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RESUMO 

A presente monografia busca estabelecer uma análise jurídico-constitucional acerca do 

Procedimento Administrativo instituído pela Orientação Normativa nº 03/16 pelo Ministério 

do Planejamento Desenvolvimento e Gestão, como fase integrante de certames para ingresso 

no Serviço Público, referenciada pela lei 12.990/14, conhecida como lei de cotas raciais.                 

O procedimento consiste na verificação da auto declaração étnico-racial prestada pelos 

candidatos, a fim de atestar a veracidade da pertença racial voluntariamente indicada. O 

imbróglio acerca do procedimento de verificação refere-se justamente a uma suposta 

dificuldade de identificação racial dos candidatos negros, categoria onde estão inseridos 

pretos e partos, e assim definidos pela norma como destinatários da política afirmativa. 

Assim, considerando a realidade social brasileira, o debate acerca do procedimento de 

verificação implica necessariamente em debater racismo enquanto fato social, políticas 

afirmativas e identidade racial. Pois, a partir da análise das estruturas sociais e raciais 

brasileiras, é que o presente trabalho busca compreender de que forma se legitimam os 

mecanismos de verificação da pertença racial, mormente no que tange sua 

constitucionalidade, juridicidade e cabimento.  

ABSTRACT 

This article seeks to establish a legal and constitutional analysis of the procedure signed by 

the normative procedure nº 03/16 from Minister of Planning Budget and management, as an 

stage of certain for admission to the Public Service, which consists of verifying the ethnic-

racial self-declaration provided by the candidates, to attest to the veracity of the voluntarily 

indicated racial. The real problem about the verification procedure refers precisely to a 

supposed difficulty in the racial identification of black candidates, a category where blacks 

and browns are included, and thus defined by the norm as recipients of affirmative politics. 

considering the Brazilian social reality, the debate about the verification procedure necessarily 

implies debating racism as a social fact, affirmative policies and racial identity. based on the 

analysis of Brazilian social and racial structures, the present work seeks to understand how the 

mechanisms of verification of racial belonging are legitimized, especially with regard to their 

constitutionality, legality and appropriateness. 
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INTRODUÇÃO 

 

A presente monografia tem por finalidade estabelecer uma análise jurídica e constitucional 

acerca dos procedimentos administrativos de verificação da autenticidade da autodeclaração 

da identidade Étnica e Racial prestada por candidatos negros, declarados voluntariamente 

pretos ou pardos. O procedimento integra uma das fases dos concursos públicos federais 

regidos pela lei 12.990/14, conhecida como Lei de Cotas raciais no serviço público, regendo o 

ingresso dos candidatos cotistas, autodeclarados pretos ou pardos, tendo sido instituído e 

regulamentado pela Orientação Normativa nº 03/16, exarada pelo Ministério do Planejamento 

Desenvolvimento e Gestão. O referido instituto normativo passou a prever a existência de 

uma Comissão Avaliadora com legitimidade deliberativa para ratificar ou não a declaração 

dos candidatos quanto ao seu pertencimento racial, comportando inúmeras críticas, mormente 

acerca da sua legalidade, legitimidade e constitucionalidade, além de um profundo debate 

social. Ante a complexidade que envolve as relações raciais no Brasil, o alcance dos reais 

destinatários pretendido pela política afirmativa, tornou-se um desafio. Um profundo e 

preliminar debate acerca de Raça, Racismo e políticas afirmativas mostrou-se necessário, 

sobretudo diante das peculiaridades das relações raciais no Brasil. A análise que ora se 

propõe, comporta inicialmente um esforço doutrinário em delimitar a temática 

conceitualmente, além de trabalhar referencialmente o texto constitucional e a legislação 

infraconstitucional pertinente ao tema. Serão ainda utilizadas enquanto ferramentas 

metodológicas, diversos julgados e pareceres exarados pelo próprio poder público. Partindo 

de uma análise qualitativa, pautada em um vasto arcabouço teórico-epistemológico, inclusive 

por meio de revisão de literatura e análise documental, onde se abordarão os principais e mais 

polêmicos pontos acerca do tema, construindo paulatinamente um alicerce doutrinário que 

justifique sob a ordem legal brasileira a instituição do referido procedimento, mormente no 

que tange a sua constitucionalidade. Finalmente, busca-se, sobretudo, construir um 

posicionamento crítico acerca da problemática e demonstrar em que medida tais 

procedimentos são necessários à busca pela efetividade da Lei 12.990/14. 
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1. DAS INTERFACES DO CONCEITO DE RAÇA 

 

1.1. Raça: um conceito nativo ou analítico 

 

Discutir Raça nunca foi uma tarefa simples. Por séculos a fio a sociologia e a 

antropologia se propõem a discutir o fenômeno que pode assumir as mais variáveis vertentes 

enquanto fenômeno social que é. Ao menos no que se refere às ciências exatas, tem-se que a 

biologia ao longo do seu desenvolvimento, que já alcança a genômica, ou nova genética, 

analisa a questão racial sob muitos aspectos, sendo múltiplas as produções acadêmicas e 

científicas sobre o tema ao longo dos séculos. 

Atribuir um conceito uníssono e incontestável ao termo Raça, além de tarefa hercúlea e 

impossível ensejaria a produção de um único, senão inúmeros trabalhos acadêmicos somente 

acerca do tema, no entanto, discutir a questão racial imprescinde de um referencial teórico que 

venha dar base às proposições e problemáticas a seguir suscitadas. 

A idéia de raça ao longo dos anos passou por diversas construções para enfim chegar 

próximo daquilo que se entende por raça hodiernamente. A antropologia, partindo dos estudos 

etnográficos dos antropólogos ao longo dos séculos, formulou teorias que deram bases tanto 

às chamadas teorias eugenistas e hierarquizantes, quanto àquelas que enquadram Raça, 

enquanto constructo e produto sociocultural. 

Mas porque a distinção de conceitos entre analíticos e nativos? Tal distinção ocorre 

justamente pelo que fora suscitado acima, a idéia de raça, para além do seu sentido 

acadêmico, produto da pesquisa científica, é também produto da experiência humana, fruto 

das relações sociais entre os indivíduos. 

Segundo Antonio Sérgio Alfredo Guimarães: 

Um conceito ou categoria analítica é o que permite a análise de um 

determinado conjunto de fenômenos, e faz sentido apenas no corpo de 

uma teoria. Quando falamos de conceito nativo, ao contrário, é porque 

estamos trabalhando com uma categoria que tem sentido no mundo 

prático, efetivo. Ou seja, possui um sentido histórico, um sentido 

específico para um determinado grupo humano.1 

 

                                                             
1GUIMARÃES, Antonio Sérgio Alfredo. Como trabalhar com "raça" em sociologia. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/ep/v29n1/a08v29n1.pdf> 
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A distinção entre os conceitos se faz ainda mais necessária diante das peculiaridades da 

questão racial na realidade brasileira. Compreender Raça enquanto conceito nativo no Brasil é 

considerar o fenômeno enquanto construção histórica e social, ao passo que analisá-lo sob um 

espectro analítico, é lançar mão da ciência e da pesquisa científica na construção de um 

conceito fruto da observação, comparação e reflexão acadêmica acerca de um fenômeno 

social, construindo-se assim uma teoria acerca do mesmo.  

A fim de construir e esclarecer um conceito basilar, trabalhar-se-á a ideia de Raça sob 

três referenciais científicos: a sociologia, a antropologia e a biologia, pois somente assim seria 

possível abordar o tema levando-se em conta toda sua complexidade. A sociologia e a 

antropologia, em busca de uma cartografia das diferenças culturais e sociais, distanciam-se 

precipuamente dos conceitos biológicos acerca da “Raça”, quer seja pela forma de abordar o 

objeto sob estudo, quer seja pela forma de situá-lo ante a realidade social. 

Se a biologia estuda o fenômeno da “Raça”como instrumento de classificação dos 

indivíduos segundo características genéticas afins, inclusive por meio de mapeamento 

genético que estabelece o agrupamento de indivíduos por concentração de compatibilidades, a 

antropologia aborda de que forma os distintos grupamentos sociais se distinguem e se 

relacionam, conforme a identificação social e o pertencimento, decorrentes dentre outros 

fatores, das características fenotípicas dos indivíduos.  

De modo sutilmente análogo, a sociologia irá examinar a ideia de raça sob o viés das 

relações sociais travadas entre indivíduos, observando as distinções existentes no seio da 

sociedade, sobretudo no que se refere à dinâmica social e a interação entre aqueles 

identificáveis como pertencentes a determinados segmentos raciais, que compartilham entre si 

traços e características fenotípicas semelhantes. 

Para Gilberto Freyre2, o termo raça está ligado às “diferenças do tipo físico, de 

configuração de cultura e, principalmente, de status”. Assim, observa-se que sob a ótica das 

ciências sociais, a idéia de Raça aproxima-se da idéia de pertencimento a um grupo, onde 

indivíduos podem ou não compartilhar crenças, valores, ou outros traços sociais e culturais. 

Hodiernamente, dentre os diversos ramos da antropologia, os estudos sobre Raça 

recaem sobre a Antropologia Cultural, que defende a idéia de igualdade entre seres humanos e 

a ausência de vínculos entre genética e cultura. Ao passo que esta ciência concebe que raça 

não é uma realidade biológica, reconhece este fenômeno como eminentemente social.  Assim, 

                                                             
2FREYRE, 1981, p. 353 apud de Souza, 2005, p. 2. 
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segundo leciona Schwarcz3, raça constitui “uma construção social, um marcador de diferença, 

uma representação tão poderosa e tão verdadeira como o são as relações sociais”. 

Há ainda, dentre as diversas vertentes doutrinárias, aquela que nega o conceito de Raça, 

suscitando sua inexistência. Há também discursos que sustentam que Raça é produto direto do 

Racismo. 

A corrente antiracialismo pauta-se essencialmente na ideia de que as raças não existem, 

propondo uma tentativa de dissociar a discriminação de cor da discriminação racial. Contudo 

tem como principal oponente o entendimento de que negar a existência das raças seria o 

mesmo que negar o racismo.  

Portanto ainda que se negue biologicamente a concepção de raças, é imperioso 

reconhecer que este é fenômeno cultural concreto, presente nas relações sociais. Assim, 

conforme com o que sustentou o sociólogo inglês Paul Giroy, em sua obra Against Race4, ao 

afirmar que “o problema do século XX é o problema da linha de cores”, aduzindo ademais 

que as “questões de raça têm mudado em grande parte para questões de cultura, dando a 

impressão de que a raça não mais nos informa sobre nossas ideias sobre as diferenças 

humanas”5. 

Contrariamente à tese pautada na inexistência de raças humanas, confronta-se a 

realidade, a dinâmica e as interações sociais, que evidenciam justamente o oposto. Não restam 

dúvidas que no bojo das relações sociais as distinções fenotípicas, fisiológicas e morfológicas 

entre os indivíduos produzem reflexos complexos que apenas não apenas evidenciam a 

concepção de Raça enquanto um fenômeno social concreto no seio sociedade, mas que 

também escancaram desigualdades sociais decorrentes do mesmo fenômeno. A negação da 

existência de Raças enquanto entidade biológica, não anula ou invalida a constatação desta 

enquanto fenômeno social, cujo estudo abundante encontra suporte nas ciências sociais. 

Tampouco persiste a confusão entre o conceito de Raça e o de Etnicidade. Em que pese 

indivíduos identificados sob o mesmo grupo racial poderem compartilhar referenciais 

culturais e de afiliação, como hábitos e práticas culturais e religiosas, a ideia de raça 

aproxima-se da noção de agrupamento de indivíduos em virtude de suas características físicas 

comuns. Estas características são determinadas por atributos biológicos variáveis como cor da 

                                                             
3Schwarcz. Lilia Moritz . FRY, Peter. A persistência da raça: ensaios antropológicos sobre o Brasil e a 

África austral. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005.p. 350. 
4Against Race: Imagining Political Culture beyond the Color Line, Paul Gilroy. p. 230. 
5 Ibidem 
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pele, tipos de cabelo entre outros. De modo diverso, a ideia de Etnia vincula-se à concepção 

de origem e ancestralidade, onde indivíduos partilham seus costumes, entre os quais 

elementos linguísticos por exemplo.  

O antropólogo social Fredrik Barth, define grupo étnico como uma forma de 

organização social, que expressa uma identidade diferencial nas relações com outros grupos e 

com a sociedade mais ampla.6 

Assim, conforme se extrai da leitura de artigo extraído de revista médica especializada7, 

compreende-se que: 

 

Raça refere-se ao âmbito biológico; referindo-se a seres humanos, é 

um termo que foi utilizado historicamente para identificar categorias 

humanas socialmente definidas. As diferenças mais comuns referem-

se à cor de pele, tipo de cabelo, conformação facial e cranial. Portanto, 

a cor da pele, amplamente utilizada como característica racial, 

constitui apenas uma das características que compõem uma raça.Etnia 

refere-se ao âmbito cultural; um grupo étnico é uma comunidade 

humana definida por afinidades linguísticas, culturais e semelhanças 

genéticas. Essas comunidades geralmente reclamam para si uma 

estrutura social, política e um território.8 

 

 

1.2. Raça e Ciência 

 

A ciência em muito tem contribuído para o frutífero debate acerca do tema Raça. Os 

estudos científicos sobre Raça perfazem movimentos não contínuos até os dias atuais. 

Preliminarmente cumpre destacar que o presente sub-tópico partirá preponderantemente do 

referencial das ciências exatas e biológicas.  

Ao longo da história e dos avanços científicos, doutrinas e teorias foram propostas e 

postas abaixo conforme novas evidências e estudos foram realizados. Partindo-se de uma 

historiografia científica, pode-se afirmar que os séculos XVIII e XIX, pautaram-se pela 

diferenciação das raças humanas e pelo fortalecimento das teorias hierarquizantes calcadas na 

ideia de superioridade entre estas raças. Biólogos, sociólogos, e Antropólogos físicos 

vindouros de experiências etnográficas além-mar, após o contato com povos não europeus, 

                                                             
6 Barth apud Luvizotto, Caroline Kraus. 2009. p.75 
7Santos, D., Palomares, N., Normando, D. and Quintão, C. (2010). Raça versus etnia: diferenciar para melhor 

aplicar. Dental Press Journal of Orthodontics, 15(3), pp.121-124. 
8 SANTOS, Diego Junior da Silva; PALOMARES, Nathália Barbosa; NORMANDO, David and QUINTAO, 

Cátia Cardoso Abdo. Raça versus etnia: diferenciar para melhor aplicar. Dental Press J. Orthod. [online]. 

2010, vol.15, n.3, pp.121-124.  
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produziram um vasto arcabouço teórico e doutrinário que viria dar as bases para as suscitadas 

teorias. Tais postulados fundamentaram diversas doutrinas racialistas dentre as quais aquela 

que posteriormente viria denominar-se de Darwinismo Social, pautada na concepção graus de 

evoluções dentre as raças humanas. 

A partir do desenvolvimento da taxonomia e da fisiologia humana, as ciências 

biológicas buscaram estabelecer uma ordem lógica e conceitual na tentativa de explicaras 

diferenças entre os seres humanos. Foram guiados diversos estudos que utilizavam desde a 

mensuração da caixa craniana, mandíbula e ossos dos indivíduos, à catalogação dos mais 

distintos traços humanos. Brotavam os estudos de anatomia, antropometria, craniometria, 

craniologia, frenologia, com um amplo desenvolvimento da antropologia criminal, ambos 

objetivando embasar cientificamente as diferenças entre os seres humanos em raças. 

Dentre os diversos estudos produzidos à época, merece destaque a teoria eugenista 

decorrente dos estudos de Francis Galton, que, baseado em uma concepção de evolucionismo 

humano, que viria ser definido como Dawrnismo Social, correlacionou a teoria da seleção 

natural postulada por Charles Darwin às diferenças biológicas individuais dos seres humanos. 

Tais teorias atribuíam superioridade à determinadas raças, rechaçando inclusive a idéia de 

miscigenação, pois fator de deterioração das raças superiores, que deveriam ser puras, 

fomentando aquilo que posteriormente se denominaria racismo científico. 

Posteriormente tais postulados vieram a ser rechaçados, inclusive a partir da obra do 

antropólogo americano Franz Boas, que viria inaugurar o conceito de etnocentrismo, no 

sentido de rechaçar a concepção de hierarquia cultural entre as sociedades humanas 

decorrentes das teorias evolucionistas. 

Para o sociólogo Antônio Sérgio Alfredo Guimarães as teorias racialistas 

hierarquizantes, ao dividirem os seres humanos em raças e subespécies e classificá-los em 

escalas qualitativas ensejaram as estruturas modernas do racismo, aduzindo assim:  

 

A biologia e a antropologia física criaram a idéia de raças humanas, 

ou seja, a idéia de que a espécie humana poderia ser dividida em 

subespécies, tal como o mundo animal, e de que tal divisão estaria 

associada ao desenvolvimento diferencial de valores morais, de dotes 
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psíquicos e intelectuais entre os seres humanos. Para ser sincero, isso 

foi ciência por certo tempo e só depois virou pseudociência9. 

 

Na tentativa de responder as diferenças biológicas observadas dentre os homens, foi 

somente com o advento da teoria poligenista a partir do século XIX,é que passou-se a 

sustentar uma origem genética múltipla dos indivíduos. Propôs-se então uma classificação 

objetiva da composição racial da espécie humana, subdivida em 3 grandes raças especiais: 

Caucasoide, Negroide e Mongoloide, aduzindo-se ademais que após a miscigenação das 

mesmas é que se originaria as demais sub-raças: os Australoides e os Amerinoides,  

Segundo Schwarcz10 “a partir da obra de Gobineau e Darwin, a tese poligênica passou a 

ganhar maior reputação, pois a evolução biológica proposta por Darwin, tornou-se um forte 

embasamento, para respaldar as disparidades físicas e sociais vistas entre distintos povos do 

mundo. 

Com o fim da segunda guerra mundial, os reflexos nefastos das teorias eugenistas 

vieram por sepultar para as ciências biológicas o conceito de raça, ao menos por ora. É no 

século XX que se concentram os modernos debates acerca da raça, sendo palco do 

florescimento das pesquisas genéticas, passando o estudo das diferenças individuais entre os 

seres humanos a contar com uma nova ferramenta à disposição da ciência: o mapeamento 

genético molecular.  

A negação da ideia de raças biológicas pautava-se na concepção de que as diferenças 

internas, endogâmicas, entre os distintos grupamentos sociais, africanos por exemplo, não 

eram maiores que as diferenças externas, entre africanos e europeus por exemplo.                            

Da variabilidade física entre distintos indivíduos que formam a espécie humana, a partir da 

análise do DNA de cada qual, percebe-se que 95% são encontrados dentro de um mesmo 

grupo e apenas 5% são determinados intragrupos11. 

Em outras palavras, a ciência passou a sustentar ser impossível definir geneticamente 

raças humanas. Segundo Antônio Sergio Alfredo Guimarães, a construção baseada em traços 

fisionômicos, de fenótipo ou de genótipo, é algo que não tem o menor respaldo científico, ou 

                                                             
9Raça: novas perspectivas antropológicas / Livio Sansone, Osmundo Araújo Pinho (organizadores). - 2 ed. 

rev. Salvador: Associação Brasileira de Antropologia: EDUFBA, 2008. GUIMARÃES, Antonio Sérgio Alfredo. 

Raça, cor e outros conceitos analíticos. p.64 
10Moritz SCHWARCZ, L. (2005). O espetáculo das Raças. 6th ed. São Paulo: Companhia das Letras, p.48. 
11PAIXÃO, M., and CARVANO, LM. Apud PENA, 2000. 
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seja, as raças são cientificamente, uma construção social e devem ser estudadas por um ramo 

próprio da sociologia ou das ciências Sociais12. 

