discriminação, deu-se início a idéia de realização de igualdade de 

oportunidades, através da imposição de cotas de acesso de representantes 

de minorias a determinados setores do mercado de trabalho e a instituições 

educacionais. 



Entre nós, o surgimento de políticas de cotas 

raciais em universidades, eclode nos anos 90, impulsionado por fundações 

e por organizações não governamentais (ONG's), pelo governo brasileiro e 

por segmentos do movimento negro. 

O primeiro Projeto de Lei, propondo a reserva 

de vagas das universidades estaduais para alunos de escolas públicas, foi 

idealizado pelo deputado estadual Edmilson Valentim, em fevereiro de 

2000. 

O Projeto 1.258100 obteve parecer da 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro, no qual a Universidade observou 

que a proporção de inscritos no vestibular por origem (escolas públicas ou 

privadas) era de apenas wn terço para alunos vindos de escolas públicas. 

Outros pontos ainda destacados pelo parecer foram a possibilidade de 

aumento da discriminação desses alunos no meio universitário e a urgência 

de medidas para a melhoria dos ensinos fundamental e médio. 

Seguida dessa lei, em 2001 é editada nova lei, 

que reserva 40% das vagas para estudantes auto declarados negros ou 

pardos. A reserva de vagas, em decorrência da cor da pele, foi aplicada 

primeiramente dentro dos 50% (cinquenta por cento) para alunos de 

escolas públicas, e, não completados OS 40% , a cota seria aplicada aos 

estudantes auto declarados negros ou pardos do vestibular estadual 

(Decreto no 3.708/0 1). 



A nova Lei Estadual do Rio de Janeiro, no 

4.15 1/03, que veio substituir as anteriores, institui o novo sistema de cotas 

para o ingresso em universidades públicas estaduais e tem como 

destinatários estudantes oriundos da rede pública, com uma reserva de 

cotas de 20% a estudantes auto declarados negros ou pardos, com uma 

reserva de cotas de 20% e a estudantes com deficiências físicas e 

integrantes de minorias étnicas com uma reserva de 5%. 

Outros estados também editaram leis que 

reservam parte de suas vagas a algum tipo de minoria. O estado de Minas 

Gerais editou a Lei no 15.259/04, que institui o sistema de cotas na 

Universidade do Estado de Minas Gerais e na Universidade Estadual de 

Montes Claros, reservando 20% de suas vagas a afrodescendentes carentes, 

20% a alunos egressos de Escola Pública e carentes e 5% a portadores de 

deficiência e aos indígenas. 

O estado do Amazonas, na Lei no 2.894104, 

reserva parte das vagas da Universidade do Estado do Amazonas a 

população indígena, numa porcentagem a ser definida pela Universidade 

em percentual "no mínimo" igual ao da composição da população 

amazonense . 

No estado do Mato Grosso do Sul, pela lei no 

2.605103, também há reserva de 20% das vagas da Universidade Estadual 

do Mato Grosso do Sul aos auto declarados negros. O estado do Alagoas 

também reserva a mesma proporção a alunos afrodescendentes, oriundos 

do ensino médio, para a Universidade Federal de Alagoas. 



Já o Distrito Federal reserva 40% das vagas da 

Universidade de Brasília a alunos egressos das escolas públicas e a alunos 

auto declarados negros ou pardos. 

E, finalmente, na Bahia, a Portaria no 154102 do 

magnífico Reitor da Universidade Federal da Bahia, reserva 43% de suas 

vagas para alunos egressos de escola pública e para negros na graduação e 

30% para negros na distribuição de bolsas, nos cursos de pós graduação. 

No estado de São Paulo não há regime de cotas 

em todas as Universidades Estaduais. A Universidade Estadual de 

Campinas - UNICAMP criou um sistema de ação afirmativa próprio, em 

que os candidatos egressos de escolas públicas, negros e índios recebem 

previamente pontos adicionais no cálculo das notas finais. Esse sistema 

também foi adotado nas FATEC's - Faculdades de Tecnologia e ETE's - 

Escolas Técnicas Estaduais. 

A Universidade de São Paulo - USP também 

não possui sistema de cotas, todavia criou um curso de mestrado em 

Direitos Humanos com foco na tematica de inclusão social, que foi 

devidamente aprovado pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação da USP, na 

qual são oferecidas, no máximo 30 vagas para pós graduação em direitos 

humanos a candidatos pertencentes as etnias negras e indígenas, portadores 

de deficiência física grave, oule que estejam em situação de hipo 

suficiência socioeconômica. 
\ 



A UNIFESP - Universidade Federal de São 

Paulo reserva 10% de suas vagas a alunos auto declarados 

afrodescendentes e indígenas, desde que tenham cursado o ensino médio 

exclusivamente em escolas públicas. 