No entanto foi somente a partir dos estudos genéticos concentrados em novas 

tecnologias científicas,que os seres humanos puderam ser alocados em grupamentos 

geneticamente mais uniformes, compreendida dentro da idéia de concentração comum de 

traços genéticos. Passa-se então a viger a era da agregação entre raça, nova genética e 

identidade.  

O homem passa a utilizar a nova genética molecular em busca de suas origens, e da 

explicação do locus racial de seus indivíduos, postulando uma nova interface entre raça, 

ciência e identidade. Emergem estudos genéticos, dentre os quais: sequenciamento genético, 

estudo de marcadores genéticos como o grupo sanguíneo Rh, proteínas séricas Gm, 

mapeamento de partes do DNA mitocondrial e do cromossomo Y dos indivíduos pesquisados 

(SANTOS, 2008, p. 8), na tentativa de alocar os indivíduos em lugares comuns ou incomuns 

conforme resultados geneticamente mais uniformes. 

Exemplos destes estudos é a pesquisa Retrato Molecular do Brasil, publicada no ano 

2000e capitaneada pelo médico geneticista Sérgio Pena13,onde buscou-se estabelecer a origem 

genética do povo brasileiro a partir do mapeamento genético dos indivíduos submetidos a 

pesquisa. Em Retrato Molecular do Brasil, a pesquisa pautou-se na análise de marcadores 

genéticos, como o cromossomo Y, delimitando a patrilinearidade dos indivíduos, e o DNA de 

mitocôndrias (ácido desoxirribonucléico, molécula-código da hereditariedade), determinante 

de matrilinearidade.  

Para o estudo foram coletadas amostras sanguíneas de 200 indivíduos brancos, 

brasileiros e de distintas regiões do Brasil. Os resultados indicaram uma suposta natureza 

tripartida e híbrida da população brasileira, cuja composição genética seria essencialmente 

ameríndia, européia e africana, segundo o autor da pesquisa: “a presença de 60% de 

matrilinhagens ameríndias e africanas em brasileiros brancos é inesperadamente alta e, por 

                                                             
12GUIMARÃES, Antonio Sérgio Alfredo. Op. cit. p.65 
13“Tem ocorrido uma crescente ‘antropologização’ da genética, assim como uma correspondente ‘geneticização’ 

da antropologia, de maneira que o diálogo hoje é possível e fértil”. PENA, S. D. J. Explorando a interface entre a 

antropologia e a genética. Disponível em <http://www.scielo.br/pdf/hcsm/v12n1/14.pdf> 
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isso mesmo tem grande relevância social14.Portanto um reforço doutrinário e acadêmico ao 

conceito de Brasil enquanto pátria miscigenada. 

Colhendo frutos da herança hegemônica positivista, baseada na idealizada objetividade 

científica, as ciências exatas e biológicas gozaram e gozam do status de validador universal 

das concepções sobre raça, tendo os estudos genéticos moleculares contribuído frutiferamente 

para o debate acerca do tema, mas também instituíram um curioso contra-senso, se existe 

apenas a raça humana, como é possível o mapeamento genético informar a ascendência e a 

origem racial de uma pessoa? 

Sobre o tema: 

 

Em um certo sentido, existem raças humanas geneticamente 

identificáveis, portanto com base biológica, pois é possível hoje 

definir grandes grupos populacionais espacialmente circunscritos aos 

quais pertenceram os ancestrais de uma pessoa. Como há algum grau 

de correlação das características linguísticas, étnicas e de aparência 

física das pessoas desses grandes grupos, fica-se tentado a ver neles o 

que as sociedades vêem como raças. Todavia a diversidade humana, a 

despeito da uniformidade do genoma, é tão grande que, se fossem 

definidas raças com base em similitudes genéticas, provavelmente 

haveria tantas raças quanto existem línguas no mundo. 

 

 

O problema dos métodos de identificação científicos e biológicos reside no fato de não 

haver equivalência entre as “raças” identificadas geneticamente e aquilo que as sociedades 

entendem por raça. Contudo, quando se debate raças socioculturais, é imprescindível 

considerar também os fatores biológicos, pois as diferenças morfológicas visíveis entre os 

indivíduos, como cor da pele, cabelo entre outros, e que os levam a serem socialmente 

diferenciados, existem concretamente justamente em virtude das sequências genéticas do 

DNA destes indivíduos e cuja combinação enseja essas diferenças aparentes.  

A problemática pode ser melhor compreendida a partir do seguinte excerto: 

 

A alegação de que biologicamente só existe uma raça humana pode 

ser politicamente correta, mas é extremamente problemática. Está 

certo que a maior parte do genoma dos indivíduos parece ser igual. 

Entretanto, os humanos também compartilham grande parte do 

genoma dos chipanzés, que são uma espécie completamente distinta. 

                                                             
14D. J. PENA, Sérgio et al. Retrato Molecular do Brasil. 159. ed. Revista Ciência Hoje: Revista Ciência Hoje, 

2000. 10 p. v. 27. Disponível em: <http://labs.icb.ufmg.br/lbem/pdf/retrato.pdf>. Acesso em: 08 ago. 2017. 
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Será que com base nesse intenso compartilhamento genético as 

pessoas estariam dispostas a considerar que os humanos e os 

chipanzés fazem parte de uma só espécie?15 

 

 

Cumpre destacar que genótipo não é um fator determinante e único de variações 

morfológicas, visto que a genética reconhece que o fenótipo é o produto da interação do 

genótipo com o meio em que vive o ser, e em se tratando de sociedades humanas, com o 

ambiente sociocultural, pois a classificação de raça conforme o fenótipo do indivíduo decorre 

justamente do paradigma social estabelecido para cada categoria. 

Quer seja na negação do conceito de raça enquanto instituto biológico, quer seja no 

fortalecimento da ideia de raça comum, a raça humana, os estudos para o complexo fenômeno 

social foram indubitavelmente conduzidos para a identificação de raça enquanto uma 

construção histórico, cultural e política. 

A partir deste novo horizonte, estabelecer-se-ia assim um interessante contraponto entre 

as ciências humanas e exatas. De um lado as ciências sociais, na figura da antropologia e a 

sociologia, e de outro as ciências médicas e biológicas na figura da genética. As ciências 

biológicas, ao passo que contribuíram para os estudos acerca do tema, explorando a ideia de 

miscigenação e de unicidade racial, ideal este que viria basear a negação do racismo, além de 

reforçarem o mito da democracia racial, reforçando assim a crítica feita pelas ciências sociais 

acerca da uniformização e locupletamento das diferenças raciais e socais. 

 

 

1.2.1. Genótipo e Fenótipo 

 

 

Os termos que intitulam o presente sub-tópico são de crucial importância para 

compreensão da questão racial. Conforme trabalhado em tópico anterior, o genótipo humano, 

ferramenta de estudo da nova genética, parte do mapeamento molecular e celular dos 

indivíduos, para compreender quais fatores biológicos ensejam as variações biológicas entre 

os seres conforme a composição genética individual de cada um. Em outras palavras, o estudo 

do genótipo parte da noção de que um “código” genético determina a constituição individual 

dos seres 

                                                             
15OSÓRIO. Rafael Guerreiro. O Sistema Classificatório de Cor ou Raça do IBGE. 2003 
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Muito embora o estudo do genótipo individual parta do mapeamento molecular dos 

indivíduos, a busca pelo estabelecimento de categorias raciais a partir do agrupamento de 

resultados associáveis não encontrou respaldo científico. Conquanto não se negue a obviedade 

das influências biológicas nas variações morfológicas individuais, restou concluso para 

muitos estudos científicos propostos o consenso de que Raça é um conceito pouco consistente 

biologicamente, havendo que se falar muito mais em grupamentos geneticamente mais 

uniformes, que em raças humanas propriamente. 

 

Estudos genéticos16 concluem que a constituição genética dos indivíduos é próxima o 

suficiente para que a pequena porcentagem de genes que se distinguem, e que afetam 

diretamente as variações morfológicas e fisiológicas individuais, ligadas ao fenótipo17, onde 

se inclui a cor da pele, cabelo entre outros, por si só não fundamenta a classificação da 

sociedade em raças humanas. 

O genoma humano é composto de 25 mil genes. As diferenças mais 

aparentes (cor da pele, textura dos cabelos, formato do nariz) são 

determinadas por um grupo insignificante de genes. As diferenças 

entre um negro africano e um branco nórdico compreendem apenas 

0,005% do genoma humano. Há um amplo consenso entre 

antropólogos e geneticistas humanos de que, do ponto de vista 

biológico, raças humanas não existem.18 

 

Ao passo que o genótipo de um indivíduo requer uma análise molecular laboratorial 

minuciosa da composição de seus genes, o seu fenótipo pode ser observado diretamente, posto 

que demarca as características morfológicas e fisiológicas dos seres, as chamadas características 

fenotípicas visíveis, entre as quais a cor dos olhos de uma pessoa, a textura do cabelo, a cor da 

pele e outros. Por fim, cumpre ainda destacar que o genótipo, somado às influências 

ambientais e de meio, influenciará a composição fenótipo dos seres, visto que o fenótipo 

representa a expressão externa da composição genética do indivíduo em interação com o 

meio. Ainda sobre a imbricação entre genótipo e fenótipo: 

 

                                                             
16 Dentre os quais o Projeto de Diversidade do Genoma Humano (HumanGenomeDiversity Project ou HGDP). 

desenvolvido pelo geneticista ítalo-americano Luici Cavalli Sforza no início dos anos 1990, e utilizado como 

uma ferramenta de combate ao racismo, ao demonstrar afinidades biológicas entre os mais distintos grupos 

humanos. 
17 O fenótipo é produto direto da informação proveniente no DNA, representa formas alternativas de expressão 

de um mesmo caráter que pode ser controlado por um ou vários genes. É a expressão exterior (observável) do 

genótipo mais a ação do meio ambiente. Disponível em: http://www.ufjf.br/cursinho/files/2013/05/Apostila-

Gen%C3%A9tica-111-169.pdf 
18Raça versus etnia: diferenciar para melhor aplicar. Disponível em:                                                                                    

< http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2176-94512010000300015 > Acesso em 05/08/17 
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A vida teve origem quando unidades replicadoras, flutuando em uma 

sopa primordial, “descobriram" uma forma de se reunir em grandes 

veículos, os organismos individuais. Milhões de anos se passaram, tais 

unidades se tornaram genes e os organismos individuais se 

transformaram na diversidade de seres vivos que hoje existe. O que de 

fato está ocorrendo é variação de replicação por sobrevivência, 

sobrevivência de genes no fundo genético, e a maneira que eles o 

fazem é controlando os fenótipos. Estes fenótipos, na prática, são 

quase todos ligados a estes corpos discretos, a estes organismos 

individuais.19 

 

O que se conclui é que as narrativas genéticas, que incluem fatores genotípicos e 

fenotípicos, em diálogo com as narrativas históricas e sociais, que abordam o fenômeno da 

raça enquanto produto histórico e social resultante da dinâmica e interação entre os 

indivíduos, podem em conjunto produzir um arcabouço teórico rico para compreensão da 

questão racial. 

 

1.4. Identidade Étnico-Racial: Auto identificação e Heteroclassificação 

 

Um dos pontos mais polêmicos acerca da identificação étnico-racial da população 

consiste justamente na pluridimensionalidade deste elemento, principalmente por ser a 

Identidade Racial, além de outros fatores, um componente subjetivamente construído pelo 

sujeito da classificação. 

Essencialmente, o processo de identificação racial é um procedimento estabelecido para 

decidir acerca do enquadramento dos indivíduos nos grupos definidos pelas categorias da 

classificação20. Essa identificação se dá entre o indivíduo e os grupos propostos previamente 

estabelecidos.  

Segundo Rafael Osório21existem basicamente três métodos de identificação racial, que 

podem ser aplicados com variações, a auto atribuição, a heteroatribuição e a identificação de 

grandes grupos por ascendentes próximos por intermédio de técnicas biológicas (seria o mais 

próximo de identificação por mapeamento genético). No primeiro destes métodos, 

                                                             
19 Trecho extraído da entrevista com o biólogo e cientista inglês Richard Dawkins, professor da universidade de 

Orxford e estudioso da teoria moderna da evolução. Disponível em: 

<http://www.fronteiras.com/noticias/pergunta-braskem-richard-dawkins> 
20 OSORIO, Rafael Guerreiro.O sistema classificatório de “cor ou raça” do IBGE. IPEA. ISSN 1415-4765. nº 

996. nov. 2003.p.07 
21IBIDEM 
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denominado de auto atribuição, o próprio indivíduo é quem informa sua pertença racial. 

Enquanto o segundo destes consiste em heteroatribuição, onde outro indivíduo define o grupo 

racial ao qual pertence o sujeito. O terceiro e último método, é o da identificação de grandes 

grupos populacionais dos quais provieram os ascendentes genéticos do indivíduo, que será 

enquadrado na categoria na qual obtiver maior uniformidade e aproximação genética, 

tomando por base os genomas comuns. 

Hodiernamente o principal método de delimitação da pertença racial, e o mais 

defendido dentre os teóricos do tema é o da auto atribuição, e sua defesa consiste na 

compreensão do fenômeno social da autodeclaração como parte indissociável do livre 

desenvolvimento da personalidade indivíduos dos, e que só pode ser manifestada 

subjetivamente, termo essencialmente ligado à idéia de autodeterminação dos povos, instituto 

principiológico de tutela universal. 

Um exemplo contundente de heteroatribuição de pertença racial é o modelo misto ao 

qual se submetem as comunidades remanescentes de quilombos durante o processo de 

identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação, desintrução, titulação e registro das 

terras ocupadas. 

Para o processo de reconhecimento, preliminarmente deverá a comunidade requerente 

figurar como uma associação legalmente constituída e após a chancela da Fundação Cultural 

Palmares, por meio do registro no Cadastro geral, competirá ao INCRA à titularidade de 

capitanear o procedimento administrativo de reconhecimento, nos termos do decreto nº 4.887, 

de 20 de novembro de 2003, e da Instrução Normativa nº 49 do referido órgão. Ademais, o 

grupamento social que almeja ver reconhecida pelo poder público sua pertença racial e 

ancestralidade quilombola, imprescinde da elaboração heterônoma de um Relatório Técnico-

científico, uma espécie de laudo antropológico, que por meio de categorias teóricas e 

metodológicas próprias da Antropologia, efetuam a identificação étnica do grupo estudado, 

para somente assim chancelar o direito desses povos ao território reivindicado. 

Diante disto é possível perceber que este procedimento constitui um processo de 

identificação heterônoma de pertença étnica, onde indivíduos externos àquela comunidade 
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assumem o papel de fundamentar teoricamente a atribuição da identidade quilombola ao 

grupo e, por extensão, garantir ainda que formalmente o seu acesso a terra.22 

 

 

1.5. Sistemas de Classificação Racial 

 

 

Dada a peculiaridade da questão racial, somada a diversidade individual ao redor do 

globo, é impossível falar de sistemas de classificação Racial sem reivindicar seu viés 

relativista e regional. Para Rafael Osório23 o propósito da classificação racial não é 

estabelecer com precisão um tipo “biológico”, mas se aproximar de uma caracterização 

sociocultural local. Assim as categorias de classificação assim como os sistemas de 

identificação racial variam conforme a realidade social a qual estejam submetidas. 

 

Sabe-se que inexiste uma classificação internacional universal para raças ou etnias, tal 

tarefa seria inviável primeiramente diante das peculiaridades regionais das distintas regiões do 

mundo e segundo porque objetivamente seria uma tarefa hercúlea senão impossível sintetizar 

e enquadrar todas essas diferenças em categoria rígidas objetivas únicas. 

Assim, em pesquisas internacionais, quando a “etnicidade” é objeto de interesse, 

geralmente é captada segundo as categorias locais empregadas pelo órgão oficial de estatística 

do país,enquanto no Censo brasileiro é captada a “cor ou raça” dos indivíduos, na Índia 

pesquisa-se como qualificador étnico a orientação religiosa24por exemplo. 

 

Nos Estados Unidos, a partir do Censo de 2000, as pessoas podem 

escolher mais de uma raça, embora só 2,4% da população o tenha 

feito. Há seis grandes grupos raciais: brancos; negros ou afro-

americanos; índios americanos ou nativos do Alaska; asiáticos; 

nativos do Havaí ou outros ilhéus do Pacífico; outras raças. Os 

asiáticos e os nativos do pacífico devem apontar subcategorias. Para 

os asiáticos: indianos; filipinos; chineses; japoneses; coreanos; 

vietnamitas; ou outros asiáticos. Para os nativos do Pacífico: nativo do 

Havaí; nativo de Guam ou chamorro; nativo de Samoa; ou outros 

ilhéus do Pacífico. No total, são oferecidos quinze enquadramentos 

étnico-raciais distintos. 

                                                             
22 SCHMITT, Alessandra; TURATTI, Maria Cecília Manzoliand CARVALHO, Maria Celina Pereira de.  A 

atualização do conceito de quilombo: identidade e território nas definições teóricas. Ambient. soc. [online]. 

2002, n.10, p. 1. 
23 OSÓRIO. Rafael Guerreiro. Op. cit. 
24IBIDEM 
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1.5.1. A variável Raça e Cor 

 

A variável Raça ou cor, a depender do contexto poderá implicar em múltiplos 

significados. Questiona-se em que medida a idéia de "cor" e "raça" seriam categorias 

suficientes para determinar identidades sociais. No que se refere à questão Racial, mais 

precisamente no que diz respeito às peculiaridades da questão Racial na realidade brasileira, 

os conceitos de raça e cor podem representar realidades distintas e não necessariamente 

haverão de convergir. 

De certo que os vocábulos raciais utilizados e escolhidos como categorias de 

classificação racial devem advir das práxis e da realidade social, devendo serem empregados 

aqueles tenham uso corrente e frequente na comunidade estudada, devendo a escolha dos 

termos recair sob aqueles mais possivelmente disseminados objetivando assim proporcionar 

maior uniformidade e confiabilidade aos dados coletados. 

No século XIX, o vocabulário étnico e racial era muito mais elaborado 

e diversificado do que o correntemente empregado. Há também os 

termos que designam vários tipos de mestiçagem: crioulo, mulato, 

caboclo, cafuso e mameluco. Finalmente, há os termos mais 

relacionados às variações da cor da pele: negro, preto, pardo, branco, 

retinto, azeviche, oviano, cor retinta. Cores esdrúxulas, como a “cor 

tostada de lombo assado” já eram empregadas.25 

 

A título de exemplo, em pesquisas demográficas, a cor "branca" poderá ser utilizada 

pelos indivíduos para se definirem enquanto cor e raça, ao passo que o termo "preto" poderá 

ser em muitos casos rejeitado enquanto critério de identificação racial, ainda que o indivíduo 

se enquadre ou se autodeclare na categoria negro. O mesmo ocorre com o termo indígena, 

cuja essência etimológica associa-se muito mais ao conceito de raça, do que ao de uma 

categoria de cor, ao contrário do que se observa da categoria amarelo, termo cuja essência 

etimológica associa-se a idéia cromática, e se diz referente aos indivíduos dotados de traços 

fenotípicos de origem associada à porção continental oriental, uma concepção mais próxima 

da idéia de raça. 

                                                             
25OSÓRIO. Rafael Guerreiro. O Sistema Classificatório de Cor ou Raça do IBGE. 2003. p. 17 
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Para Telles26, aparentemente, a razão pela qual o termo Cor (com C maiúsculo para 

chamar a atenção para a sua natureza multifatorial) é usado no Brasil é que ele enfatiza a 

natureza contínua dos fenótipos. Corroborando tal entendimento, temos que “a raça no Brasil 

é essencialmente uma questão de aparência, não de origem, e a marca principal que permite a 

identificação da raça é a cor, para a qual existe uma espécie de escala de gradação que vai do 

branco ao preto”27. 

Atualmente no Brasil as pesquisas demográficas executadas pelo IBGE abordam a 

investigação da pertença racial e adotam cinco grupos de identificação racial, que incluem 

categorias da classificação de “cor” ou “raça”, e são elas: branco, preto, pardo, amarelo e 

indígena. Ao longo dos anos observa-as e a superação de um sistema classificatório baseado 

exclusivamente no critério da cor, para a adoção de um sistema de categorias de identidade 

racial baseado em categoria de cor e raça, caracterizando-se assim uma maior fluidez e 

ambiguidade. 

 Por fim, conclui-se que a escolha de termos raciais que considerem as variáveis cor ou 

raça, coaduna com a idéia de que o objetivo da classificação não pode ser visto como sendo o 

estabelecimento de um enquadramento fenotípico exato, mas sim de um enquadramento que 

faça sentido localmente e que esteja intimamente relacionado à realidade social sob análise. A 

estipulação de categoria raciais mais amplas e que incluem termos associáveis às concepções 

tanto de cor quanto de raça, objetiva instrumentalizar os procedimentos das pesquisas 

demográficas a fim de possibilitar uma retratação estatística o quanto mais próximo possível 

da realidade social fática. 

 

 

1.5.1. Sistema Classificatório de "Cor ou Raça" do IBGE 

 

 

Há aproximadamente dois séculos o Brasil realiza pesquisa de ordem demográfica no 

território Nacional. Segundo dados históricos, constantes dos arquivos oficiais e particulares, 

o primeiro recenseamento da população do Brasil teria sido efetuado em 180828. No entanto, 

                                                             
26 D. J. PENA, Sérgio. A inexistência biológica versus a existência social de raças humanas: pode a ciência 

instruir o etos social? Disponível em: < https://www.revistas.usp.br/revusp/article/view/13479>. Acesso em: 08 

ago. 2017 
27NOGUEIRA, 1985 apud OSÓRIO. Rafael Guerreiro. Características Étnico-raciais da População: 

Classificações e identidades. A classificação de cor ou raça do IBGE revisitada. p.89 

28Disponívelem:<http://memoria.ibge.gov.br/sinteses-historicas/historicos-dos-censos/censos-

demograficos.html> Acesso em 05/08/17 
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somente a partir de 1870 é que as pesquisas demográficas passaram a captar também a 

informação sobre a cor dos entrevistados, passando a incluir dentre os itens pesquisados, a 

identificação racial. A pergunta sobre cor apareceu nos Censos de 1870, 1890, 1940, 1950, 

1960, 1980, 1990, 2000 e 2010. 

O Censo Demográfico oficial brasileiro realizado no ano de 1872, intitulado Censo 

Geral do Império, executado pela Diretoria Geral de Estatística, foi primeiro a coletar 

informações sobre identidade racial, e as categoriais raciais utilizadas foram: preto, pardo, 

branco e caboclo, este último referente ao grupo dos indígenas. A escolha dos termos e 

categorias raciais levou em consideração a grande aplicabilidade dos termos no âmbito das 

relações sociais da época. 

Já no ano de 1890, o termo pardo fora substituído por mestiço. Uma importante 

curiosidade é que no Recenseamento Geral ocorrido no ano de 1920, houve a supressão da 

pergunta relativa à cor, explicada pelo fato de as respostas ocultarem parte da verdade, 

especialmente quanto aos mestiços.29 

Cumpre destacar que foi somente a partir do ano de 194030 que o Instituto Brasileiro de 

Geografia Estatística, criado em 1938, foi instituído como órgão oficial responsável pelas 

pesquisas demográficas no Brasil, obtendo assim a titularidade de realizar pesquisas 

domiciliares a fim de retratar a realidade sócio política do país. E assim o fizera o recém 

instituído instituto de estatística, quando da realização do censo demográfico de 1940, onde 

efetuou a pesquisa por identidade racial, sob o critério de classificação apenas de “cor”, onde 

apresentou aos entrevistados as seguintes categorias raciais: branco, preto, pardo e amarelo. É 

importante destacar que a partir daquele ano o termo designador dos mestiços voltou a ser 

pardo e, em razão do fluxo de imigração asiática, foi criada a categoria amarela31. 

Foi somente a partir de 1950 que a pergunta apresentada nas pesquisas censitárias 

domiciliares se formulou da seguinte forma: “Qual a sua cor? ”, oferecendo dentre as opções 

de resposta os termos raciais pré-codificados: preto, pardo, branco e amarelo, a serem 

assinalados pelo entrevistado por meio da autodeclaração. A pergunta formulada pelo órgão 

permaneceu dessa forma até o ano de 1990, ano a partir do qual passou a ser formulada da 

                                                             
29Disponível em:<http://memoria.ibge.gov.br/sinteses-historicas/historicos-dos-censos/censos-

demograficos.html> Acesso em 05/08/17. 
30IBIDEM 
31OSÓRIO. Rafael Guerreiro. Op. Cit, p. 19 
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seguinte forma: “Qual a sua cor ou raça? ”, acrescentando-se dentre as categorias raciais a 

opção de resposta “indígena”. 

Atualmente o sistema de classificação do IBGE adota cinco categorias de identificação 

racial, denominadas categorias da classificação de “cor” ou “raça”, e são elas: branco, preto, 

pardo, amarelo e indígena. 

Em que pese associar-se o sistema de classificação do IBGE ao método de identificação 

racial da auto atribuição, é importante destacar que a informação de cor ou raça prestada pelo 

entrevistado não é necessariamente “auto atribuída”. A declaração do indivíduo quando da 

pesquisa domiciliar é coletada por meio de auto atribuição induzida, onde o mesmo possui a 

liberdade de indicar sua “cor ou raça”, contudo dentre as cinco categorias apresentadas pelo 

entrevistador. 

Há ainda outra peculiaridade do sistema de classificação da fundação oficial de pesquisa 

demográfica, relativa ao fato de que o indivíduo entrevistado poderá indicar a “cor ou raça” 

dos demais residentes, se ausentes ou incapazes, sem a necessidade de ratificação pelos 

mesmos da pertença racial a si atribuídas, constituindo-se assim enquanto método de 

classificação racial misto por permitir em determinados casos a indicação da pertença racial 

por heteroatribuição. 

Segundo Osório32, “globalmente, as evidências da PCERP (Pesquisa das Características 

Étnico-raciais da População) 2008 mostram que o sistema de classificação racial do IBGE 

continua adequado, pois a população em geral sabe qual é seu enquadramento, definido 

principalmente pela cor da pele, e a maioria usa uma das categorias do Instituto 

espontaneamente para se classificar”. 

 

1.5.2. Negro: Preto e Pardo? 

 

 

Um dos problemas envolvendo a variável raça e cor na classificação racial dos 

indivíduos reside justamente no fato da multiplicidade fenotípica, a exemplo da variação 

gradativa dos tons da pele conforme fatores genéticos. Todavia, para análise desta questão 

racial, dentre outras, é crucial compreender que a alocação destes indivíduos em categorias 

raciais são especialmente construções sociais. 

                                                             
32OSÓRIO. Rafael Guerreiro. A classificação de cor ou raça do IBGE revisitada, p. 95 
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O cerne da celeuma repousa na dificuldade objetiva de delimitar a tênue linha que 

separa o pardo do branco bem como a que aproxima o pardo preto. Considerando-se a título 

de explanação apenas o fator fenotípico da cor da pele, questiona-se qual seria o limiar 

gradativo cromático, hábil a delimitar o enquadramento dos indivíduos em uma ou outra 

categoria de classificação. 

A situação agrava-se ainda mais na realidade brasileira, onde miscigenação produziu 

efeitos mais acentuados e com a presença de indivíduos com variações morfológicas tanto 

múltipla quanto dispare. No entanto, conforme suscitado alhures, impende destacar que a 

instituição de sistemas de classificação busca muito mais demonstrar uma realidade social 

vigente do que atribuir categorias rigorosas, à moda das rígidas categorias científicas exatas, 

sobretudo por se tratarem justamente de categorias sociais, onde tal método seria 

incompatível.  

Segundo dados estatísticos do IBGE obtidos no último censo de 201033, os negros, neste 

incluídos pretos e pardos, eram a maioria da população brasileira, representando 53,6% da 

população. Do total de 190.755.799 (cento e noventa milhões e setecentos e cinquenta e cinco 

mil e setecentos e noventa e nove) de brasileiros, 14.571.961, se autodeclarou preto, portanto 

7,63 %, enquanto que 82.277.333 se autodeclarou pardo, representando 43,13% da população. 

Do total de brasileiros computados, 47,7% se declararam brancos. Desta análise é possível 

perceber que a categoria pardos representa praticamente metade da população brasileira. 

 

As peculiaridades das relações raciais no Brasil merecem destaque para este debate 

justamente pelo fato da construção histórica e social da ideia de raça em nossa sociedade. 

Compreender Raça na realidade norte americana por exemplo implicaria em uma observação 

de papéis muito mais delimitados e categorias raciais idem, no entanto entender raça no bojo 

das relações sociais brasileiras é necessariamente compreender que conforme a “escala 

cromática” dos indivíduos aproxima-se daquilo que se institui socialmente como negro, de 

acordo com aspectos fenotípicos aparentes como cor da pele, cabelo e traços faciais como 

lábio, nariz, institui-se também categorias sociais também identificáveis. 

 

                                                             
33 IBGE: Dados disponíveis em: 

<http://censo2010.ibge.gov.br/resultados.html><http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/caracteristic

as_raciais/default_raciais.shtm> 
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No entanto, ao longo dos séculos XVIII e XIX, o termo pardo não era uma simples 

categoria de cor, mas uma expressão que assinalava origem africana, mas separando-a da 

escravidão. A expressão mais comum seria “pardo livre”, que significava não necessariamente 

uma origem misturada ou cor de pele parda, mas ter nascido em condição livre.34 

 

O IBGE ao incluir no grande grupo populacional de classificação negros, os pretos e 

pardos, fez uma escolha, sobretudo política e social. 

 

A agregação de pretos e pardos e sua designação como negros 

justificam-se duplamente. Estatisticamente, pela uniformidade de 

características socioeconômicas dos dois grupos. Teoricamente, pelo 

fato de as discriminações, potenciais ou efetivas, sofridas por ambos 

os grupos, serem da mesma natureza. Ou seja, é pela sua parcela preta 

que os pardos são discriminados.35 

 

No Brasil, é justamente a partir das variações morfológicas dos indivíduos que as 

categorias são postas socialmente. É a partir deste contexto bivalente, entre fenótipo e locus 

social, que se pode compreender a aproximação entre pretos e pardos. No bojo das relações 

sociais, a tal linha tênue que separa o pardo do branco e do preto, torna-se mais delimitada 

conforme os indivíduos se aproximam morfologicamente daquilo que se institui socialmente 

como negro, conforme os aspectos fenotípicos apresentados pelos mesmos.Negar esta 

realidade fática é insistir na retórica utópica da democracia racial resultante da miscigenação. 

Cumprindo ainda destacar que, “os pardos historicamente compartilham uma situação 

socioeconômica parecida com a dos pretos, mas sistematicamente identificam menos 

discriminação racial do que esse grupo”36 

 

Um exemplo desta celeuma repousa na existência do conceito de moreno, associado 

àquilo que as ciências sociais denominariam de ideal de branqueamento. A rejeição ao termo 

se deve em muito ao fato da associação do termo moreno à rejeição da negritude. Tal teoria 

foi bastante analisada pelo antropólogo americano Marvin Harris na década de 70, por meio 

dos estudos etnográficos de comunidades decorrentes do Projeto UNESCO37. O cientista 

social associou o efeito branqueador dos indivíduos a questões sociais e de classe, destacando 

                                                             
34 Matos apud SILVA, Graziella Moraes  and  LEAO, Luciana T. de Souza. 
35 Ibidem 
36LEÃO, Luciana T. de Souza e SILVA, Graziella Moraes. O paradoxo da mistura Identidades, 

desigualdades e percepção de discriminação entre brasileiros pardos.p.121 
37 Projeto patrocinado pela UNESCO, no início da década de 1950, que mobilizou cientistas sociais brasileiros e 

estrangeiros em torno da investigação das relações raciais no país. A história do projeto UNESCO: estudos 

raciais e ciências sociais no Brasil. Hist. cienc. saúde-Manguinhos [online]. 1998, vol.5, n.2, pp.523-525. ISSN 

0104-5970. http://dx.doi.org/10.1590/S0104-59701998000200013. 
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que conforme se aumentava o padrão financeiro e educacional dos indivíduos, maior era a 

associação à padrões raciais mais claros.  

Segundo Degler: “os mulatos, por não serem nem brancos nem pretos, têm mais 

possibilidades de se dissociarem dos pretos e, portanto, de evitarem toda a carga negativa que 

estes carregam na sociedade brasileira”38. 

Sem embargo,“os pardos não são simplesmente menos negros, ainda que alguns se 

definam como pardos porque não brancos e não negros”. Os indicadores sociais aproximam 

muito mais pardos e negros, que pardos e brancos, aos menos no que se refere à uniformidade 

das características socioculturais afins entre os dois primeiros grupos, indicando assim que as 

discriminações sofridas por ambos são da mesma natureza.Tais questões evidenciam ainda 

mais fronteiras simbólicas presentes no seio das relações inter-raciais no Brasil. 

Para o antropólogo Kabenguele Munanga, definir quem é negro no Brasil parece ser 

simples, contudo, “num país que desenvolveu o desejo de branqueamento, não é fácil 

apresentar uma definição de quem é negro ou não. Há pessoas negras que introjetaram o ideal 

de branqueamento e não se consideram como negras. Assim, a questão da identidade do negro 

é um processo doloroso39.Politicamente, os que atuam nos movimentos negros organizados 

qualificam como negra qualquer pessoa que tenha essa aparência.40E o autor vai além, 

suscitando que somente a partir da instituição das políticas afirmativas focadas, é que se 

passou a suscitar tal imbróglio, residindo o problema justamente no fato da usurpação de 

direitos dos reais destinatários por aqueles que socialmente não se enquadrariam na categoria 

propendida pela política. 

Já segundo Carlos Hasenbalg: “Na categoria moreno pode estar a clave (ou chave) para 

desvendar o sistema de identidades raciais e outros aspectos importantes das relações raciais 

no Brasil, mas ela é totalmente inapropriada para se registrar a característica demográfica cor 

da pele.41 

A imbricação entre pretos e pardos, delimitados na categoria negro se dá conforme o 

contexto e a realidade social, pois são afins. Transplanta-se para um sistema de classificação, 

a tentativa de reproduzir uma dinâmica social vigente, sem que para tanto se torne necessário 

                                                             
38 DEGLER apud LEÃO, Luciana T. de Souza e SILVA, Graziella Moraes. Op. Cit. 
39 MUNANGA, Kabengele. A difícil tarefa de definir quem é negro no Brasil. Estud. av. [online]. 2004, 

vol.18, n.50, pp.51-66. ISSN 0103-4014. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142004000100005 > 
40IBIDEM 
41Entrevista com Carlos Hasenbalg. GUIMARAES, Antonio Sérgio Alfredo. Tempo soc. [online]. 2006, vol.18, 

n.2, pp.259-268. ISSN 0103-2070. http://dx.doi.org/10.1590/S0103-20702006000200013. 
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instituir-se categorias taxonômicas rígidas, método próprio das ciências exatas, mas que 

incompatíveis com a dinâmica e fluidez da realidade social. A instituição de um atlas 

morfológico terminaria por não conseguir enquadrar e englobar a multiplicidade das variações 

morfológicas dos indivíduos, sendo a prática social o real referencial das categorias raciais. 

 

 

1.6. O mito da democracia racial  

 

 

Conforme já suscitado alhures, Raça é uma construção histórica, cultural e social. Além 

de um marcador de diferença, é uma representação verdadeira das relações sociais. As 

relações raciais evidenciam as engrenagens de uma sociedade e refletem sobretudo a forma 

como seus indivíduos se organizam e se relacionam entre si. É somente a partir desta premissa 

que se pode compreender os estudos acerca das relações raciais no Brasil, estudos estes que 

foram fecundamente produzidos a partir do início do século XX, tendo como marco teórico 

fundamental os estudos decorrentes do projeto UNESCO42. 

Partindo do estudo das relações raciais no Brasil, o projeto em questão objetivava 

“apresentar ao mundo os detalhes de uma experiência no campo das interações raciais 

julgada, na época, singular e bem-sucedida, tanto interna quanto externamente”43. O 

arcabouço teórico fruto das pesquisas referendadas pelo projeto contribuíram de maneira 

assaz para uma leitura profunda da sociedade brasileira. 

Das pesquisas empreendidas pelo projeto construíram-se teorias pautadas em uma 

suposta harmonia racial no Brasil decorrente do intenso processo de miscigenação do seu 

povo. Os estudos apontavam que o processo de miscigenação teria ensejado relações raciais 

peculiares e mais harmônicas que em outras sociedades, construindo-se na realidade brasileira 

aquilo que se denominaria de “cooperação entre as raças”. Muito deste pensamento se deve 

aos escritos do antropólogo Gilberto Freyre, que segundo sociólogos críticos de sua obra 

atribui à produção do autor a instituição de um “paradigma cultural” pautado na fantasiosa 

ideia de democracia racial decorrente constituição miscigenada da sociedade brasileira. 

O paradigma de harmonia entre as raças no Brasil está intimamente relacionado ao 

“retrato fornecido pela visão freyriana”, onde “a mestiçagem aparece como um elemento 

                                                             
42MAIO, Marcos Chor. O Projeto UNESCO e a agenda das ciências sociais no Brasil dos anos 40 e 50. Rev. 

bras. Ci. Soc. [online]. 1999, vol.14, n.41, pp.141-158. ISSN 1806-9053. Disponível em: < 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-69091999000300009 > 
43IBIDEM 
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crucial na formação nacional, sendo apresentada como símbolo do caráter relativamente 

democrático e flexível da cultura brasileira”.44 

Coube ao sociólogo Florestan Fernandes, principal expoente da escola paulista de 

sociologia, seguido pelos estudos de campo de Oracy Nogueira, a tarefa brilhantemente 

desenvolvida de desconstruir tal mito, evidenciado as reais facetas das relações raciais no 

Brasil.  

Enquanto Florestan pautou seus estudos na defesa pela aproximação entre raça e classe 

social, Oracy Nogueira, a partir dos estudos na cidade paulista de Itapetininga foi além, 

ultrapassando o paradigma econômico enquanto critério demarcador de diferenças, e 

apontando que a cor do indivíduo, muito mais que sua classe social, funcionava como critério 

de distinção de espaços sociais na sociedade racista brasileira. 

Os críticos do pensamento de Freyre e seguidores acusaram tais escritos de tentativa de 

ocultar o racismo, refutando ainda utópica idéia fruto das pesquisas do projeto UNESCO de 

uma suposta harmonia racial no caso brasileiro. Diversos autores evidenciaram por meio da 

pesquisa de campo e de novos escritos acadêmicos a permanência do preconceito racial na 

sociedade brasileira, apesar da ampla miscigenação de seu povo. 

 

A “democracia racial” seria uma espécie de falsa consciência, 

exercendo o papel de impedir a alteração do padrão tradicional 

brasileiro de relações raciais. Em lugar de promover a tolerância, a 

crença de que no Brasil não haveria discriminação funcionaria como 

um dispositivo para que o problema racial não fosse encarado.45 

 

 

É justamente diante da existência de uma composição racial tão diversa na sociedade 

brasileira que se confrontam “a crença do convívio pacífico de um festivo mosaico de gente, e 

a vigência de uma estrutura na qual a estratificação social corresponde à gradação de cores na 

sociedade, que compromete os direitos de cidadania da maior parte da população negra”46. 