A Faculdade de Medicina de Marília - 

FAMEMA adotou em 2004 o sistema de cotas, reservando 30% de suas 

vagas para estudantes egressos de escolas públicas, em virtude de uma 

liminar obtida em ação civil pública do Ministério Público do Estado de 

São Paulo, impetrada em 2003. 

- A Faculdade recorreu da decisão de primeira 

instância, mas prevaleceu a decisão tomada por força da Ação Civil 

Pública, e em 2005 o vestibular da FAMEMA foi efetuado novamente 

estabelecendo o sistema de cotas. 

Por decisão do Ministro Nelson Jobim, do 

Supremo Tribunal Federal, a liminar que autorizava a pratica do Regime de 

Cotas na Universidade foi suspensa, sob a alegação de que a liminar 

concedida, em primeira instância, impunha a instituição obrigação não 

prevista em lei; o edita1 para o vestibular da FAMEMA para o ano de 2006 

não prevê sistema de cotas. 

Em junho de 2005, o Ministério Público do 

Estado de São Paulo impetrou Mandado de Segurança contra O ato do 

Ministro Nelson Jobim, que até o momento aguarda julgamento. 

, 



Como se vê o sistema de cotas não é 

unanimidade nem entre nossos legisladores, nem entre os juristas. O 

sistema de cotas traz em seu âmago uma série de questões que vão desde o 

intuito a que foram criadas, até a efetividade dessas políticas. 



Os princípios são normas de alto grau de 

generalidade que devem ser sempre respeitados por ser considerados 

mandamentos de otimização. Os princípios constitucionais, dentro de um 

ordenamento jurídico, servirão de meta para elaboração e para aplicação de 

Leis, que devem estar sempre a eles adequadas. 

Os princípios constantes na Constituição 

trazem em si o núcleo do Estado Democrático de Direito e revelam os 

fundamentos do Estado. Eles serão bases imutáveis que .sobreviverão ao 

tempo e às mudanças dos homens. 

Para ficar clara a importância do principio 

constitucional, dentro do 01-denamento jurídico, basta verificar que nosso 

ordenamento obedece a uma ordem hierárquica, onde um princípio está acima 

de -a regra e onde a norma Constitucional 6 suprema, e está acima de todas 

as demais leis e a atos normativos, e que vincula, além dos cidadãos, os órgãos 

políticos e administrativos do Estado. 

Segundo José Afonso da Silva, a Constituição 

possui nomas-principio que são normas fundamentais das quais devem 

derivar todas as demais normas do sistema, e que têm aplicabilidade imediata 

e eficácia plena. Importante ressaltar, ainda, que toda Constituição é fruto de 

algum momento político e repleta de direitos e de garantias básicos à 

dignidade do homem, com conteúdos coerentes com aspirações sociais, éticas 



e políticas da sociedade, e que, por esse motivo, ocupa o grau mais elevado na 

hierarquia nomativa. 

O Estado Democrático de Direito, fundado em 

uma Constituição, tem como um de seus principais comandos o Princípio da 

Igualdade, pois não há democracia onde não houver igualdade, e por tal 

motivo este princípio vem relacionado em nossa Constituição Federal como 

norma princípio. 

Como é sabido, a Igualdade de que trata a 

Constituição possui dois sentidos: O amplo e o formal. No sentido amplo 

podemos citar como exemplo a Declaração Universal de Direitos Humanos de 

1948 que é dirigida a todo homem, sem distinção de qualquer espécie, seja de 

raça, cor, sexo, língua ou de qualquer natureza, ou seja, ela é dirigida a todo 

homem simplesmente por pertencer à raça humana. 

A igualdade, em sentido formal ou jddico,  

consiste na constatação de que 0s homens possuem características diferentes 

entre si, e que se os dividimos em 'gmpos' toma-se mais fácil buscar a 

igualdade plena, e para tanto, aplica-se à teoria de Aristoteles em tratar com 

igualdade aos iguais e com desigualdade aos desiguais. Assim, a desigualdade 

deve ser fundamento jurídico para a igualação, OU ainda, a igualdade formal 

deve ser fundamento jurídico para a igualdade ampla. 

Todavia, apesar de velha e conhecida, essa 

teoria, de tempos em tempos. causa conflitos, deixando-nos sem resposta, 



sempre com as mesmas dúvidas, afinal quem são os iguais e os desiguais? 

Como saber qual o critério a utilizar para não desigualar, ao invés de igualar? 

Com base nessas e outras questões que 

surgem como tema de diversos juristas, estes relacionaram elementos que 

colaboram com a elaboração de uma norma ou na verificação de sua 

legalidade no tocante ao princípio da igualdade. Entre eles, podemos destacar 

que a desequiparação não deve atingir uma pessoa determinada, e que o grupo 

beneficiado pela norma possua características diferenciadas do restante de 

outros, que haja correlação lógica entre os fatores diferenciais existentes e 

com distinção equivalente estabelecida pela norma jurídica, entre outras. 

Desde tempos remotos, busca-se e discute-se a 

igualdade entre os POVOS. Com a evolução dos homens e da sociedade, a 

noção de igualdade foi se aperfeiçoando e passou a deixar de ser uma utopia 

entre filósofos e estudiosos, para fazer parte da maioria das Constituições dos 

países. 

A Constituição da República Federativa do 

Brasil traz em seu texto diversas menções ao princípio da igualdade. Já em seu 

10 consta corno fundamento a dignidade da pessoa humana e em seu art. 

30, como objetivo fundamental, construir uma sociedade livre, justa e 

solidária, bem como promover O bem de todos sem preconceito de raça, sexo, 
cor, etc. 

O princípio da dignidade da pessoa humana, 

após a Constituição de 1988, passou a ser necessariamente discutido, 



pensado e estudado. Não há definição completa ou unânime do que seja a 

dignidade do homem, mas há um mínimo necessário para se viver com 

dignidade, como diz Celso Pacheco Fiorilllo pois é necessário um "piso 

vital mínimo". A educação, além de ser um direito fundamental básico, é 

elemento necessário a concretização da dignidade da pessoa humana. 

Com a evolução dos tempos e com a facilidade 

de conhecimentos no mundo globalizado, a educação passou a ter cada vez 

mais importância, sendo ela uma das metas mais almejadas pelos governos 

de países considerados de primeiro mundo. 

No Brasil, o quadro educacional ainda deixa a 

desejar, existindo em nossa sociedade uma gama de analfabetos e uma 

grande parte de crianças que têm que trabalhar para ajudar no sustento do 

lar. Somados a isso existe a descrença no ensino público básico, além da 

péssima qualidade da maioria das escolas públicas, quando comparadas às 

particulares. 

Se o quadro do ensino público básico é mim, 

por a proporção de alunos egressos de escolas públicas em 

universidades públicas, as mais concorridas, não só pelo ensino de 

qualidade, como também pela inexistência de mensalidades, também é 

baixa. 

Paralelamente a este quadro, e sob a alegação 

de se reparar uma dívida do passado, foram implementadas políticas 

afimativas de implantação de cotas raciais em determinadas universidades, 



onde o candidato que se auto declara negro ou pardo, ou ainda 

afrodescendente, mesmo que não atinja a nota mínima, poderá ingressar na 

universidade em detrimento de outros que certamente perderão suas vagas. 

As cotas .raciais fazem parte de políticas de 

inclusão de minorias e são aceitas pelo ordenamento jurídico brasileiro em 

virtude da garantia constitucional do principio da igualdade formal, que 

prevê a igualdade para os iguais e desigualdade para os desiguais. 

Diante de tantas considerações devemos pensar: 

Qual é o foco do problema? Está havendo desigualdade com relação aos 

negros e afiodescendentes no critério de ingresso em universidades públicas? 

Está havendo desigualdade na educação a alunos de classes sociais diversas? 

O que queremos combater? Somente após responder essas questões é que 

chegaremos a algumas conclusões. 

Com vistas a essas questões, está sendo criada 

uma série de normas que reservam parte das vagas em universidades 

públicas a alunos negros e afrodescendentes; todavia, a medida não é 

acertada, pois o foco da questão da raça não está diretamente ligada as 

condições de ingresso desses alunos no ensino superior, mas a classe social 

deles e à falta de condições financeiras para pagar o bom ensino 

fundamental. 

A discriminação positiva para atender ao 

principio da igualdade material deve atender a alguns requisitos, para não 

ser inconstitucional. Um dos requisitos mais importantes consiste em 



relacionar o critério discriminatório a finalidade a ser alcançada, ou seja, 

estabelecer uma correlação lógica entre os fatores diferenciais existentes e 

a distinção do regime jurídico em função deles. 