 

Da análise acerca das peculiaridades das relações raciais no Brasil, destaca-se ainda 

outro fator preponderante, representado na ideologia do embranquecimento, intimamente 

vinculada a formação da sociedade brasileira.  

                                                             
44SANTOS, R. V.; MAIO, M. C. Genótipo e fenótipo: qual “retrato do Brasil ”? Raça, biologia, identidades e 

política na era da genômica. Raças: novas perspectivas antropológicas. p.88 
45SANTOS, R. V.; MAIO, M. C. Op. Cit, p. 90 
46 Brandão, André e da Silva, Anderson Paulino. Raça e educação: os elos nas Ciências Sociais 

Brasileiras.Raças: novas perspectivas antropológicas. p.423 
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A concepção de branqueamento populacional encontra suas bases no sistema 

escravocrata brasileiro, remetendo-nos ao sistema de hierarquização social que associava 

“cor”, status e classe, dividindo a elite do povo, os brancos e os negros. Com o 

desenvolvimento e formação da sociedade brasileira pós-colonial, passou a viger a ideia que 

os problemas sociais do Brasil desapareceriam na medida em que fosse sendo diluídas as 

variações raciais da população, uma espécie de clareamento populacional ideal proporcionado 

pela mistura de raças.  

A imigração européia simbolizava o caminho ideal para alcançar o ideal de 

branqueamento, e dentro desta perspectiva a figura do negro restou subjugado pois 

categorizada como raça de menor valor. Pode-se apontar como legado desta ideologia a 

persistência do termo “moreno” como categoria de classificação racial, que simboliza na 

sociedade brasileira a negação da negritude. 

 

No que se refere ao mito da democracia racial, observa-se que este arcabouço teórico 

acabou por encobrir as reais facetas das relações inter-raciais no Brasil e as reais causas destas 

tensões. Ao criar um ideal de relações inter-raciais harmoniosas no Brasil, firmou-se uma 

falsa concepção de ausência de conflitos de ordem racial, tomando a realidade da mistura 

racial como formadora de uma sociedade sem fronteiras rígidas entre grupos raciais.Ao 

ofuscar as reais causas do racismo, o mito obscureceu o debate, escondendo as tensões já 

preexistes no seio da sociedade brasileira. 

O mito fomentou um hiato histórico na percepção das reais causas das desigualdades 

sociais no país que decorrem, sobretudo de questões raciais. Como consequência, durante 

muito tempo o debate crítico acerca do racismo restou tangenciado por receio de romper as 

regras de convivência social estabelecidas historicamente, com efeito, o conflito continua a 

existir de forma velada, comprometendo o reconhecimento de identidades raciais para fins de 

promoção da igualdade.  

A compreensão desses dois substratos teóricos é de extrema relevância para 

compreender como se estrutura o atual sistema de hierarquização social da sociedade 

brasileira. A partir destes dois referenciais teóricos se torna possível compreender como 

funcionam os mecanismos de privilégios, demarcação e hierarquização de grupos sociais no 

Brasil, fenômenos sociais que possuem inegavelmente o componente racial na sua 

constituição, possibilitando através da observação das estruturas raciais na sociedade 
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brasileira uma melhor compreensão de onde decorrem grande parte das desigualdades sociais 

no Brasil.  

Assim, compreender o instituto da democracia racial enquanto mito, se faz necessário 

para entender a real configuração das relações raciais no Brasil contemporâneo. Essa 

dicotomia entre país absolutamente miscigenado, e país que discrimina em virtude da cor é 

crucial para dissecar a essência das relações raciais no país. A questão Racial no Brasil 

transita assim entre o “mito” de uma suposta democracia e harmonia racial e o “fato” das 

vantagens sociais atribuídas aos grupos de cor mais claros, que configura a chamada 

Desigualdade Racial. 

Por fim, a crítica mais contundente que se pretende fazer à herança ideológica do mito 

da democracia racial funda-se justamente nas suas influências ainda vigentes na ocultação da 

real configuração das relações raciais no Brasil. Ao pressupor que enquanto pátria 

miscigenada, vige-se aqui uma coabitação pacífica entre os indivíduos diferenciados em 

virtudes de seus traços fenotípicos, olvida-se que são estes mesmo aspectos morfológicos que 

delimitam as distinções sociais vigentes. O risco da permanência do mito é o da anulação do 

debate acerca das relações raciais no Brasil e consequentemente do próprio racismo. 
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2. RAÇA, IGUALDADE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

 

 

2.1. Relacionamento inter-racial no Brasil: As peculiaridades das relações raciais no 

país. 

 

Conforme abordado no tópico anterior, sem compreender a imbricação entre Raça, 

história e cultura seria possível compreender essencialmente e ontologicamente as relações 

raciais no Brasil. No país cuja configuração diversa e peculiar produziu uma sociedade tão 

diversa quanto suas origens, transmutou-se para as relações sociais as complexas 

peculiaridades que decorrem justamente da sua diversa composição racial.  

Muito embora seja o racismo um fenômeno universal, é diante das peculiaridades e 

idiossincrasias regionais que cada sociedade produzirá um tipo diverso do mesmo fenômeno, 

sendo necessário para compreendê-lo em toda sua complexidade situar a questão racial no 

espaço e no tempo, pois somente através do conhecimento das engrenagens sociais locais é 

que será possível compreender as relações raciais enquanto fato social.  

 

No Brasil, compreender a identidade racial de um indivíduo envolve diversos fatores 

que podem variar desde a posição social ocupada à gradação cromática da cor de sua pele. A 

complexidade do fenômeno se acentua conforme se constata a ausência de compatibilidade 

entre a concepção genética de raça, baseada na aproximação de indivíduos conforme 

grupamentos geneticamente mais uniformes, e o que cada sociedade entende por raça, a 

chamada raça sociocultural, sendo que esta última envolve fatores sociais demasiadamente 

profundos e subjetivos.  

“Superada” a tese de uma suposta democracia racial no Brasil, sociólogos na figura de 

Florestan Fernandes passaram a estudar as peculiaridades das relações inter-raciais e do 

racismo no Brasil, tendo a escola paulista de sociologia assumido um papel proeminente 

nestes estudos47. 

A busca por uma radiografia das relações raciais encontrou diversas nuances, 

justamente por conta das peculiaridades da composição racial do Brasil e da sua formação 

                                                             
47 A chamada “escola paulista de sociologia” começou a desenvolver um tipo de argumentação diferente sobre a 

existência ou não de preconceito racial no Brasil. Buscava explicações estruturais, ou seja, remetia-se à estrutura 

social em mutação e cunhou a idéia do mito da democracia racial. Raça: novas perspectivas antropológicas. 

Livio Sansone, Osmundo Araújo Pinho (organizadores). 2 ed. rev. Salvador: Associação Brasileira de 

Antropologia: EDUFBA, 2008. p.75 
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enquanto sociedade. Se em um primeiro momento o racismo esteve intimamente associado à 

classe social ocupada pelo indivíduo, com o desenvolvimento dos estudos sociológicos sobre 

raça novos fatores relacionados ao complexo fenômeno passaram a serem observados, dentre 

os quais o fator educacional e as gradações da tonalidade da pele. 

Conforme citado, em um dado momento histórico as desigualdades raciais e o racismo 

estiveram intimamente associados a ideia de classe, concepção esta que ainda persiste nos 

escritos de muitos teóricos do tema. Contudo, na correlação dada entre a cor da pele e 

situação socioeconômica do indivíduo, a discriminação racial não é observada diretamente. 

Nesta conexão, os fatores econômicos atuam como filtros desvirtuando o real objeto da 

distinção, que é pautado sobretudo na cor ou raça do indivíduo.  

Neste diapasão, impende ainda refutar a falsa ideia de que o negro em melhor condição 

socioeconômica possa sofrer menos discriminação racial que àqueles ocupantes de classes 

sociais mais baixas, sendo concreto apontar que o fenômeno da distinção, conforme se 

observa do bojo das relações sociais e raciais não desaparecerá somente em face deste fator.  

Ainda sobre a relação entre raça, racismo e classe social, observa-se que as 

desigualdades sociais decorrentes de questões raciais podem ser inferidas a partir da análise 

da disparidade de indicadores sociais dos distintos grupos raciais. Estes indicadores apontam 

distinções e variáveis relevantes em termos estatísticos conforme se observa o grupo racial do 

indivíduo. Estudos do IPEA apontam significativas disparidades nos indicadores sociais 

conforme a raça identificada do indivíduo48. A tabela abaixo exemplifica um destes 

indicadores, apontando o rendimento médio mensal de todas as fontes da população de 16 

anos ou mais de idade, segundo cor/raça e localização de 2005 a 2015: 

 

                                                             
48 Retrato das Desigualdades de Gênero e Raça, divulgado pelo IPEA em 06/03/201, baseado na Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) do IBGE sob recortes de gênero e cor/raça. Disponível em: 

<http://www.ipea.gov.br/retrato/indicadores_mercado_trabalho.html> 
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A análise estatística é mais uma ferramenta para compreender como no Brasil, se 

operam as relações sociais desiguais. Desigualdades estas que possuem inegavelmente o 

componente racial na sua constituição, e implicam em “discriminações raciais sistemáticas ou 

difusas com as quais os negros se deparam em diversas instâncias da vida social”49. Na 

sociedade brasileira, essa assimetria entre brancos e negros promove inclusive uma 

desigualdade informal perante a lei e as instituições, onde o racismo, instrumentalizado na 

estereotipia negativa dos traços morfofisiológicos negros, fundamenta entre outros casos de 

discriminações chamados mecanismo de “suspeição policial”, tornando os negros (pretos e 

pardos), em virtude do seu fenótipo, vítimas potenciais de arbítrios perpetrados pelas 

instituições, não somente nestes espaços institucionais como também nas ruas, nos transportes 

coletivos, nas lojas de departamento, bancos e supermercados entre outros. Percebe-se então 

uma íntima relação entre e a vulnerabilidade social do negro e a discriminação racial 

 

Assim, constata-se que no seio das relações sociais e raciais no Brasil, nem fatores 

socioeconômicos, tampouco fatores relacionados à ascendência e origem genética interessam 

muito no que se refere à diferenciação dos indivíduos, mas sim os aspectos visíveis, 

morfofisiológicos, como cor da pele, cabelo, traços faciais entre outros, enquadrados naquilo 

que cientificamente se traduz em seu fenótipo, conforme sustentou contundentemente Oracy 

                                                             
49 Entrevista com Carlos Hasenbalg. GUIMARAES, Antônio Sérgio Alfredo. Tempo soc. [online]. 2006, vol.18, 

n.2, pp.259-268. ISSN 0103-2070. http://dx.doi.org/10.1590/S0103-20702006000200013. 
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Nogueira, em célebre artigo acerca daquilo que intitulou doutrinariamente como preconceito 

de marca e de origem: 

 

“Considera-se como preconceito racial uma disposição (ou atitude) 

desfavorável, culturalmente condicionada, em relação aos membros de 

uma população, aos quais se têm como estigmatizados, seja devido à 

aparência, seja devido a toda ou parte da ascendência étnica que se 

lhes atribui ou reconhece. Quando o preconceito de raça se exerce em 

relação à aparência, isto é, quando toma por pretexto para as suas 

manifestações, os traços físicos do indivíduo, a fisionomia, os gestos, 

o sotaque, diz-se que é de marca; quando basta a suposição de que o 

indivíduo descende de certo grupo étnico, para que sofra as 

consequências do preconceito, diz-se que é de origem.50 

 

 

2.2. Igualdade e Dignidade da Pessoa Humana 

 

No que se refere às concepções modernas acerca do princípio da Igualdade, tem-se 

como marco referencial a leitura do art. 1º da Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão de 178951, e um dos documentos mais emblemáticos no que tange aos direitos 

individuais. O texto normativo, ao asseverar que os homens nascem e permanecem iguais em 

direito, traduz de maneira assaz o princípio da igualdade entre os homens.  

Da leitura exegética do dispositivo legal infere-se tratar-se de igualdade puramente 

formal e de caráter essencialmente negativo, ou seja, vedação e abolição de privilégios e 

distinções entre os indivíduos. No entanto, o dispositivo acima referido ainda no mesmo 

artigo afirma serem possíveis as distinções sociais fundamentadas na utilidade comum. Tal 

acepção pode ser compreendida sob o viés de uma visão aristotélica de igualdade, pautada na 

máxima de tratamento igual aos iguais, e desigual aos desiguais, na medida de sua 

desigualdade.  

Anos mais tarde, a Declaração Universal dos Direitos do Homem de 194852, viria 

reforçar o instituto da Igualdade enquanto elemento primordial às sociedades humanas, 

reconhecendo ainda a dignidade como valor inerente a todos os seres humanos. 

                                                             
50 NOGUEIRA, Oracy. Preconceito racial de marca e preconceito racial de origem: Sugestão de um quadro de 

referência para a interpretação do material sobre relações raciais no Brasil. p.8 
51 Art.1º. Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundamentar-se na 

utilidade comum. Disponível em : http://www.direitoshumanos.usp.br. Acesso em 11/08/17 
52 Artigo 1º: Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e consciência 

e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade. Disponível em: 

http://www.direitoshumanos.usp.br. Acesso em 11/08/17. 
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Portanto, partindo de uma historiografia dos Direitos Humanos, onde estão 

absolutamente inseridos os institutos da Igualdade e da Dignidade Humana, “observa-se que a 

primeira fase de proteção desses direitos foi marcada pela tônica da proteção geral, que 

expressava o temor da diferença”53. Contudo a concepção de igualdade substancial tal qual 

conhecemos hoje só seria introduzida no debate tempos depois. 

Na imbricação indissociável entre Igualdade e Dignidade da Pessoa Humana, se faz 

necessário pensar em igualdade sob o viés da igualdade substancial, pois a igualdade 

consagrada na formalidade da lei nem sempre alcançará aos desequilíbrios verificáveis na 

realidade concreta, material. Para Barroso, “a igualdade formal é um ponto obrigatório de 

passagem na construção de uma sociedade democrática e justa”. Contudo, “Em países com 

níveis importantes de desigualdade socioeconômica e exclusão social, como é o caso do 

Brasil, ela é necessária, mas insuficiente”54 

Localmente, encontramos na Constituição Federal de 1988 uma defesa concreta e um 

compromisso formal com o instituto da Igualdade. A CF de 88, “pretendeu estabelecer bases 

mais justas e mais éticas para a convivência social no país, fundando-a no respeito à 

dignidade e aos direitos fundamentais”55. Tais postulados, revestidos na proteção e 

estipulação de direitos para minorias, são facilmente observáveis no texto da carta maior, e 

podem ser exemplificados seja na proteção do mercado de trabalho da mulher prevista no 

art.7º, ou na reserva de vagas em concursos públicos aos deficientes, prevista no art. 37, como 

ainda na configuração do crime de Racismo enquanto crime inafiançável e imprescritível, 

dentre outros.  

O novel constitucional brasileiro de 1988, ultrapassando os limites do mero formalismo 

legal, buscou estabelecer a igualdade como verdadeira meta a ser atingida pelo Estado, 

pautando-se precipuamente na noção de Igualdade Substancial. Essa concepção substantiva de 

isonomia funda-se na ideia de que o Estado está legitimado a agir positivamente na promoção 

da igualdade de fato entre os indivíduos.  

Sob o escudo da igualdade Substancial, ações concretas devem ser tomadas a fim de 

efetivar a igualdade, inclusive por meio da proteção dos grupos socialmente mais vulneráveis. 

                                                             
53 PIOVESAN. Flávia. Op. Cit  
54 Barroso, Luís Roberto e Osório, Aline.“Sabe com quem está falando?”: Notas sobre o princípio da igualdade 

no Brasil contemporâneo. 
55 SARMENTO, Daniel. A Igualdade Étnico-Racial no Direito Constitucional Brasileiro: Discriminação “de 

facto”, Teoria do Impacto Desproporcional e Ação Afirmativa, In: “Livres e Iguais: Estudos de Direito 

Constitucional”.p.141. 
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“Na Constituição, partiu-se da premissa deque a sociedade brasileira é profundamente 

assimétrica e desigual e de que esse é um mal que deve ser energicamente combatido através 

de ações positivas por parte do Estado e da Sociedade”56. 

E é justamente diante da complexidade da questão racial, e das desigualdades sociais 

decorrentes da mesma que se percebe não ser possível falar em igualdade sem dignidade e 

vice e versa. Essas minorias, a fim de verem reconhecidas suas vulnerabilidades, requerem do 

Estado um papel ativo na efetivação e promoção da igualdade com a decorrente proteção da 

dignidade.  

Sabe-se que o racismo produz justamente o contrário ao retirar do indivíduo, em razão 

de sua identidade racial, o usufruto de sua dignidade e igualdade plena. A igualdade 

idealizada nos textos legais é ainda uma missão a ser obstinadamente perseguida pelos 

Estados que se dizem democráticos. Sabe-se que ainda há um longo caminho a ser percorrido, 

caminho este obtuso e tortuoso, exposto diariamente pela dura realidade social, que apenas 

expõe o tanto que ainda precisa ser feito, lecionando sobre o tema aduziu a então presidente 

do STF, a ministra Carmen Lúcia:  

Os negros, os pobres, os marginalizados pela raça, pelo sexo, por 

opção religiosa, por condições econômicas inferiores, por deficiências 

físicas ou psíquicas, por idade, etc. continuam em estado de desalento 

jurídico em grande parte no mundo. Inobstante a garantia 

constitucional da dignidade humana igual para todos, da liberdade 

igual para todos, não são poucos os homens e mulheres que continuam 

sem ter acesso às iguais oportunidades.57 

 

 

Estas desigualdades, que possuem um significativo e inequívoco componente racial, 

deverão ser enfrentadas pelo Estado a fim de se alcançar o objetivo constitucional de 

construção de uma sociedade justa, solidária e sem preconceitos.  

 

2.3.Discriminações positivas: Justiça e Igualdade Racial 

 

Conforme sustentado em tópicos anteriores a instituição de políticas afirmativas 

objetiva precipuamente a reparação de desigualdades históricas vinculadas à questão racial. 

                                                             
56 SARMENTO, Daniel. Op. Cit. 
57ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Ação afirmativa O conteúdo democrático do princípio da igualdade 

jurídica. Revista de informação legislativa, v. 33, n. 131, p. 283-295, jul./set. 1996 | Revista Trimestral de 

Direito Público, n. 15, p. 85-99, 1996 | Gênesis : Revista de Direito Administrativo Aplicado, v. 3, n. 10, p. 649-

664, jul./set. 1996 
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Conforme preleciona o Estatuto da Igualdade Racial, instituto legal destinado a garantir à 

população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, desigualdade racial pode ser 

definida como toda situação injustificada de diferenciação de acesso e fruição de bens, 

serviços e oportunidades, nas esferas pública e privada, em virtude de raça, cor, descendência 

ou origem nacional ou étnica”58 

A delimitação de políticas públicas focadas decorre diretamente do reconhecimento de 

questões sociais complexas, a exemplo da instituição da política de Cotas Raciais uma ação 

afirmativa diretamente associada à um fato social de relevo na sociedade brasileira, que é o 

racismo.  

Segundo defende Nancy Fraser, a justiça exige, simultaneamente, redistribuição e 

reconhecimento de identidades59, e acrescenta Barbosa “à essas políticas sociais que nada 

mais são do que tentativas de concretização da igualdade substancial ou material, dá-se a 

denominação de ação afirmativa” ou, na terminologia do Direito Europeu, de “discriminação 

positiva” ou “ação positiva”60. 