Assim, para se criar um sistema de cotas, que 

seja adequado ao sistema normativo constitucional, é necessário que exista 

relaqão direta entre a diferenciação existente e a finalidade almejada, 

portanto se o baixo índice de alunos negros e pardos no ensino superior é 

decorrente da cor da pele, é razoável que se implante o sistema de cotas 

raciais. 

Por outro lado, se o baixo índice de alunos 

negros ou afrodescendentes no curso superior se dá em razão de serem eles 

egressos de escolas públicas e em decorrência da sua situação financeira, 

então que se criem medidas para a melhora do ensino público e que se exija 

que cada empresa tenha percentual mínimo de trabalhadores negros ou 

afrodescendentes, ou ainda que sejam criadas cotas sociais, pois, ao menos 

assim, os que não tiveram oportunidade de estudo, em decorrência de sua 

situação financeira, terão as mesmas oportunidades. 

Estudos recentes comprovam que o termo raça, 

quando aplicado a seres humanos, não tem o menor sentido, já que 

geneticamente duas pessoas de grupos fenotipicamente iguais podem ter 

menos características genéticas comuns, do que duas pessoas de grupos 

diversos; assim, um alemão pode ser geneticamente mais parecido com um 

africano, do que com outro alemão. 



Resta, portanto, estabelecer que para se dizer 

que determinada pessoa e de uma raça ou de outra, utilizamos base 

cultural, social, mas jamais biológica, portanto a implantação do sistema de 

cotas em nosso ordenamento é claramente inconstitucional. 

Vale lembrar que segundo o geneticista Sérgio 

Pena, a esmagadora maioria da população tem alguma origem 

afiodescendente, e, portanto é inconstitucional beneficiar determinados 

candidatos que se dizem negros, em detrimento de outros que, por vezes 

com a pigmentação mais escura assim não se considerem. 

Ademais, conforme esse cientista, se uma 

pessoa de pele clara se auto declarar afiodescendente, não há como se 

comprovar cientificamente que ela não o seja. 

Considerando-se que biologicamente é 

impossível dividir o homem em raças, fica claro que o conceito de raça 

deve ser tomado como fruto da cultura dos homens em tratar os negros 

como escravos e determinar a capacidade e a inteligência de acordo com a 

cor da pele, o que é francamente intolerável nos tempos modernos. 

O Brasil, em geral não alimenta a diferença pela 

cor da pele, tanto é que ainda não se configurou genuinamente uma raça 

brasileira. O brasileiro é a mistura de muitos POVOS, e frequentemente, 

quando se fala da mulher brasileira, fala-se da mulata, como sua síntese. 



Importante ressaltar que para o ingresso na 

universidade, onde não haja o sistema de cotas, não há como se identificar 

a cor da pele do candidato, não havendo liame, portanto, entre o motivo 

(racismo) e a finalidade a ser alcançada por essas ações afirmativas. 

Considerando-se inconstitucional todo ato 

normativo que contraria a Constituição, concluimos que as leis que criam o 

sistema de cotas em universidades são inconstitucionais, já que ferem o 

princípio constitucional da igualdade. 

E assim é porque o sistema de cotas beneficia 

um grupo seleto de pessoas (em razão da cor da pele) que não são 

discriminadas, no fato isolado - ingresso em curso superior - em razão da 

cor da pele, mas sim em razão de sua condição financeira, em detrimento 

de outras que não terão o mesmo beneficio, e que são igualmente 

desigualadas pela sociedade, em razão de sua condição financeira. 

A inconstitucionalidade alegada vem sendo 

combatida através do sistema difuso, como há de se verificar nos anexos 

deste trabalho, que, de certa forma, garante aos que se sentirem lesados 

com o sistema de cotas que busquem, perante a justiça, a garantia do 

principio constitucional da igualdade. 

O entendimento de nossos Tribunais tem sido, 

em sua grande maioria, no sentido de preservar o principio da igualdade e 

declarar inconstitucionais as leis que regulam O sistema de cotas, dando 

. 



direito a matrícula aos que foram excluídos pelo sistema e que seriam 

aprovados caso não houvesse a medida. 

Caberia aos legitimados do art. 103 da 

Constituição Federal de 1988, o controle difuso, impetr&do-se ação direta 

de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal a fim de que 

seja declarada a inconstitucionalidade dessas leis. 

Percebe-se ainda que o sistema de cotas foi 

criado com a finalidade de discutir O sistema de vestibular que beneficia 

claramente os alunos egressos de escolas particulares, e mais uma vez se 

pergunta: por acaso não há negros, pardos e afiodescendentes em escolas 

particulares? Não há pessoas de pele clara em escolas públicas? 

Vê-se assim que ainda está por se criar uma 

discriminação as reversas, e ai o que será que os auto declarados brancos, 

ou amarelos, ou de outras etnias, sentirão, quando após muita luta, 

perderem suas vagas para outro candidato, simplesmente em razão da cor 

da pele? 

O sistema de políticas afirmativas de cotas 

raciais viola nitidamente o direito constitucional da igualdade daquele que 

não se auto declara negro, pardo ou afiodescendente, e que, no entanto, 

possui a mesma condição fmanceira do candidato beneficiado. 

Se o que se pretende é realmente melhorar o 

quadro de alunos egressos de escolas públicas em universidades, que se 



criem cotas para alunos hipossuficientes, já que também ainda não resolveu 

o problema do ensino público básico. 



ANEXO 

(Jurisprudências) 

1 )  Racismo - Caracterização - Réu que manda publicar anúncio de 

emprego em periódico, expressando preferência a candidatos de cor 

branca - Agente que mesmo alertado sobre a ilicitude do ato, persistiu 

em cometê-lo - Menção ademais, à existência de outros empregados e 

$lho adotivo da raça negra evidenciando preconceito contra pessoas 

dessa etnia - Recurso não provido. (TJSP - Apelação Criminal 

n0141 320-3 - Araçatuba - Relator: Franco de Godoy - Ccrim 3 - V.U. - 

10.02.95). 

2) Racismo - Caracterização - discriminação e incitação contra a raça 

negra em meio radiofônico - Comentário que, dirigido a um número 

muito grande de ouvintes, produz seus efeitos deletérios ou, pelo menos, 

reunia potencial suficiente e era meio idôneo para tanto - Hipótese de 

delito formal, sem resultado - Recurso não provido. (TJSP - Apelação 

Criminal no 153.122-3 - São Carlos - 5" Câmara Criminal de Férias - 

Relatar: Celso Limongi - 30.08.95 - v.u.). 

3) Injúria- ~bsolvição pretendida - ausência de dolo - Ofensas que teriam 

ocorrido em meio a uma discussão na qual estava com os ânimos 

alterados - Inadmiss ibilidade - expressões racistas e pejorativas que 

atingiram a honra subjetiva da vítima, deixando claro uma 

inconcebível pretensão de, em razão de cor, se sobrepor a pessoa de 

raça difrente - coriduta perfeitamente tipflcada no art. 140, $3" do 



Código Penal - Condenação mantida - Recurso não provido. (TJSP - 
Apelação Criminal no 341.190-3 - Piracicaba - 4" Câmara Criminal - 

Relator: Canellas de Godoy - 09.10.2001 - v.u.). 

4 )  Crime contra a honra - Injúria 7 Racismo - Caracterização - Agente 

que emprega palavras pejorativas e profundamente racistas, para 

ofender pessoa da raça negra, pretendendo em função da cor, se 

sobrepor a individuo de grupo étnico diferente - Inteligência do art. 

140, f 3 3 do Código Penal (TJSP - RT 7961594). 

5 )  Preconceito de Raça ou cor - Negar ou obstar emprego em empresa 

privada - descaracterização - Ilícito imputado a síndico de edifício de 

apartamentos - Condomínio não assimilável como empresa privada - 

Atipicidade - Absolvição decretada - Inteligência do art. 4: da Lei no 

7.716/89 (TJSP - RT 73 1/557). 

6 )  Crime de Preconceito de Raça ou cor - Descaracterização - Ação 

Penal - Nulidade - Ocorrência - Palavras depreciativas referente à 

raça e cor com a intenção de ofender a honra subjetiva da vítima - 

conduta que caracteriza, em tese, o delito de injúria qualificada - 

Persecução criminal oferecida pelo Ministério Público - 

Inadrnissibilidade - Ilegitimidade 'ad causam ' do Parquet - Hipótese 

de ação penal privada de iniciativa da ofendida - Inteligência dos 

artigos 140, 3 9 do Código Penal, 20 da Lei n O 7.71 6/1989 e 564, 11, do 

Código de Processo Penal - (TJRS - RT 8391670). 



7) Ementa: É preciso, inicialmente, dizer que homem e mulher pertencem 

à raça humana, ninguém é superior, sexo é uma contingência. 