É dentro dessa perspectiva da promoção da igualdade substancial que se encontram 

inseridas as discriminações denominadas “positivas”, que albergadas pela ordem 

constitucional brasileira, e estritamente adstritas à legalidade, objetivam reduzir as 

desigualdades sociais, atuando efetivamente na consecução dos objetivos fundamentais da 

República Federativa do Brasil, consagrados em seu artigo 3º. 

Assim, as políticas e ações afirmativas podem ser definidas enquanto práticas e medidas 

reparatórias utilizadas com o fito de promoção da igualdade material entre indivíduos que se 

encontram em níveis de desigualdade social.  

Portanto, pensar em um ideal de justiça e igualdade racial é necessariamente associar o 

conceito de Igualdade material ao ideal de justiça social e distributiva. Distributiva pois diante 

das desigualdades materiais socialmente observáveis, a busca por justiça social somente se 

tornará possível por meio da partilha equitativa de riquezas e recursos na sociedade, só assim 

será possível pensar em Igualdade. 

                                                             
58 Estatuto da Igualdade Racial, instituído pela lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010. Disponível em:                                            

< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12288.htm > Acesso em 10/08/17. 
59Nancy Frase apud Piovesan, Flávia.Op. Cit, p. 2 
60 GOMES, Joaquim Benedito Barbosa. As ações afirmativas e os processos de promoção da igualdade efetiva. 

In: SEMINÁRIO INTERNACIONAL AS MINORIAS E O DIREITO – 2001: BRASÍLIA. As minorias e o 

direito. Brasília: Conselho da Justiça Federal; AJUFE; Fundação Pedro Jorge de Mello e Silva; The Britsh 

Council, 2003. p. 95-132. [683578] SEN AGU CLD MJU PGR STJ STM TJD TST STF 341.12340631 S471 

SIM-01. 
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Sob esta perspectiva, a igualdade material passa então a corresponder ao ideal de 

justiça, pois através do reconhecimento da diversidade de identidades presentes na sociedade, 

e ciente das desigualdades encontradas no bojo das relações sociais, medidas positivas são 

propostas a fim anular ou atenuar tais disparidades, a exemplo da “igualdade orientada pelos 

critérios de gênero, orientação sexual, idade, raça, etnia e demais critérios”61. “Ressalta-se, 

assim, o caráter bidimensional da justiça: redistribuição somada ao reconhecimento”62.  

Assim as discriminações positivas, a exemplo das cotas raciais, são um meio para 

efetivação do ideal de igualdade, tendo com finalidade a promoção de uma sociedade mais 

justa e igualitária. Para Lilia Moritz Schwarcz, “o problema é julgar, como bem mostra Peter 

Fry, que os fins justificam os meios. Isto é, supor que se deve racializar (positivamente) a 

discussão para num futuro, ou, quem sabe quando, desracializar o debate. O racismo produziu 

raças e agora se acredita que, por meio de políticas públicas racializadas, se atinja a 

igualdade”.63 

Disto conclui-se ser possível discriminar em favor dos indivíduos etnicamente 

desfavorecidos, pois a discriminação positiva reveste-se de um caráter compensatório e 

reparatório, atuando a fim de amenizar as desigualdades decorrentes da raça. Contudo, esse 

tratamento desigual deve necessariamente respeitar os limites da proporcionalidade, para 

somente assim revestir-se de legitimidade, a exemplo do limite temporal imposto às medidas 

especiais reparatórias, que atuam como verdadeiro limite às discriminações legítimas. 

 

2.4.1. Desigualdade Racial e Política Afirmativa 

 

Conforme trabalhado em tópico anterior, o Estatuto da Igualdade Racial tratou de 

delimitar o que constitui de fato as desigualdades raciais, caracterizadas na diferenciação de 

acesso e fruição de bens, serviços e oportunidades em virtude de raça, cor, descendência ou 

origem nacional ou étnica do indivíduo.64 

O novel instituto normativo inovou na ordem legal ao reconhecer as disparidades 

sociais decorrentes das relações inter-raciais na sociedade brasileira, expondo de forma clara e 

objetiva a pretensão reparatória e programática do Estado. O instrumento legal partiu do 

                                                             
61 PIOVESAN, Flávia. Ações afirmativas no Brasil: desafios e perspectivas. Disponível em: < 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-026X2008000300010> 
62 IBIDEM 
63 FRY, Peter. A persistência da raça: ensaios antropológicos sobre o Brasil e a África austral. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2005. 350 p. apud Lilia Moritz Scwarcz. 
64 Estatuto da Igualdade Racial. 
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reconhecimento das desigualdades para assim justificar a necessidade de reparação formal, 

pois assim se operam em essência as políticas afirmativas instituídas pelo poder público.  

Assim, assumindo esse viés preponderantemente reparatório, o estatuto se propõe a 

garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, passando então a 

definir e distinguir o que seriam políticas públicas e ações afirmativas.  

No que se refere às desigualdades raciais existentes na sociedade brasileira, apenas a 

título de ilustração, merecem destaque os recentes levantamentos do IPEA65 que demonstram 

por meio de diversos indicadores sociais as discrepâncias de resultados conforme varia a raça 

dos indivíduos.  

Sob um viés eminentemente reparatório, a fim de garantir à população negra a 

efetivação da igualdade de oportunidades, o estatuto define e distingue então o que seriam 

políticas públicas e ações afirmativas66. O estatuto parte do reconhecimento das desigualdades 

para assim justificar a necessidade de reparação formal, pois assim se operam em essência as 

políticas afirmativas instituídas pelo poder público. 

No que se refere as Desigualdades Raciais na sociedade brasileira, apenas a título de 

ilustração, levantamentos do IPEA67demonstram que diversos indicadores sociais apontam 

discrepâncias conforme a raça dos indivíduos.  

Dentre estes indicadores, destacam-se a expectativa de vida ao nascer, que para brancos 

é de 76 anos, enquanto para negros é de 73,2 anos, o grau de escolaridade, onde se avaliou a 

população com mais de 18 anos com ensino fundamental completo, e que indicou um 

percentual de 62,4% para indivíduos Brancos, versus o percentual de 47,78 % para negro, e 

por fim, mas não menos importante, a significativa discrepância entre a renda auferida 

mensalmente entre negros brancos. Enquanto os negros auferiram a renda média mensal de 

R$ 508,90 (quinhentos e oito reais e noventa centavos), os indivíduos brancos auferiram uma 

                                                             
65 O estudo analisa o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), além de outros dados 
socioeconômicos por cor, sexo e situação de domicílio, com base nos dados fornecidos pelos censos do IBGE de 

2000 e 2010. Resultados disponíveis em: 

http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=29526&Itemid=9. Acesso em 

15/08/17. 
66 Art. 1º, V - políticas públicas: as ações, iniciativas e programas adotados pelo Estado no cumprimento de suas 

atribuições institucionais; VI - ações afirmativas: os programas e medidas especiais adotados pelo Estado e pela 

iniciativa privada para a correção das desigualdades raciais e para a promoção da igualdade de oportunidades. 
67 Resultados disponíveis em: 

http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=29526&Itemid=9. Acesso em 

15/08/17. 
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renda em torno de R$ 1.097,00 (um mil e noventa e sete reais), indicando uma discrepância de 

mais de 50%.  

É justamente dentro desse contexto de desigualdade racial que se inserem as chamadas 

Políticas Afirmativas, espécie do grande gênero das políticas públicas. Tais medidas refletem 

o caráter bidimensional de justiça, centrada no binômio: redistribuição de riquezas e 

reconhecimento de identidades.  

Segundo a especialista em Direitos Humanos, Flávia Piovesan, “O direito à 

redistribuição requer medidas de enfrentamento da injustiça econômica, da marginalização e 

da desigualdade econômica, por meio da transformação nas estruturas socioeconômicas e da 

adoção de uma política de redistribuição”68. 

Contudo as políticas focadas em determinados segmentos da sociedade encontram uma 

importante barreira, a dicotomia entre igualdade formal versus igualdade material. Os hostis 

às ações afirmativas sustentam que as mesmas são atentatórias ao princípio da igualdade 

formal, limitando a ideia de igualdade, à máxima: “todos são iguais perante a lei". Todavia, 

tal argumento não merece prosperar, uma vez que já resta consolidada a prevalência do 

instituto da igualdade substancial, pautado no reconhecimento das desigualdade e assimetrias 

materiais vigentes no seio da sociedade. Portanto, as políticas afirmativas acaudilham-se na 

concepção de igualdade material substantiva. 

Há ainda uma forte crítica ao caráter focado das políticas afirmativas. Correntes 

doutrinárias contrárias a instituição de políticas focadas, sustentam que políticas mais 

universalistas coadunariam mais com o princípio constitucional da Igualdade. Ocorre que as 

políticas afirmativas nada possuem contra a adoção de políticas universalistas, a coexistência 

de ambas no ordenamento jurídico brasileiro não só poderá ocorrer harmonicamente, como é 

necessária.  

Ocorre que não são poucos os indicadores sociais que demonstram que a mera adoção 

de políticas universalistas não é suficiente para reduzir as desigualdades de cunho racial. O 

racismo e as desigualdades sociais decorrentes do mesmo, são fatos sociais específicos, e que 

requerem um tratamento diferenciado e medidas específicas. A manutenção do status quo 

vigente, sem adoção de medidas positivas e reparatórias, terminaria por manter os padrões e 

assimetrias estáveis, conforme se observa ao longo da história do Brasil e sua atual estrutura 

                                                             
68 PIOVESAN, Flávia. Ações afirmativas no Brasil: desafios e perspectivas.. Rev. Estud. Fem. [online]. 2008, 

vol.16, n.3, pp.887-896. ISSN 0104-026X. http://dx.doi.org/10.1590/S0104-026X2008000300010. 
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social. 

É ainda dentro deste contexto que merece destaque a Convenção sobre a Eliminação de 

todas as formas de Discriminação Racial, instituto normativo de Direito Internacional do qual 

o Brasil tornou-se signatário em 07 de março de 196669.  

A convenção internacional estabelece que qualquer "doutrina de superioridade baseada 

em diferenças raciais é cientificamente falsa, moralmente condenável, socialmente injusta e 

perigosa, inexistindo justificativa para a discriminação racial, em teoria ou prática, em lugar 

algum"70. Prevendo, no entanto a possibilidade de instituição das chamadas medidas 

especiais, a serem facultativamente criadas pelos Estados signatários com o objetivo único de 

“assegurar progresso adequado de certos grupos raciais ou étnicos ou de indivíduos que 

necessitem da proteção”64, e para que “possa ser necessária para proporcionar a tais grupos ou 

indivíduos, igual gozo ou exercício de direitos humanos e liberdades fundamentais”71. 

Contudo, conforme preleciona o referido dispositivo, tais medidas deverão ser revestidas de 

um caráter meramente temporal e reparatório, atender a um limite temporal, até restarem 

alcançados os objetivos de sua instituição, além de não serem conduzirem à manutenção de 

segregação de Direitos para diferentes grupos raciais. 

Nesta toada, verifica-se que reconhecer e combater a discriminação racial, ainda que 

tarefa preliminar e primordial, não é por si suficiente. Na efetivação do direito à igualdade, 

mostra-se crucial conjugar a repressão e punição das práticas discriminatórias, com ações 

promocionais. O reconhecimento de identidades e consequentemente das desigualdades 

decorrentes das mesmas, imprescinde da implantação de ações de enfrentamento da injustiça 

sendo a adoção de uma política de reconhecimento e reparação cogente. Reparação esta que 

se instrumentaliza justamente com a implementação de medidas especiais, denominadas 

Políticas Afirmativas.  

É a partir do reconhecimento destas identidades étnico-raciais, discriminadas, negadas e 

desrespeitadas que, combinado à um processo de transformação sociocultural pautado na 

desconstrução de estereótipos e preconceitos, e na valorização da diversidade étnica e 

cultural, será possível ao longo do tempo minorar tamanhas desigualdades sociais, e as 

políticas afirmativas são parte deste processo. Essas medidas funcionam como ferramentas 

                                                             
69 Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação Racial.  Disponível em: 

http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaTextoIntegral.action?id=94836. Acesso em 01/08/17. 
70 IBIDEM 
71 Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação Racial. 
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auxiliares, discriminando positivamente com o fito de promover a igualdade racial entre os 

indivíduos de uma mesma sociedade, que somente será possível após um árduo processo de 

equiparação.  

Desta forma, conclui-se que “as ações afirmativas devem ser compreendidas não 

somente pelo prisma retrospectivo, no sentido de aliviar a carga de um passado 

discriminatório, mas também prospectivo, no sentido de fomentar a transformação social, 

criando uma nova realidade”72. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
72 PIOVESAN, Flávia. Op. Cit. 
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3. AEFETIVIDADE DO SISTEMA DE COTAS RACIAIS NO SISTEMA JURÍDICO 

PÁTRIO 

 

3.1. A lei 12.990/14 que institui as cotas Raciais em Concursos Públicos  

 

Diante da complexidade das estruturas sociais que novos direitos são pretendidos e 

instituídos pelo ordenamento jurídico. Em face desses movimentos cíclicos e históricos da 

sociedade que emergem novos problemas, fruto justamente dessas interações, reclamando do 

Estado uma solução concreta e efetiva. E foi assim que se impuseram as políticas afirmativas, 

uma resposta estatal aos longos séculos de desigualdades, sendo a instituição da Lei de Cotas 

Raciais em Concursos Públicos parte deste processo.  

Em virtude de sua natureza essencialmente reparatória e compensatória, a política em 

questão pode ser definida enquanto medida especial que objetiva a correção das desigualdades 

raciais e a promoção da igualdade de oportunidades. A ação, instituída por meio de lei no 

âmbito do Poder Executivo Federal, encontra suas bases e fundamentos advindos do Estatuto 

da Igualdade Racial, que foi instituído com o fito de “garantir à população negra a efetivação 

da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos, 

além de combater a discriminação e às demais formas de intolerância étnica”73. 

A lei 12.990 foi publicada em 09 de julho de 2014, passando a viger à mesma data.               

Passando então a estabelecer a reserva no percentual de 20% do total de vagas ofertadas em 

Concursos Públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos da administração 

pública federal, aos candidatos negros, autodeclarados pretos ou pardos. 

Assim, conforme se extrai do artigo 2º da referida lei, poderão concorrer às vagas 

reservadas a candidatos negros, aqueles que se autodeclarem pretos ou pardos no ato da 

inscrição do Certame, conforme o quesito de cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. A reserva de vagas limita-se à esfera do poder 

executivo federal, neste incluídas as autarquias, fundações públicas, empresas públicas e 

sociedades de economia mista controladas pela União.  

Em que pese o critério para o alcance do segmento social abarcado pela norma ser o da 

                                                             
73 Art. 1º. Estatuto da Igualdade Racial, disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-

2010/2010/lei/l12288.htm> 
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autodeclaração da pertença racial, o dispositivo legal institui ainda que na hipótese de 

constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso sujeitando-se 

inclusive, caso já nomeado, a instauração de Processo Administrativo, além das demais 

sanções cabíveis. Ademais, em conformidade com a natureza e essência das medidas 

especiais, que são dotadas de um viés discriminatório positivo, a lei de cotas possui limite 

temporal de vigência estipulado em10 (dez) anos.  

Da leitura de alguns estudos que buscam dissecar o processo histórico e social que 

culminou na instituição da política, destacam-se aqueles que apontam que a lei de cotas no 

Brasil resulta de uma importação adaptada à realidade social brasileira do sistema de Cotas 

Raciais implantado nos Estados Unidos da América na década de 60, ainda que se saiba que a 

política de cotas não é restrita àquele país. Na Índia, por exemplo74, as ações afirmativas 

foram instituídas na década de 1950, “quando a Constituição estabeleceu cotas nas 

legislaturas, no emprego público e no ensino superior para as Scheduled Castes and 

Scheduled Tribes75. 

Contudo, ressalvadas as distintas trajetórias históricas e as significativas diferenças que 

caracterizam cada sociedade, “a experiência jurídica norte-americana, em razão de sua 

relevância e de seu pioneirismo, tornou-se um paradigma para os brasileiros, tanto para os 

defensores desta espécie de ação afirmativa, como para os seus críticos e opositores”.76 

Preliminarmente, impende destacar que a lei 12.990/14, notadamente conhecida como 

lei de cotas raciais em concursos públicos, integra um longo processo de concretização de 

políticas e ações afirmativas focadas no Brasil, e possui como marco referencial a instituição 

de cotas raciais nas universidades públicas brasileiras.  

Neste processo de implantação dessas políticas, a Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro (UERJ) encontra-se como precursora, tornando-se a primeira universidade pública do 

país a instituir o sistema de cotas raciais, regulamentado por meio da lei estadual nº 3708, de 

                                                             
74 Dos casos de ação afirmativa registrados, o mais antigo de que se tem notícia é o da Índia, onde a adoção de 

tais políticas data de 1950. Após conquistar a independência, a Índia criminalizou o casteísmo e consagrou em 
sua constituição o princípio das “políticas de reserva”, medidas voltadas para a proteção e promoção de membros 

de grupos historicamente discriminados. Entre as medidas, incluem-se cotas de representação política nas 

legislaturas estaduais e nacionais, cotas de contratação no serviço público e cotas nas instituições públicas de 

ensino superior. FERES JR., João e DAFLON, Verônica Toste. Ação afirmativa na Índia e no Brasil: um estudo 

sobre a retórica acadêmica. Sociologias [online]. 2015, vol.17, n.40, pp.92-123. ISSN 1517-4522. Disponível 

em: < http://www.scielo.br/pdf/soc/v17n40/1517-4522-soc-17-40-00092.pdf > 
75 IBIDEM 
76 ROZAS,L.B. 2009. Cotas para negros nas universidades públicas e a sua inserção na realidade jurídica 

brasileira: por uma nova compreensão epistemológica do princípio constitucional da igualdade. Dissertação de 

Mestrado, USP, São Paulo, SP, Brasil. 
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09 de novembro de 2001, onde restou estabelecida a reserva do percentual de 40% do total de 

suas vagas ofertadas no vestibular daquele ano aos candidatos negros. 

Seguindo os passos da UERJ, a Universidade do Estado da Bahia (UNEB), por meio da 

Resolução nº 196/2002 do Conselho Universitário, passou também a instituir o sistema de 

cotas raciais em seu exame vestibular, já no processo seletivo realizado no ano de 2005, onde 

foram oferecidas 5.500 vagas no total, sendo reservado o percentual de 40% destas vagas para 

os alunos negros oriundos da rede pública de ensino. Em termos numéricos, no vestibular 

daquele ano ingressaram 3.440 alunos negros cotistas. 

Em âmbito federal, a reserva de vagas aos candidatos negros para ingresso no ensino 

público superior data formalmente a partir da instituição da lei federal nº 12.711, promulgada 

somente em 29 de agosto de 2012. Em que pese o referido diploma normativo ter instituído e 

uniformizado a política de cotas em todas as universidades e instituições federais de ensino, a 

reserva de vagas já vinha sendo aplicada esparsamente por diversas instituições federais de 

ensino com fulcro na autonomia didática e administrativa de que são dotadas, a exemplo da 

Universidade de Brasília e da Universidade Federal da Bahia.  

No entanto, em que pese o caráter paradigmático das políticas afirmativas de recorte 

racial no âmbito do ensino público superior, estas não foram as primeiras iniciativas 

legislativas atinentes à temática. 

A lei de cotas raciais em concursos públicos integra um longo processo de 

concretização de políticas e ações afirmativas focadas no Brasil, possuindo como marco 

referencial a instituição de cotas raciais nas universidades públicas brasileiras. 