Discriminar um homem é tão abominável como odiar um negro, um 

judeu, um palestino, um alemão ou um homossexual. As opções de cada 

pessoa, principalmente no campo sexual, hão de ser respeitadas, desde 

que não façam mal a terceiros. O direito ri identidade pessoal é um dos 

direitos fundamentais da pessoa humana. A identidade pessoal e a 

maneira de ser, como a pessoa se realiza em sociedade, com seus 

atributos e defeitos, com suas características e aspirações, com sua 

bagagem cultural e ideológica, e o direito que tem todo sujeito de ser 

ele mesmo. A identidade sexual, considerada com um dos aspectos mais 

importantes e complexos compreendidos dentro da identidade pessoal 

forma-se em estreita conexão com uma pluralidade de direitos, como 

são aqueles atinentes ao livre desenvolvimento da personalidade, etc., 

para dizer assim, ao final: se bem que não é ampla nem rica a doutrina 

jurídica sobre o particular, e possível comprovar que a temática não 

tem sido alienada para o direito vivo, quer dizer para a jurisprudência 

comparada. Com efeito em direito vivo tem sido buscado e 

correspondido e atendido pelos juizes na falta de disposições legais e 

expressa. No Brasil, ai esta o art. 4" da Lei de Introdução ao Código 

Civil a permitir a equidade e a busca da justiça. Por esses motivos é de 

ser deferido o pedido de retificação do registro civil para alteração de 

nome e de sexo. (Resumo) Caso Rafaela (TJRS - Apelação Cível, no 

593 1 10547, Terceira Câmara Civel, Relator Luiz Gonzaga Pila 

Hofineister, julgado em 10/03/1994). 



8) Dano Moral - Responsabilidade Civil - Discriminação em razão da 

autora ser da cor negra - Injúrias ocasionadas por funcionários da ré 

- Ofensa configurada - Responsabilidade da ré - Caracterização - 

Culpa 'in eligendo' e 'in vigilando' - indenização devida - montante 

indenizatório reduzido - Recurso.provido em parte (TJSP - Apelação 

Cível no 355.087-415-00 - Osasco - 3" Câmara de Direito Privado - 

Relator: Beretta da Silveira - 25.04.2006 - V.U. - voto n. 10359). 

9) Crime de Preconceito de Raça ou Cor - Descaracterização - Ausência 

de intencionalidade de praticar, induzir ou incitar a discriminação ou 

preconceito de raça, cor ou etnia - dolo do agente inexistente - voto 

vencido (TRF - 4" Região - RT 7421479). 

1 0) Crime de Preconceito de Raça ou de Cor - Acesso A casa de 

diversão aberta ao público impedido a pessoas negras - Delito 

caracterizado - Inteligência do artigo 9" da Lei no 7.716/89 (TARS - 
RT 7151518) 

11) Concurso público - indeferimento de inscrição fundada em 

imposição legal de limite de idade, que conJigura, nas circunstâncias 

do caso, discriminação inconstitucional (CF, arts. 5" e 7; - 

segurança concedida - A vedação constitucional de difrença de 

admissão por motivo de idade (CF, art. 7: é corolário na esfera 

das relações de trabalho, do princípio fundamental de igualdade (CF, 

art. 5" caput), que se entende, à falta de exclusão constitucional 

inequívoca (como ocorre em relação aos militares - CF, art. 42, 

parágrafo 11), a todo sistema do pessoal civil - É ponderável, não 



obstante a ressalva das hipóteses em que a limitação de idade se possa 

legitimar como imposição da natureza e das atribuições do cargo a 

preencher (RTJ 135528-544). 

12) Constitucional. Administrativo - Funcionário - Concurso Público 

- Limite de idade - Advogado de Opcio da Justiça Militar - Lei n." 

7.384/85, art. 4: 14 CF, art, 7 : m  ex vi do art. 39, parágrafo 2" - O 

limite de idade, no caso, para inscrição em concurso, inscrito no art. 

4: 14 da lei n O 7.384/85, não é razoável - Precedente do STF: RMS 

n021.046-RJ - Inteligência do disposto nos arts. 7: X X X ;  e 39, 

parágrafo 2" da Constituição - Recurso Provido - Segurança deferida. 

(RTJ 135 :958-963) 

13) Ensino universitário - sistema de cotas instituído na cidade do 

Rio de Janeiro - minorias - auto declaração de raça - Lei Estadual no 

3.708/02 - inconstitucionalidade - direito líquido e certo de candidato 

aprovado em concurso público de ingresso na faculdade de medicina 

mantida pela entidade de ensino com nota su$ciente ao seguimento do 

curso - apelo provido - decisão reformada para com base no 

reconhecimento de direito líquido e certo garantir ao aluno a matricula 

perseguida - A Lei Estadual no 3.708/02 é inconstitucional na medida 

em que afronta o princípio da razoabilidade ao criar a reserva de 40% 

de vagas na Universidade Estadual para pardos e negros e 50% para 

egressos de Escola Públicas, restando apenas 10% para brancos 

oriundos de escolas particulares. Enquadrando-se o impetrante entre 

estes últimos e que obteve no certame público nota superior aos demais 

é de lhe ser reconhecido direito líquido e certo a obtenção da devida 



matrícula de molde a de lhe assegurar garantia constitucional da 

igualdade, inclusive racial advertindo-se da violação ao princípio da 

'sumum jus, summa injuria'. (Apelação Cível no 2004.00 1 .O628 1, TJRJ, 

Des. Marcus Tullius Alves - julgamento 15.02.2005 - 9" Câmara Cível). 

14) Agravo inominado - Mandado de Segurança - UERJ - Sistema de 

Cotas para negros, pardos e egressos de escolas públicas - Lei 

Estadual no 3.708/01, posteriormente revogada - não comprovação do 

direito líquido e certo - ainda que adotado sistema diverso, a 

classzficação do candidato não permitiria sua matricula na faculdade 

almejada. Desnecessidade da apreciação do princbio da isonomia - 

decisão mantida por seus próprios fundamentos. - Para pleitear uma 

das vagas, com fundamento de inconstitucionalidade da Lei no 

3.078/01, o Apelante deveria ao menos, classifcar-se dentro do número 

total de vagas oferecidas para o curso de Direito, mas sua 

classij?cação, devidamente comprovada nos autos, não permitiria 

alcançar tal intento. A média global dos cotistas foi inferior à nota do 

candidato porque foram levadas em consideração para seu cálculo 

notas que para aquele grupo seriam máxima e mínima, mas à medida 

que se retira o sistema de cotas, estas notas mesmo que unzjkadas, não 

garantiriam a classijicação do Apelado. Assim não há que se falar em 

direito líquido e certo de matricula no curso de direito da Universidade 

Apelante. - desnecessáriu a apreciação do princkio da isonomia se o 

Agravante não teria direito a matrícula ante a sua classificação. 

Recurso desprovido. (TJRJ - Apelação Cível no 2004.00 1 .O 15 12, Des. 

Ricardo Rodrigues Cardozo - Julgamento: 12/07/2005 - 7" Câmara 

Cível). 



15) Constitucional - Presentes veementes e fundamentados indícios 

de inconstitucionalidade de leis estaduais dispondo sobre reserva de 

cotas para negros e pardos na universidade do Estado do Rio de 

Janeiro, suscita-se o incidente de inconstitucionalidade, submetendo o 

julgamento ao Egrégio Órgão Especial do Tribunal, detentor da 

reserva do plenário inscrita no art. 97 da Carta Magna. (TJRJ - 

Apelação Cível no 2004.001.03512 - Des. Mario dos Santos Paulo - 
Julgamento: 19/07/2005 - 4" Câmara Cível). 

16) Apelação Civel - Mandado de Segurança impetrado por 

candidata à vaga na Universidade do Rio de Janeiro, que alega ter sido 

preterida ante a implantação do sistema, que reputa inconstitucional, 

de reserva de cotas para negros e pardos. Se a candidata pontuou 

apenas o suficiente para alcançar o I I I O em certame com I8 vagas não 

tem direito líquido e certo amparável pelo mandamos. Denegação da 

segurança. Desprovimento do recurso. (TJRJ - Apelação Cível no 

2005.00 1.12653 - Des. Marilene Me10 Alves - 1 1" Câmara Cível). 

17) Remessa necessária - Mandado de Segurança - Exame vestibular 

de ingresso em curso superior - candidata aprovada não pode ter vaga 

preterida sob argumento de reserva de vagas em cotas para 

afiodescendentes - resolução n O 192/2092 da Universidade Pública 

Estadual não pode sobrepujar-se ao princípio da isonomia 

constitucional - art. 5' Constituição Federal - incensurável a sentença 

concedendo segurança, merecendo confirmação integra a sentença. 

(TJBA - Acórdão n013422, processo no 40631-512004 - Remessa 



necessária - Integração de Sentença - Relator: João Augusto Alves de 

Oliveira Pinto - Comarca de Barreiras - 4" Câmara Cível). 