Pode-se afirmar que o Projeto de Lei nº 1332/198377, que propunha “ação 

compensatória, visando à implementação do princípio da isonomia social do negro, foi a 

primeira iniciativa de natureza legislativa e de cunho racial formalmente proposta no Brasil. 

Tal projeto foi então seguido pelo Projeto de Lei nº 3.196/8478, de autoria do então Deputado 

Abadias do Nascimento, que propôs a reserva de 40% das vagas ofertadas para o ingresso no 

Instituto Rio Branco do Ministério das Relações Exteriores, aos candidatos da etnia negra. 

 

                                                             
77Disponível em:<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=190742> 
78 Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=879CBB32F62989492DDAABE3

38120CE6.proposicoesWeb2?codteor=1162303&filename=Avulso+- 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=190742
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Em esfera federal, no que se refere ao mercado de trabalho e ações afirmativas focadas, 

nota-se que a primeira iniciativa de caráter público e de cunho racial pode ser atribuída 

justamente à Lei Federal 12.990/2014, sendo o referido diploma legal instituído por meio do 

Projeto de Lei nº 6738/2013, apresentado em 07 de novembro de 2013 por iniciativa do Poder 

Executivo. Submetido a regime de urgência com fulcro no artigo nº64, parágrafo 1º da 

Constituição Federal79, após pedido formalmente formulado pela então presidente da 

República, o projeto normativo passou então por um célere processo legislativo, conforme é 

possível observar das etapas do processo legislativo que culminou na sua edição. 

Sobre o referido PL, destaca-se a EMI nº 00195/201380, que devidamente o instruiu.                  

O referido documento expõe as justificativas apresentadas pela SEPPIR, formuladas por Eva 

Maria Cella Dal Chiavone e por Luiza Helena de Bairros, esta última então titular da pasta. 

Seu texto merece destaque pelas contundentes ponderações, onde restaram evidenciados os 

reais motivos à ensejarem a instituição da política, dentre os quais a ausência de 

representatividade do negro no serviço público, realidade esta que apenas expõe a sub-

representação de negros e pardos no mercado de trabalho, bem como os alarmantes 

indicadores sociais que sinalizam a disparidade entre as posições sociais ocupadas por 

indivíduos brancos e negros.  

Para a secretaria especializada, a política afirmativa proposta mostrava-se não apenas 

necessária como urgente, ante a “persistência de diferenças significativas quanto aos 

indicadores sociais das populações negra e branca, além da necessidade de diversidade na 

administração pública, considerando seu papel na formulação e implantação de políticas 

públicas voltadas para todos os segmentos da sociedade”81. 

Assim, a lei de Cotas Raciais em concurso públicos não apenas se mostra compatível 

com o princípio constitucional da igualdade, pois lastreado pela noção de igualdade 

substancial, como obedece ainda o quanto previsto no artigo nº 39 do Estatuto da Igualdade 

Racial82, que na forma da lei autoriza o poder público a promover ações que assegurem a 

igualdade de oportunidades no mercado de trabalho. 

 

                                                             
7979§ 1º - O Presidente da República poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm 
80 Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1177136&filename=PL+6738/2013 
81 Ibidem 
82 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12288.htm 
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3.2. Da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF nº 186 

 

A partir da instituição de políticas afirmativas sob o recorte racial no Brasil muitas 

polêmicas surgiram e não poucas críticas brotaram no campo político, acadêmico e social. 

Após a instituição formal e aplicação prática da política de reserva de vagas sob o critério do 

recorte racial em Universidades Públicas brasileiras, muitos candidatos, ora inconformados 

com a política, ora sentindo-se prejudicados, postularam diversas demandas em juízo a fim de 

ver denegada a aplicação da controversa política. 

Foi justamente diante do imbróglio pertinente ao tema, e da controvérsia acerca de sua 

constitucionalidade, que foi proposta perante o Supremo Tribunal Federal a ADPF nº 18683, 

de autoria do Partido Democratas, em face da Universidade de Brasília, cujo emblemático 

julgamento, realizado em17/03/2014, veio por pacificar o entendimento jurisprudencial acerca 

do tema, ao menos em seara de cotas raciais para ingresso em Universidades e 

estabelecimentos de ensino. 

A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, suscitava dentre outros 

argumentos, que a política de cotas raciais instituída administrativamente pela UNB 

simbolizava ofensa aos artigos 1º, caput e inciso III; 3º, inciso IV; 4º, inciso VIII; 5º, incisos I, 

II, XXXIII, XLII, LIV; 37, caput; 205; 207, caput; e 208, inciso V, da Constituição Federal de 

1988, atrelados diretamente ao princípio da dignidade da pessoa humana, ao repúdio ao 

racismo, ao princípio da Igualdade, o direito de todos à educação, e à meritocracia.  

Levantou-se ainda à exordial que atos administrativos da Universidade, ao preverem a 

instauração de comissões de verificação da pertença étnico-racial autodeclarada pelos 

candidatos, acabaram por instituir um suposto Tribunal Racial institucional, aduzindo in 

litteris que: “instituíram verdadeiro ‘Tribunal Racial’, composto por pessoas não-identificadas 

e por meio do qual os direitos dos indivíduos ficariam, sorrateiramente, à mercê da 

discricionariedade dos componentes”84. 

Argumentou-se em suma que a política de cotas raciais, além de ferir o princípio da 

Igualdade, consagrado na Constituição Federal de 1988, seria “inadequada para as 

                                                             
83 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental,Brasília, 

DF,26/04/2012. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=186&classe=ADPF&origem=AP&r

ecurso=0&tipoJulgamento=M> 
84 Disponível em: http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStfArquivo/anexo/ADPF186.pdf 
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especificidades brasileiras”. A peça perambular sustentou ainda como justificativa contrária à 

política, que “o sistema de cotas da UNB pode agravar o preconceito racial, uma vez que 

institui a consciência estatal da raça”, aduzindo ademais que, “o acesso aos direitos 

fundamentais no Brasil não é negado aos negros, mas aos pobres e que o problema econômico 

está atrelado à questão racial”, sustentando por fim que a reserva de vagas sob um recorte 

racial, “promove ofensa arbitrária ao princípio da igualdade, gera discriminação reversa em 

relação aos brancos pobres, além de favorecer a classe média negra”85. 

Com isso, a fim de uniformizar a aplicação da lei no âmbito do poder judiciário em todo 

território nacional, a título de repercussão geral, em virtude do caráter amplo, geral e imediato 

do julgamento, nos termos da lei 9.882 de 3 de dezembro de 199986, o então relator do 

processo, o ministro Ricardo Lewandowski conclui pela constitucionalidade dos programas 

de ação afirmativa de recorte racial instituídos pela Universidade de Brasília, e demais 

estabelecimentos de ensino superior no País. 

 Em sua relatoria, julgando improcedente a ação ajuizada pelo partido político, o 

ministro sustentou brilhantemente a compatibilidade das políticas com a ordem constitucional 

vigente com base na ideia de igualdade substancial87. 

Conforme sustentou o ministro, o Supremo Tribunal Federal, em diversos precedentes, 

já havia assentado o entendimento pela constitucionalidade das políticas de ação afirmativa, 

sustentando ademais as estas ações, quando dotadas de um recorte racial, buscam sobretudo 

reverter, ao menos no âmbito universitário, o “quadro histórico de desigualdade que 

caracteriza as relações étnico raciais e sociais em nosso país, não sendo cabível portanto, o 

exame das mesmas “apenas sob a ótica de sua compatibilidade com determinados preceitos 

constitucionais, isoladamente considerados”88, devendo portanto serem analisadas, “à luz do 

arcabouço principiológico sobre o qual se assenta o próprio Estado brasileiro”89. 

O voto em sede de relatoria, destacou ainda a inépcia dos critérios biológicos pautados 

na acedência genética, para determinar a pertença étnica do indivíduo, que além de 

                                                             
85 Disponível em: 

<http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqo

bjetoincidente=2662983> 
86 Lei nº 9.882, de 3 de dezembro de 1999. Dispõe sobre o processo e julgamento da argüição de 

descumprimento de preceito fundamental, nos termos do § 1o do art. 102 da Constituição Federal. Disponível 

em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9882.htm> 
87 IBIDEM 
88 Disponível em: <http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADPF186RL.pdf> 
89 IBIDEM 
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incompatíveis com a concepção contemporânea de raça dada pelas ciências humanas exatas, 

seria extremamente custoso, sustentando “a absoluta impropriedade em conceber a noção 

jurídica de “raça” a partir de aspectos biológicos, ligados à estrutura molecular do genoma 

humano. A idéia de “raça” que ganha relevo jurídico deflui de fatores históricos, políticos, 

sociológicos e culturais”. 

 Restou assim solidificado o entendimento acerca adoção do aspecto fenótipo do 

candidato como critério de identificação da pertença ética e racial, seguindo corroborada sua 

aplicabilidade e funcionalismo, além da ausência de qualquer inconstitucionalidade na sua 

utilização. O ministro fundamentou em seu voto serem “esses traços objetivamente 

identificáveis que informam e alimentam as práticas insidiosas de hierarquização racial ainda 

existentes no Brasil”. 

No que se refere à instituição das Comissões de Verificação, a corte mostrou 

entendimento transparente acerca do seu cabimento e constitucionalidade, aduzindo em suma 

que “A referida banca não tem por propósito definir quem é ou não negro no Brasil. Trata-se, 

antes de tudo, de um esforço da universidade para que o respectivo programa inclusivo 

cumpra efetivamente seus desideratos, beneficiando seus reais destinatários.  

Em uma contundente fundamentação, o ministro relator reiterou o papel efetivador das 

Comissões de Verificação, rechaçando ainda o tom pejorativo utilizado pelo partido 

postulante, ao denominar a Comissão de Verificação, de Tribunal Racial: 

 

“Não acolho a impugnação de que a existência de uma comissão 

responsável por avaliar a idoneidade da declaração do candidato 

cotista configure um “Tribunal Racial”. O tom pejorativo e ofensivo 

empregado pelo partido requerente não condiz com a seriedade e 

cautela dos instrumentos utilizados pela UnB para evitar fraudes à sua 

política de ação afirmativa”.90 

 

Portanto, da análise do emblemático acórdão referente ao julgamento da ADPF nº 186, 

extrai-se uma contundente fundamentação acerca da compatibilidade do sistema de cotas 

raciais com o princípio constitucional da igualdade, reiterando-se assim seu pungente perfil 

constitucional. O julgado mostra-se especialmente emblemático por pacificar uma celeuma 

jurídica proficuamente suscitada perante os tribunais nacionais, além de dar as bases jurídicas 
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para os questionamentos que viriam posteriormente ser propostos a partir da instituição da 

Política de Cotas Raciais para ingresso no serviço Público.  

Ademais, o entendimento da mais alta corte judicial do país, ao estabelecer postulados 

jurídicos contundentes acerca da temática, atua como lastro doutrinário e jurisprudencial apto 

a respaldar a atuação da administração pública no alcance de seus objetivos fundamentais 

previsto na carta constitucional, dentre os quais, construir uma sociedade justa e erradicar as 

desigualdades sociais, além da efetivação dos Direitos e Garantias Fundamentais pautados no 

ideal de Igualdade. 

Por fim, cumpre destacar o caráter subsidiário do entendimento da corte, principalmente 

no que se refere a compatibilidade da instituição das Comissões de Verificação com 

ordenamento jurídico pátrio, uma vez que através de uma brilhante fundamentação, 

demonstrou-se serem estas absolutamente cabíveis e constitucionais, sendo inclusive 

destacado seu papel de instrumento administrativo hábil a dar efetividade a política em 

questão.  

 

3.3. Da Resolução nº 203/2015 do Conselho Nacional de Justiça.  

 

Seguindo os passos do Poder Executivo Federal, o Poder Judiciário, na figura do 

Conselho Nacional de Justiça, no gozo de sua autonomia e competência, instituiu por meio da 

Resolução nº 203, de 23 de junho de 2015 a reserva de 20% (vinte por cento) de suas vagas 

para provimentos de cargos efetivos em concursos públicos nos órgãos do Poder Judiciário, 

inclusive para ingresso na magistratura, aos candidatos negros, autodeclarados pretos ou 

pardos.  

A resolução veio a fim de regulamentar e uniformizar a aplicação de cotas raciais no 

âmbito do Poder Judiciário, acompanhando a política de reserva de vagas outorgada pelo 

Poder Executivo no âmbito de sua competência e instituída por meio da lei 12.990 de 2014.  

O dispositivo legal postulou-se de forma praticamente idêntica à norma sob referência. 

No entanto,partindo da presunção de veracidade das informações prestadas pelo candidato no 

ato da inscrição do certame, especificamente naquilo que se refere à declaração de pertença 

racial, o instituto normativo inovou ao prever formalmente a possibilidade de apuração das 

responsabilidades administrativa, civil e penal, na hipótese de constatação de declaração falsa, 
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delimitando assim o alcance das sanções cabíveis, que se encontravam apenas genericamente 

indicadas na lei 12.990 de 2014. 

 

3.4. Da Orientação Normativa nº 03/16 do Ministério do Planejamento Desenvolvimento 

e Gestão  

 

Em 1º agosto de 2016, Secretaria de Gestão de Pessoas e Relações do Trabalho no 

Serviço Público, órgão integrante da estrutura organizacional do Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão, editou Orientação Normativa nº 3, que dispõe sobre regras de 

aferição da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos negros para fins do disposto 

na Lei nº 12.990, de 9 de junho de 2014. Com base na Orientação Normativa, o órgão 

ministerial determinou instruções para aferição da veracidade da informação prestada por 

candidatos negros, que se declararem pretos ou pardos. 

 

Impende destacar que a edição da norma é fruto  de uma força tarefa de um Grupo de 

Trabalho Interministerial, constituído por especialistas na temática racial, constituído e 

formalizado em dezembro de 2016, através da Portaria Conjunta n° 11, editada pelos 

ministérios do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e da Justiça e Cidadania e publicada 

no Diário Oficial da União.  

 

A realização dos trabalhos culminou na edição da norma em vigor, tendo sido ainda 

precedida de uma consulta popular eletrônica, divulgada no site do ministério Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão91, onde a sociedade pôde opinar sobre qual seria o melhor 

procedimento a ser adotado para a verificação das autodeclarações dos candidatos que 

concorressem às vagas reservadas às pessoas negras. 

 

A partir da Edição da Instrução Normativa nº 03, pelo MPDG, foram instituídas regras 

gerais para verificar a autenticidade da autodeclaração prestada por candidatos negros nos 

concursos públicos no âmbito do poder executivo federal. Com a edição da norma 

regulamentar, o candidato que optar por concorrer pelo sistema de cotas raciais deverá 

                                                             
91Disponível em: <http://www.planejamento.gov.br/noticias/aberta-consulta-sobre-aprimoramento-de-

verificacao-das-autodeclaracoes-em-concursos-publicos> 
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necessariamente passar pela análise de uma comissão que irá avaliar os "aspectos fenotípicos 

do candidato, os quais serão verificados obrigatoriamente com a presença do candidato"92. 

A norma orientadora estabeleceu critérios primordiais a serem observados nos editais de 

Concursos Públicos no âmbito da Administração Pública Federal, a fim de “prever e detalhar 

os métodos de verificação da veracidade da autodeclaração”, com a indicação de uma 

comissão designada para tal fim, com competência deliberativa; prever a possibilidade de 

recurso para candidatos não considerados pretos ou pardos após decisão da comissão, além de 

estabelecer “as formas e critérios de verificação da veracidade da autodeclaração”93, critérios 

estes que “deverão considerar, tão somente, os aspectos fenotípicos do candidato, os quais 

serão verificados obrigatoriamente com a presença do candidato”.  

A orientação ministerial que veio por regulamentar o referido diploma legal, passou a 

estabelecer os mecanismos necessários à sua aplicabilidade. No entanto, é importante destacar 

que a regramento estabeleceu procedimentos não previstas na lei em questão, entrando, 

portanto, em suposto confronto ao princípio da estrita legalidade, sendo por isso 

contundentemente questionada por aqueles contrários à sua aplicação.  

Através da norma, criou-se uma etapa de aferição da idoneidade da declaração do 

candidato, prévia à homologação do resultado final do certame, etapa esta que não havia sido 

prevista na lei 12.999. A orientação previu a instituição de uma a comissão especial, 

designada para a verificação da autenticidade da autodeclaração, devendo ter seus membros 

distribuídos por gênero, cor e, preferencialmente, naturalidade, determinando ao fim que na 

hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato seria eliminado do concurso sem 

prejuízo das demais sanções cabíveis. 

A orientação normativa, ao regulamentar e procedimentalizar a lei em referência, 

acabou por criar novas hipóteses que podem ser consideradas restritivas de direitos 

legalmente instituídos pela lei 12.990, ou extrapolar desta forma, seus limites materiais e 

legais. 

Contudo, impende destacar que a lei que referenciou a orientação ministerial, determina 

em seu art. 2º, parágrafo único, a eliminação do candidato do concurso, sem prejuízo de 

outras sanções cabíveis, na hipótese de constatação de falsidade da declaração racial, 

                                                             
92 Orientação Normativa nº 03/16. Disponível em: <> 
93 Ibidem 
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prevendo não somente a possibilidade de aplicação de um mecanismo de verificação, como 

ainda as possíveis sanções a serem impostas ao candidato que incorresse na inidônea prática. 

 

3.4.1. Do Vício de formalidade 

 

O Decreto legislativo nº 9.035, de 20 de abril de 2017, que dispõe acerca da Estrutura 

Regimental do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, dispõe em seu art. 

9º94, acerca da Secretaria de Orçamento Federal, aduzindo competir a esta, acompanhar e 

propor, no âmbito de suas atribuições, normas reguladoras e disciplinadoras relativas às 

políticas públicas em suas diferentes modalidades. Desta forma, o dispositivo legal evidencia 

desde já a competência normativa do órgão, mormente no que concerne a edição de regras, a 

atribuição institucional em âmbito federal de disciplinar políticas públicas em suas diferentes 

modalidades. 

Não obstante, o regramento citado alhures estabelece em seu art. 24, competir à 

Secretaria de Gestão de Pessoas, o exercício da competência normativa e orientadora em 

matéria de pessoal civil no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e 

fundacional. Designando ainda, no art. 25, a competência do Departamento de Legislação e 

Provimento de Pessoas, para orientar e dirimir dúvidas quanto à aplicação da legislação e 

propor atos normativos, normas complementares e procedimentos para o cumprimento 

uniforme da legislação referente aos temas de sua competência.  

Desta forma, depreende-se ter sido no gozo de suas atribuições e competências, que o 

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, instituiu a Orientação Normativa nº 

03/16, estabelecendo procedimentos administrativos de verificação da autenticidade da 

autodeclaração étnico-racial prestada pelos candidatos, como fase integrante de certames para 

ingresso no Serviço Público, nos termos da Lei 12.990/14.  

O referido ato normativo estipulou mecanismos administrativos a fim de efetivar o 

quantum colimado pela política afirmativa instituída pelo referido diploma legal, de forma a 

instrumentalizar a aplicação da legislação em questão, ao menos naquilo que se refere a 

reserva das vagas ofertadas para os candidatos autodeclarados negros, pretos ou pardos, para o 

provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito do Poder Executivo federal.  

                                                             
94 Art. 9º, Inciso X : Acompanhar e propor, no âmbito de suas atribuições, normas reguladoras e disciplinadoras 

relativas às políticas públicas em suas diferentes modalidades. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/Decreto/D9035.htm#art10 > 
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Em que pese tratar-se de uma espécie normativa, o conceito de Instrução ou Orientação 

Normativa, é mais facilmente obtido no campo do Direito Administrativo, justamente em 

função de sua competência material. 