18) Preliminar de inadmissibilidade do recurso - rejeitada - 

intempestividade não configurada - a ação mandamental tem seu curso 

suspenso durante as férias forenses - mandado de segurança impetrado 

contra ato do diretor do departamento de tecnologia e ciências sociais 

e da coordenadoria de matrícula da W E B  - Indeferimento de 

matrícula no curso de direito após aprovação em concurso vestibular - 

inexistência de prova de que a candidata concorreu a uma das vagas 

reservadas para afiodescendentes - declaração pelo juízo 'a quo' da 

inconstitucionalidade da resolução do conselho da universidade e do 

edita1 do concurso, na parte que previa a reserva de vaga para 

afiodescendentes - admissibilidade - apelo que se nega provimento. - 
Em sede de mandado de segurança tem aplicação a regra geral do art. 

179, do Código de Processo Civil, que prevê a suspensão dos prazos 

com a superveniência das férias, não se lhe aplicando as exceções 

arroladas no art. 174 do mesmo diploma legal - Estando comprovado 

nos autos que a candidata não concorreu às vagas destinadas aos 

afiodescendentes, obtendo aprovação no curso de Direito, resta 

configurada a violação de seu direito líquido e certo, ainda que não 

houvesse realizado o controle difuso de inconstitucionalidade dos atos 

administrativos que previam a reserva de vagas para afiodescendentes. 

(TJBA - Apelação Cível no 28798-912004 - Acórdão no 81064, Rel. 

Raimundo Antonio de Queiroz - Juazeiro - 1" Câmara Cível). 



19) Mandado de Segurança - Reserva de vaga em universidade para 

negros e pardos - Lei no 3.708/01 - A decisão prolatada pelo Órgão 

Especial na suspensão de execução no 029/03 só diz respeito aos atos 

de matrículas de candidatos e não de reserva de vagas - 'in casu ' trata- 

se de um juizo provisório e não satisfativo - o juiz 'a quo' vislumbrou 

que o candidato obteve média suficiente para cursar a faculdade de 

ciências biológicas no 2' período e que não há risco de eventuais 

prejuizos para a universidade - comprovados os requisitos para a 

concessão da liminar - recurso conhecido e improvido. (TJRJ - Agravo 

de Instrumento no 2003.002.06264 - Des. Ferdinaldo do Nascimento - 
Julgamento: 07/02/2006 - 18" Câmara Civel) 

20) Apelação Civel - Mandado de Segurança - Sistema de Cotas - Lei 

n O 3.708/01 - Vestibular UERJ - Aprovação em 12 O lugar para curso 

que ofertava 36 vagas, sendo 18 para o vestibular tradicional, das 

quais 40% destinadas aos auto declarados negros ou pardos e 18 para 

o vestibular SADE, a serem preenchidas pelos egressos do ensino 

público estadual - sistema desproporcional e iníquo, agravado pelo fato 

da universidade ter ultrapassado o percentual legal de reserva de 

vagas, ferindo frontalmente o direito do impetrante - desprovido do 

recurso (TJW - Apelação Civel no 2005.001.23440 - Des. Odete 

Knaack de Souza - Julgamento: 2410 112006 - 8" Câmara Cível). 

21 Apelação Cível em Mandado de Segurança - Denegação do writ 

- Sistema de cota mínima para população negra e parda e para 

estudantes oriundos da rede pública estadual de ensino - Leis Estaduais 

3524/00 e 3708/01 - Exegese do texto constitucional - Recurso 



conhecido e improvido. (TJRJ - Apelação Cível no 2005.001.27062 - 

Des. Cláudio de Me10 Tavares - Julgamento: 0911 112005 - 11" Câmara 

Cível). 

22) Apelação Cível - Mandado de Segurança - Denegação da Ordem 

- Vestibular de medicina) realizado pela Dhiversidade do Estado do Rio 

de Janeiro, no ano de 2003 - oferta de 92 vagas - metade destinada a 

alunos da rede pública de ensino, de acordo com a Lei n03524/2000 e a 

outra metade para os demais alunos. Reserva em qualquer caso, de 

40% (quarenta por cento) para os candidatos negros e pardos, 

cumprindo o disposto na Lei n O 3.708/2001. Candidata que obteve 83 

pontos, classz~cando-se no 234" lugar. Observância do sistema de 

cotas que não frustrou direito líquido e certo não positivado. Sentença 

correta - Desprovimento do Recurso - Decisão unânime. (TJRJ - 
Apelação Cível no 2004.001.30658 - Des. José Mota Filho - 

Julgamento: 04/04/2006 - 7" Câmara Cível). 
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