No âmbito do Direito Administrativo, a Instrução ou Orientação Normativa pode ser 

enquadrada como espécie de Ato Administrativo classificado quanto à sua forma de 

exteriorização, sendo definida de acordo com o conceito trazido por Di Pietro95, como “a 

declaração do Estado ou de quem o represente, que produz efeitos jurídicos imediatos, com 

observância da lei, sob regime jurídico de direito público e sujeita a controle pelo Poder 

Judiciário”. 

Já segundo aduz Diógenes Gasparini, uma Instrução Normativa seria “a fórmula 

mediante a qual os superiores expedem normas gerais, de caráter interno, que prescrevem o 

modo de atuação dos subordinados em relação a certo serviço. Assemelha-se ao Aviso, a 

Circular e à Ordem de Serviço.96 

Sem embargo, uma Instrução ou Orientação Normativa, pode ser ainda definida, nas 

palavras de Lenice Iolanda Oliveira97, como sendo:  

 

“Ato assinado por titular de órgão responsável por atividades 

sistêmicas, visando a orientar órgãos setoriais e seccionais, a fim de 

facilitar a tramitação de expedientes relacionados com o sistema e que 

estejam com instrução e resolução sob responsabilidade desses órgãos. 

Trata, também, da execução de leis, decretos e regulamentos.98 

 

Visto isso, depreende-se que uma Instrução ou Orientação Normativa, visa prescrever o 

modo de atuação dos integrantes da estrutura organizacional da Administração Pública, como 

assim o fez o referido Ministério.  

Logo, o Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão, redesignado, Ministério do 

Planejamento Desenvolvimento e Gestão, agiu dentro de sua competência e atribuição legal, 

no estrito cumprimento de seu objetivo institucional, consistente na formulação de políticas e 

                                                             
95 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 203 
96GASPARINI, Diogenes. Direito Administrativo. 8. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 87 
97 OLIVEIRA. Lenice Iolanda de. A lei e a Instrução Normativa: A força da Instrução Normativa. Disponível 

em: http://www.rochamarques.com.br/artigos/leieinstrucao-normativa. Acesso em 22/03/17 
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diretrizes para a Gestão Pública, que compreende, entre outras funções, a de organização e 

funcionamento da administração pública, em especial quanto a modelos jurídico-institucionais 

e estruturas organizacionais, no âmbito do Poder Executivo Federal. 

Ocorre que, ante a edição da referida norma, vislumbrou-se a ocorrência de um 

hipotético vício de formalidade, em virtude da suposta incompatibilidade da espécie 

normativa utilizada para fim de regulamentar a Lei 12.990/14, que institui a política de Cotas 

Raciais em Concursos Públicos de âmbito Federal.  

O alegado vício consiste justamente em uma suposta incompetência material da espécie 

normativa editada, pois conforme determina a lei e a doutrina compete a espécie normativa do 

Decreto, a regulamentação de Leis, para sua fiel execução, apontando-se assim um vício de 

formalidade na edição da Instrução Normativa nº 03/16, consistente na impossibilidade 

formal e legal da mesma em regulamentar a Lei 12.990/14. 

Segundo disciplina o Manual da Redação Oficial da Presidência da República: 

“Decretos Legislativos são atos destinados a regular matérias de competência exclusiva do 

Congresso Nacional que tenham efeitos externos a ele”, tudo nos termos do art. 49 da 

Constituição Federal. Disto, cumulado à leitura do art. 84, inciso IV, da constituição Federal, 

depreende-se que um Decreto não poderá criar nem modificar direitos, pois estas são matérias 

reservadas unicamente às leis, complementares, ordinárias e delegadas. 

Ainda nesse diapasão, importa destacar respeitável posicionamento doutrinário, que 

entende não ser papel das Instruções ou Orientações Normativas, servir como integradora de 

lacuna normativa ou suprimir omissões valorativas, atribuindo a esta espécie normativa muito 

mais um papel elucidativo e interpretativo do que propriamente normativo. 

 

Pela interpretação legal, extrai-se que este instrumento normativo não 

serve para: invadir a esfera de competência constitucional ou legal; 

revogar dispositivo de lei; ofender ou ir de encontro a preceitos 

princiológicos; modificar redação de norma ou aplicá-la com 

restrições não previstas em lei; dar interpretação contrária à lei ou a 

Constituição; estabelecer parâmetros normativos vinculativos para os 

Tribunais e juízes inferiores, reduzindo sua independência funcional; 

criar direitos e obrigações para os jurisdicionados; aplicar sanções 

etc.99 

                                                             
99 SANTOS. Tainá Angeiras Gomes. Da força legal das instruções normativas do Tribunal Superior do Trabalho: 

uma análise acerca da (in)constitucionalidade da IN 39/2016 – entre erros e acertos 
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Ainda em desfavor da espécie normativa, pontuou-se que o referido regramento passou 

a prever hipóteses e procedimentos não previstos na lei sob referência, a exemplo da 

instituição das comissões de verificação. Alegação esta que a meu ver não merece prosperar, 

tendo em vista que o art. 2º, parágrafo único, da lei 12.990/14100, antevê a possibilidade de 

sancionar as autodeclarações falsamente prestadas pelos candidatos, indicando, portanto, a 

incidência de um mecanismo fiscalizatório e sancionador. 

Observa-se que a evolução dos nossos institutos normativos nem sempre conseguem 

acompanhar as modificações sociais ocorridas no bojo da sociedade, ficando quase sempre 

aquém destas transformações. No entanto, é justamente diante destas transformações que 

mecanismos são criados e editados a todo tempo no ordenamento jurídico, a fim de cobrir, ou 

ao menos acompanhar essas aceleradas transformações jurídico-sociais, sendo as instruções, 

atos administrativos céleres, que buscam dar efetividade a estes mecanismos, dando ás leis e 

ao próprio estado, instrumentos necessários ao cumprimento de suas funções institucionais 

precípuas. 

Assim, foi justamente com advento das políticas públicas e ações afirmativas, 

instituídas pelo poder público, em especial a Lei de Cotas de Raciais em Concursos Públicos 

Federais, que se viu a necessidade de criação de mecanismos eficazes, a fim de evitar as 

fraudes verificadas nos certames já sob a regência do novel diploma legal. Assim, a fim de 

instrumentalizar os órgãos e entidades integrantes da estrutura organizacional da 

Administração Pública, foi que Ministério do Planejamento Desenvolvimento e Gestão, no 

uso de suas atribuições legais editou a referida Instrução, criando mecanismos e 

procedimentos necessários ao combate à fraude ao sistema de Cotas.  

Portanto, finalmente conclui-se que o MPDG, ao editar a Instrução Normativa nº 03/16, 

não extrapolou suas competências institucionais, tampouco incorreu em vício de formalidade, 

mas sim agiu dentro do quanto previsto na sua lei instituidora, ao regulamentar os 

procedimentos referentes tanto à admissão de pessoal civil no âmbito da administração 

pública federal, quanto a regulamentação de Políticas Públicas instituídas no âmbito de sua 

competência, nos termos da .Assim, em que pese em essência o teor do instrumento 

normativo tratar essencialmente de procedimentos atinentes a contração de pessoal civil no 

                                                             
100 Art. 2º, Parágrafo único. Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do 

concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua admissão ao serviço ou emprego público, 

após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo 

de outras sanções cabíveis. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-

2014/2014/lei/L12990.htm 
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Poder Executivo Federal, na regência da política de cotas raciais instituída por lei ,a Instrução 

Normativa nº 03/16, manifesta sobretudo a atuação de um órgão federal, instituído por lei, no 

exercício de suas funções institucionais e de seu poder fiscalizatório e de autotutela. 

 

3.5. Histórico Jurisprudencial 

 

Conforme suscitado em tópico anterior, a instituição de políticas afirmativas sob o 

recorte racial no Brasil gerou um profundo e complexo debate acerca de sua aplicabilidade e 

constitucionalidade. Os debates e questionamentos não se restringiram aos campos político, 

acadêmico e social, e desembocaram no domínio do Poder Judiciário, onde diversas 

demandas foram propostas a partir da insatisfação de muitos candidatos, que inconformados 

com a aplicação da política sentiram-se prejudicados pela mesma, postulando assim suas 

insatisfações em juízo, a fim de verem denegada sua aplicação e efetividade. 

A partir da análise de um histórico jurisprudencial, pode-se afirmar que tais demandas 

emergiram e tiveram seu auge a datar da instituição da Política sob recorte racial, no âmbito 

da Educação Pública Superior. No entanto, observa-se que mesmo após o julgamento da 

ADPF nº 186 pelo Supremo Tribunal Federal, onde restou assentada a constitucionalidade 

desta ação afirmativa focada, o processo de resistência judicial à política de cotas persistiu, 

sobretudo após a concretização da política de reserva de vagas de recorte racial para acesso ao 

Serviço Público.  

No que se refere à temática, e a fim de entender os principais questionamentos levados à 

apreciação judicial, impende destacar alguns pertinentes julgados, para assim ser possível 

traçar um panorama geral acerca dos principais argumentos acerca da aplicação da política em 

debate, sejam estes contrários ou favoráveis. A título meramente metodológico abordar-se-ão 

inicialmente os posicionamentos contrários a aplicação da política de cotas raciais, merecendo 

destaque dois importantes julgados.  

O primeiro destes, já sob a vigência da lei 12.990/14, que instituiu a reserva de vagas 

aos candidatos negros em certames públicos no âmbito do poder executivo federal, trata de 

uma Ação Cautelar, postulada nos autos do processo de nº 0131622-23.2015.5.13.0025, e 

proposto em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista com participação da 

União, subordinada, portanto à lei sob referência.  
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O processo refere-se ao certame regido pelo Edital nº 02/2014, onde o candidato, 

inconformado com sua eliminação em razão da ausência de comprovação da identidade racial, 

postulou em juízo a anulação do ato administrativo, suscitando ademais a declaração de 

inconstitucionalidade da norma regente.  

No julgamento do caso, em sede de primeira instância, o Juiz Adriano de Mesquita 

Dantas, da 8ª Vara do Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba, em sentença exarada em 18 

de janeiro de 2016, entendeu pela concessão da tutela antecipada pretendida pelo autor, 

aduzindo em suma que:  

“A reserva de vagas para negros, prevista na Lei n.º 12.990/2014, é 

inconstitucional, por violar os arts. 3º, IV, 5º, caput, e 37, caput e II, 

da Constituição Federal, além de contrariar os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade".101 

“A Lei n.º 12.990/2014 permite, ainda, situações esdrúxulas e 

irrazoáveis, tanto em razão da ausência de critérios objetivos para a 

identificação dos negros (pretos ou pardos), quanto pela total 

inexistência de critérios relacionados à ordem de classificação e, 

ainda, em razão da inexistência de qualquer corte social. Ora, o Brasil 

é um país multirracial, de forma que a maioria da sociedade brasileira 

poderia se beneficiar da reserva de cotas a partir da mera 

autodeclaração (art. 2º da Lei n.º 12.990/2014), o que não parece 

razoável nem proporcional. ”102. 

 

Para o magistrado a aplicação da norma é dotada de alta carga de subjetivismo, 

sobretudo, conforme salienta, pela falta de critérios objetivos na sua aplicação. O juiz 

questiona sob quais critérios e valores ocorre a análise da pertença racial, bem como a partir 

de qual tonalidade da pele seria possível considerar uma pessoa parda ou negra. Aduz em 

suma que “a inexistência de corte objetivo de cunho social na Lei n.º 12.990/2014 privilegia o 

negro rico e de classe média em detrimento do negro pobre, quando, na verdade, esse último é 

que faz jus às políticas públicas de inclusão social”103. 

A sentença a quo foi prontamente rejeitada pelo tribunal competente, em absoluta 

consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC nº 41. 

Nesta oportunidade, a mais alta corte judicial do país, sedimentou o entendimento acercada 

instituição de mecanismos heterônomos de verificação da autenticidade da autodeclaração 

prestada pelos candidatos em certames de caráter público, sustentando em suma que os 

                                                             
101 Disponível em: <https://pje.trt13.jus.br>. Acesso em 20/08/17 
102 Ibidem 
103 Disponível em: <https://pje.trt13.jus.br>. Acesso em 20/08/17 
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mesmos se encontram adstritos à ordem legal, sendo revestidos, portanto de 

constitucionalidade e legalidade. 

Em sentido diverso do julgado supracitado, merecem destaque duas relevantes decisões, 

que não apenas ratificaram a aplicabilidade da lei federal, submetida por ora a exame judicial, 

mas também endossaram a legitimidade dos mecanismos de verificação da autenticidade das 

autodeclarações prestadas pelos candidatos.  

A primeira destas refere-se ao processo tombado sob nº5004760-

40.2015.404.7110104.Trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra decisão exarada 

pelo juiz Everson Guimarães Silva, substituto da 2ª Vara Federal de Pelotas, que julgando 

parcialmente procedente o pedido do autor, determinou à Empresa Brasileira de Serviços 

Hospitalares – EBSERH, a reintegração do candidato no Concurso Público regido pelo Edital 

02/2015, para o cargo de Analista Administrativo, com a participação do mesmo na condição 

de cotista,Contudo, em sede de Apelação, a decisão do juízo a quo foi prontamente reformada 

pelo tribunal competente, que corroborou o julgamento da comissão avaliadora, mas permitiu 

tão somente a continuação da postulante no certame. 

De modo semelhante entendeu por decisão unânime o Tribunal Regional Federal da 5ª 

região, nos autos do processo de nº 0804990-20.2015.4.05.8400105, em sede de Agravo de 

                                                             
104 ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. CRITÉRIO DE 

AUTODECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA. COMISSÃO DE VERIFICAÇÃO. CRITÉRIO DE 

HETEROIDENTIFICAÇÃO BASEADO NO FENÓTIPO. LEGALIDADE. 1. A autodeclaração não 

constitui presunção absoluta de afrodescendência, evitando, assim, que se transforme em instrumento de fraude à 

lei, em prejuízo justamente do segmento social que o Estatuto da Igualdade Racial (Lei nº 12.288/2010) visa a 

proteger. 2. A autodeclaração pode ser avaliada por comissão designada pelo Poder Público para tal fim. Neste 
desiderato, devem ser considerados os aspectos fenotípicos do candidato, pois, se o sistema de cotas raciais visa 

a reparar e compensar a discriminação social, real ou hipotética, sofrida pelo afrodescendente, para que dele se 

valha o candidato, faz-se imperioso que ostente o fenótipo negro ou pardo. Se não o possui, não é discriminado, 

e, consequentemente, não faz jus ao privilégio concorrencial. 3. Tendo a Comissão Avaliadora, no exercício de 

sua legítima função regimental, afastado o conteúdo da autodeclaração, o acolhimento da pretensão da parte 

autora requer a superação da presunção de legitimidade desse ato administrativo, que somente pode se elidida 

mediante prova em contrário. PORTO ALEGRE. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Apelação Cível nº 

50047604020154047110. Rel. Luís Alberto D'Azevedo Aurvalle. Quarta Turma. Data: 05/04/2017. Disponível 

em: 
105 ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INOMINADO NO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO (EDITAL Nº 55/2014-DGP/DPF). AGENTE DE POLÍCIA 
FEDERAL. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. AUTODECLARAÇÃO. NÃO ENQUADRAMENTO DA 

CONDIÇÃO AUTODECLARADA "PARDA". PERMANÊNCIA DA CANDIDATA NAS VAGAS DE 

LIVRE CONCORRÊNCIA. ART. 3º DA LEI Nº 12.990/14. 1. Agravo de Instrumento manejado em face da 

decisão interlocutória que, nos autos da Ação ordinária nº 0804990-20.2015.4.05.8400, deferiu parcialmente o 

pedido de antecipação de tutela, para determinar que os demandados mantenham a autora no concurso para 

Agente da Polícia Federal, concorrendo às vagas reservadas aos candidatos autodeclarados negros, garantindo-

lhe em consequência, a participação nas fases subsequentes do processo seletivo. 2. Extrai-se do caput do Art. 2º 

da Lei nº 12.990/2014 que às vagas do sistema de cotas raciais serão destinadas aqueles candidatos que se 

autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição do concurso. Na constatação de declaração falsa, contudo, o 

candidato poderá ser eliminado antes ou depois de sua nomeação, o que demonstra possível e legítima a etapa do 
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Instrumento interposto em face da Decisão Interlocutória exarada pelo juiz da 4ª Vara Federal 

do Rio Grande do Norte, que deferindo parcialmente o pedido de antecipação de tutela 

proposto pela candidata eliminada em virtude do não enquadramento racial, determinou a 

manutenção da autora no concurso para Agente da Polícia Federal.Na oportunidade, o tribunal 

firmou o entendimento acerca da legitimidade do julgamento da banca examinadora, 

considerando legal a decisão por ter examinado tão somente o conjunto dos elementos 

fenotípicos “tom de pele, textura dos cabelos e traços fisionômicos”106. 

Finalmente, destaca-se ainda a existência de certa convergência doutrinária e 

jurisprudencial no sentido entender-se ser vedado ao Poder Judiciário interferir no regramento 

editalício de certames de caráter público, salvo diante de erro material, em assunto objetivo e 

que enseje alguma nulidade, ou, ainda, quando, ação ou ato demonstre-se contrário às normas 

pré-fixadas no edital e na lei, o que não se observa das demandas apresentadas.  

Portanto pode-se concluir que a atuação do Judiciário na avaliação da aplicação dos 

procedimentos de verificação em situações levadas à sua apreciação, restringe-se tão somente 

a análise da legalidade do Ato Administrativo no que se refere a sua perfeita aplicação e 

formalização, observando o cumprimento dos requisitos de existência necessários à 

formalização do ato (competência; forma; finalidade; motivo e objeto ou conteúdo).  

Na ponderação acerca da legalidade do ato, ao juiz caberá tão somente analisar se este 

se encontra devidamente motivado, se nos termos da lei, se obediente aos critérios previstos 

                                                                                                                                                                                              
procedimento administrativo para verificação da condição autodeclarada pelo candidato. 3. Na hipótese, a 

agravada se inscreveu para concorrer ao cargo de Agente de Polícia Federal (Edital nº 55/2014-DGP/DPF), na 

vaga de cotas destinadas a candidatos negros/pardos, de que trata a Lei nº 12.990/2014, tendo-se autodeclarada 

"parda". Classificada na primeira etapa do concurso, a candidata foi convocada para o procedimento 

administrativo para comprovar a condição autodeclarada. Tendo a Banca Examinadora a excluído do sistema de 

cotas raciais, sob a seguinte fundamentação: "As características fenotípicas não atendem às exigências do edital". 

4. Não obstante a legislação tenha conferido à Administração o direito de apuração das autodeclarações, de 

maneira a evitar possíveis pretensões indevidas, estabeleceu como parâmetro, para aferição da cor ou raça dos 
candidatos o conceito utilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, o qual possui a 

seguinte orientação quanto a este tema: Cor ou Raça - característica declarada pelas pessoas de acordo com as 

seguintes opções: branca, preta, amarela, parda ou indígena. 5. A decisão da Banca examinadora não se mostra,a 

priori, manifestamente ilegal, considerando o conjunto dos elementos fenotípicos (tom de pele, textura dos 

cabelos e traços fisionômicos) observados na fotografia da candidata, juntada aos autos, mas considerando a 

iminência de convocação dos candidatos aprovados para o Curso de Formação, fase seguinte do Concurso, é o 

caso de manter a decisão agravada garantindo a participação da agravada nas fases seguintes do processo 

seletivo, porém sem assegurá-la a nomeação, pelo menos até o julgamento final da Ação Ordinária. 6. Agravo de 

instrumento e agravo inominado parcialmente providos. 
106 Ibidem 
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em edital, restando sua atuação condicionada à determinação de refazimento do ato, não 

sendo cabível portanto a invalidação do procedimento em si107. 

Assim, impende concluir pela ilegitimidade de boa parte das demandas levadas à 

apreciação judicial, ao menos aquelas que buscam denegar a incidência e efetividade da 

política de cotas raciais instituídas por Lei e já declaradas constitucionais, bem como aquelas 

que sustentam suposta ilegalidade na instauração pela administração de mecanismos 

heterônomos de verificação. A ilegitimidade destas demandas decorre justamente do fato de 

restar assentada a legalidade e constitucionalidade da política de cotas raciais em concursos 

Públicos bem como dos procedimentos heterônomos de verificação108, implicando 

consequentemente na proibição ao Poder Judiciário de reexaminar o mérito dos atos 

administrativos perpetrados pela administração, quando revestidos em estrita formalidade e 

legalidade. 

 

3.6. ADC nº 41 

 

 

Conforme concluído em tópico anterior, foi em virtude das inúmeras demandas judiciais 

propostas em todo território nacional, suscitando uma suposta inconstitucionalidade e 

violação ao princípio da Igualdade da lei 12.990/14, que o Conselho Federal da Ordem dos 

Advogados do Brasil – CFOAB postulou em 26 de janeiro de 2016, a Ação Declaratória de 

Constitucionalidade, notoriamente conhecida como ADC nº 41, objetivando pacificar e 

uniformizar a aplicação da mesma em todo território nacional, e responderem caráter 

definitivo aos argumentos contrários a aplicação da política afirmativa, constantemente sob 

ataque no âmbito do poder judiciário. 

Distante de esmiuçar aqui os diversos argumentos brilhantemente apontados à inicial, 

que arduamente pontuaram e rebateram os diversos posicionamentos contrários a lei 

12.990/14, busca-se neste tópico, sobretudo, destacar o relevante impacto do julgamento em 

referência, mormente no que se refere à busca pela efetividade da referida norma.  

Em brilhante e irretocável relatoria, o ministro Luis Roberto Barroso fundamentou em 

síntese ser a discriminação positiva instituída pela lei em questão, integralmente 

                                                             
107 Mormente pelo fato de ter o STF assentado a constitucionalidade do mecanismo por meio do julgamento da 

ADPF nº186 e da ADC n° 41, esta última julgada em 08/06/17. 
108 Julgamento da ADC n° 41 pelo STF em 08/06/17. 
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constitucional, pois pautada na idéia de igualdade material. Ademais, sustentou o ministro que 

a fim de dar efetividade a norma e reprimir fraudes, poderiam ser constituídos mecanismos de 

verificação da pertença racial, para além da autodeclaração prestada pelo candidato, aduzindo 

in verbis ser “legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de 

heteroidentificação (e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do 

concurso) ”109. 

Assim, em 08/06/17, o tribunal pleno da referida corte reconheceu por unanimidade a 

constitucionalidade da Lei, ratificando ademais a legitimidade dos procedimentos de 

verificação da identidade racial autodeclarada, nos termos da relatoria. Sem embargo cumpre 

destacar ser este último um dos pontos cruciais da decisão ora sob análise.  

A temática referente aos procedimentos de heteroidentificação racial fora postulada pela 

Educafro110 em sede de orientação quando na função amicus curiae, não havendo sido 

postulada nos pedidos iniciais apresentados pela Ordem dos Advogados. No entanto, após a 

sua colocação, a questão foi devidamente apreciada e considerada pela corte, que na 

apreciação do mérito decidiu pela sua constitucionalidade e cabimento, passando a contar no 

bojo da decisão nos seguintes termos: “É legítima a utilização, além da autodeclaração, de 

critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa 

humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa"111. 

A ratificação pelo Tribunal do cabimento e constitucionalidade dos procedimentos de 

verificação da autenticidade da autodeclaração prestada pelos candidatos ensejou a 

operacionalização e da lei em questão, dotando-a de efetividade prática por meio da previsão 

de procedimentos e mecanismos hábeis a preparar a norma para sua fiel execução, 

chancelando assim sua aplicação nacional por meio do reconhecimento da sua legalidade  

 

Assim, o Supremo Tribunal Federal ao declarar a integral constitucionalidade da norma 

levada a sua apreciação, não apenas acabou por pacificar sua aplicação em todo território 

nacional, mas também instrumentalizou a referida lei a fim de atribuir-lhe eficácia social, 

tornando assim efetivo o alcance dos seus reais destinatários. 

                                                             
109Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=41&classe=ADC&origem=AP&rec

urso=0&tipoJulgamento=M> 
110 Associação Civil sem fns lucrativos. Página institucional: http://www.educafro.org.br/site/ 
111Disponpivel em: 

<http://stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=41&classe=ADC&origem=AP&recurso=0

&tipoJulgamento=M> 
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3.7. Eficácia e Efetividade da Norma 

 

 

Conforme amplamente debatido, os obstáculos encontrados pelas minorias étnicas não 

cessaram após a instituição da lei 12.990/14, ao contrário, após vigência da mesma, novos 

problemas surgiram, dentre os quais a suposta dificuldade de ser definir quem é negro no 

Brasil e assim serem alcançados objetivamente os reais destinatários da norma em vigor.  

Já sob a vigência da lei em referência, novos foram os problemas que surgiram e ante o 

surgimento de complexas peculiaridades não previstas quando da sua instituição, mecanismos 

e procedimentos foram instaurados na tentativa de operacionalizar a aplicabilidade e 

efetividade a norma. 

Da dificuldade em se alcançar objetivamente os reais destinatários da norma em vigor, 

foi editada a Orientação Normativa nº 03/16, que dispôs regras de aferição da veracidade da 

autodeclaração prestada por candidatos, por ser este o principal instrumento de delimitação da 

pertença racial, nos termos do sistema classificatório do IBGE, e adotado pela lei como 

método de referência. No entanto a celeuma quanto ao alcance dos reais destinatários da 

norma, relacionado diretamente à suposta dificuldade se definir quem é negro no Brasil 

permaneceu, eclodindo em todo país inúmeras denúncias de fraudes ao sistema de cotas, onde 

se apontava que candidatos brancos vinham se beneficiando ilegitimamente da política de 

cotas. 

A crítica quanto à ineficiência da aplicação da norma consistia não apenas nas inúmeras 

denúncias de fraude, mas também nas contundentes ponderações acerca da ineficiência dos 

procedimentos de delimitação da pertença racial.  

No que se refere a aplicação da lei 12.990, os problemas encontrados podem enxergados 

sob dois enfoques, o primeiro refere-se à ausência de efetividade, tendo em vista a dificuldade 

na aplicação da lei e alcance dos reais destinatários, e o segundo quanto a ausência de eficácia 

social, tendo em vista que a norma, de natureza essencialmente social, reparatória e 

distributiva, não estava conseguindo alcançar os fins por ela colimados. 

Falar de eficácia é associar a norma como fator de transformação social, e relaciona-se 

diretamente ao fato da norma cumprir ou não sua finalidade, ao passo que tratar de efetividade 

é necessariamente observar em que medida os objetivos pretendidos pela norma estão sendo 

alcançados, na medida em que os reais destinatários da mesma estão sendo verdadeiramente 

contemplados. Em essência, efetividade é tornar a norma aplicável direta e imediatamente. 



69 
 

Para Luís Roberto Barroso, “a eficácia social ou efetividade é a realização do Direito, o 

desempenho concreto de sua função social. Representa a materialização, no mundo dos fatos, 

dos preceitos legais e simboliza a aproximação, tão íntima quanto possível, entre o dever-ser 

normativo e o ser da realidade social. ”112. 

Foi justamente ante a suscitada ineficiência de serem alcançados os reais destinatários 

da norma, demonstrada pelos inúmeros casos e denúncias de fraudes, que foram instituídas os 

mecanismos de verificação da autenticidade da autodeclaração prestada pelos candidatos. Tais 

procedimentos, recém-instituídos, buscavam verem alcançados os fins colimados pela ação 

afirmativa, política esta que objetiva, sobretudo transformar o Estado em um instrumento 

eficiente para o exercício e realização da cidadania, consagrando sua ideal de igualdade 

material, não restando reduzido apenas a figura de um mero produtor de normas.  

Antes da promulgação Orientação Normativa nº 03/16, não havia um procedimento 

uniforme quanto à aplicação da lei em referência, ao menos no âmbito do poder executivo 

federal, situação esta que ainda persiste em alguns estados e municípios ante a ausência de 

regulamentação das suas respectivas leis de cotas raciais. Foi diante das divergências de 

procedimentos, que floresceram inúmeras críticas. 

No bojo dessas críticas e controvérsias, surgiram diversos agravos aos procedimentos 

adotados pela Administração Pública. Estas ponderações revestiram-se de um viés altamente 

pejorativo, a exemplo da denominação de Tribunal Racial, atribuída às comissões de 

verificação, em alusão aos métodos adotados para fins de aferição da pertença racial. 

Para tanto, se mostrou imprescindível revestir a norma de efetividade, dotando-a de 

eficácia social, sendo, portanto essencial o estabelecimento de procedimentos e instrumentos 

hábeis para tanto. Assim se operacionalizou os mecanismos de verificação da pertença racial, 

que ao instrumentalizar as discriminações positivas, tuteladas constitucionalmente e 

compatíveis com o princípio da igualdade substancial, passou a dotar a Lei 12.990/14 de 

eficácia, pois somente através de sua regulamentação é que se tornaria possível o alcance de 

sua máxima efetividade. 

 

 

 

                                                             
112BARROSO, Luis Roberto. O Direito Constitucional e a efetividade das suas normas: limites e possibilidades da 

Constituição brasileira. Rio de Janeiro: Renovar, 2ª Ed, 1993.p.114 
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4. DAS COMISSÕES DE VERIFICAÇÃO 

 

4.1. Do poder dever de Fiscalização da Administração Pública. 

 

 

Sob a vigência da lei 12.990/14 novos problemas se evidenciaram, mormente no que se 

refere ao alcance e delimitação dos reais destinatários designados pela norma. Em todo 

território nacional emergiram inúmeros casos e suspeitas de fraude que apontavam que 

candidatos não negros, estavam se utilizando das vagas reservadas sem fazerem jus à política 

de reserva.  

Sob o véu da intensa mestiçagem presente na realidade social brasileira, tentou-se 

justificar que a delimitação da identidade racial dos candidatos albergados pela norma seria 

tarefa ambígua, subjetiva, quiçá impossível, restando de fato comprometida a efetividade da 

norma em questão e seus efeitos jurídicos pretendidos. 

Assim, em face das centenas de casos de fraude quando da aplicação da lei, o Estado 

assume então um papel fundamental na execução de seu dever institucional de fiscalizar o seu 

cumprimento e aplicabilidade a fim de garantir-lhe efetividade.  

Este cenário relaciona-se diretamente às distorções comportamentais vigente na 

sociedade brasileira, que quando cumuladas à omissão estatal, terminam por comprometer a 

efetividade da política, comprometendo a concretização dos efeitos pretendidos pela norma e 

cujo fim é eminentemente social, não alcançando seus reais destinatários. 

Ainda sobre as distorções comportamentais da sociedade brasileira, merece destaque a 

ocorrência de um fenômeno social que se convencionou chamar de afro-conveniência ou 

negritude de oportunidade, que pode ser definida como a situação onde indivíduos que 

possivelmente não se reconheceriam enquanto negros em outros espaços sociais, passam a 

reivindicar esta identidade racial a fim de obterem vantagens, como fazer jus a uma política 

afirmativa de recorte racial por exemplo, sem fazerem jus. 

As fraudes ao sistema de cotas configuram verdadeiro desvio de finalidade da norma, e 

permitem que a lei seja praticada em descompasso com os objetivos pretendidos pelo 

legislador. O estado e seus agentes, ao condescenderem com a prática inidônea de candidatos 

não negros, que acessam as vagas reservadas mesmo sem fazerem jus, incidem em verdadeira 

violação ideológica da lei. 
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Ademais, cumpre ainda destacar que na hipótese de fraude ao sistema de cotas raciais 

regido pela lei 12.990/14, está-se diante de frustração à licitude de certames públicos, ação 

que configura ato de improbidade administrativa que atenta contra os Princípios da 

Administração Pública.  

Se a conduta, taxativamente prevista no art. 11 da Lei de Improbidade 

Administrativa113, é ilícita e punível, caberá ao Estado o cumprimento do seu dever de 

fiscalizar a aplicação do sistema de cotas raciais, principalmente porque "aos agentes públicos 

é imposto o dever jurídico de observância aos princípios que regem a Administração Pública, 

especialmente, por força do disposto no art. 37, caput, da Constituição Federal, a legalidade, a 

impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência".114 

Para a professora e doutora em sociologia, Marcilene Garcia de Souza: “é notório que a 

efetividade de qualquer política pública não prescinde de um bom gerenciamento, 

considerando, obviamente, que a grande finalidade destas políticas é incluir pessoas 

identificadas, na sociedade brasileira, como sendo negras”.115 

Segundo leciona Jose dos Santos Carvalho Filho, “o Estado precisa ter mecanismos 

próprios que lhe permitam atingir os fins que colima, mecanismos esses inseridos no direito 

positivo e qualificados como verdadeiros poderes ou prerrogativas especiais de direito 

público”.116 

Neste diapasão, destacam-se os exatos termos do emblemático julgamento da ADPF           

nº 186, já abordada alhures, oportunidade na qual o ilustre relator destacou a louvável postura 

da Administração, na figura da Universidade de Brasília, em estabelecer mecanismos 

fiscalizatórios na aplicação de suas normas, aduzindo in verbis ser a postura “indispensável 

para que as políticas de ação afirmativa não deixem de atender as finalidades que justificam a 

sua existência”.117 

Na oportunidade do representativo julgamento, pontuou-se ainda que a atuação dos 

órgãos e entidades públicas no controle a verossimilhança das declarações dos candidatos não 

                                                             
113 Lei de Improbidade Administrativa. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8429.htm> 
114Recomendação nº 41 de 9 de agosto de 2016, Conselho Nacional do Ministério Público. Publicado no Diário 

Eletrônico do CNMP, Caderno Processual, de 5/9/2016, págs. 1/3. 
115 SOUZA, Marcilene Garcia de. Fraudes nas cotas raciais e a persistência do racismo. Disponível em: < 

http://www.unesp.br/portal#!/debate-academico/fraudes-nas-cotas-raciais-e-a-persistencia-do-racismo/> 
116 CARVALHO Filho, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 28. ed.  São Paulo. Atlas, 2015. 

p.76 
117 BRASÍLIA. Supremo Tribunal Federal. ADPF nº 186. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADPF186RL.pdf> 
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dispensa ainda o acompanhamento da questão pelo Ministério Público, a quem que no gozo 

de suas prerrogativas institucionais previstas constitucionalmente118 compete zelar pela defesa 

da ordem jurídica e dos interesses sociais e individuais. 

Fiscalizar constitui em essência um poder dever de todo e qualquer administrador 

público, e nisto inclui-se a fiscalização da fiel execução de suas leis, um poder-dever que 

deriva essencialmente do poder de polícia estatal, prerrogativa da qual é dotada a 

Administração Pública, e que pode ser melhor compreendido assim: “quando o Poder Público 

interfere na órbita do interesse privado para salvaguardar o interesse público, restringindo 

direitos individuais, atua no exercício do poder de polícia”.119 

Ademais, conforme sustenta o referido autor: “não adiantaria deter o Estado o poder de 

impor restrições aos indivíduos se não dispusesse dos mecanismos necessários à fiscalização 

da conduta destes. Assim, o poder de polícia reclama do Poder Público a atuação de agentes 

fiscalizadores da conduta dos indivíduos”120, concluindo ainda que:  

 

A fiscalização apresenta duplo aspecto: um preventivo, através do 

qual os agentes da Administração procuram impedir um dano social, e 

um repressivo, que, em face da transgressão da norma de polícia, 

redunda na aplicação de uma sanção. Neste último caso, é inevitável 

que a Administração, deparando a conduta ilegal do administrado, 

imponha-lhe alguma obrigação de fazer ou de não fazer.121 

 

Fiscalizar o cumprimento efetivo da lei 12.990/14 não se limita a verificar e coibir os 

casos de fraude ao sistema, mas inclui também reconhecer e estabelecer mecanismos 

preventivos que assegurem seu fiel cumprimento, e nisto se incluem os procedimentos de 

verificação da pertença racial autodeclarada, que buscam precipuamente assegurar que os 

reais destinatários da norma sejam alcançados. 

Um contundente exemplo a favor da instituição dos mecanismos de verificação da 

autenticidade da autodeclaração de pertença racial, refere-se ao concurso Vestibular da 

Universidade Federal de Uberlândia de 2017.2. No processo Vestibular, a instituição pública 

estabeleceu a criação de uma Comissão pela Diversidade Étnica, com a função de organizar o 

                                                             
118 Art. 127. Constituição Federal. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm> 
119 Carvalho Filho, José dos Santos. Op. Cit, p.76 
120 Ibidem 
121 Ibidem 
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procedimento de aplicação do sistema de cotas raciais àquele processo seletivo. No vestibular 

regido pelo edital nº, 68,5% dos candidatos cotistas acabaram eliminados,por não 

comparecimento e por ausência de confirmação da identidade racial pela Comissão 

Avaliadora.Dos 435 (quatrocentos e trinta)candidatos convocados para a entrevista presencial 

de verificação, 158 (cento e cinquenta e oito)simplesmente não compareceram. Dos 

277(duzentos e setenta e sete) restantes, 140 (cento e quarenta)não tiveram a pertença racial 

comprovada pela comissão de avaliação, perfazendo um percentual de cerca de 50,54% de 

reprovação. 

Esta realidade fática não apenas evidencia uma margem de efetividade do 

procedimento, que busca sobretudo combater e prevenir a ocorrência de fraudes ao sistema de 

cotas, mas evidencia por meio da significativa ausência à entrevista presencial de verificação 

dos candidatos autodeclarados pretos ou pardos,ser este um importante critério de controle da 

política. Outro fator a ser observado da aplicação do procedimento fiscalizatório pela 

Universidade é o significativo percentual de reprovação pela comissão avaliadora da pertença 

racial indicada pelos candidatos, cerca de 50,54%. Esses dados numéricos apenas sinalizam a 

relevante problemática acerca da aplicação da política e a urgência pela instituição de 

mecanismos de controle. 

Sem embargo, cumpre ponderar que conforme se observa da leitura de diversos 

julgados relativos ao tema, a auto declaração não possui caráter absoluto. Diversos 

mecanismos administrativos instituídos e cotidianamente aplicados reiteram esta tese, a 

exemplo da possibilidade de heteroclassificação racial nas pesquisas domiciliares realizadas 

pelo IBGE, o classificação no registro civil de pessoas quando da confecção da Certidão de 

Nascimento, os registros policiais, as classificações realizadas pelos Institutos de 

Identificação Civil (criminal, necropapiloscópica e neonatal), entre outros. 

A mera auto declaração não delega ao candidato a prerrogativa inexorável de decidir de 

forma definitiva e sem qualquer juízo posterior, sobre o seu próprio enquadramento ou não na 

reserva de vagas. E nem seria cabível, por se tratar da fruição de uma política de caráter 

público, se sujeita obrigatoriamente à controle interno e externo, neste último incluso o 

controle de legalidade e finalidade, e consequentemente uma possível intervenção judicial 

para corrigir a violação dos princípios norteadores do sistema de inclusão. 

Impende asseverar que a verificação heterônoma da declaração de pertença racial 

prestada voluntariamente pelo candidato não constitui uma determinação por terceiros da 
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identidade individual do candidato, mas consiste em uma ferramenta de controle de 

enquadramento, sendo responsável por delimitar a inclusão ou não do candidato como 

destinatário de uma política afirmativa focada, de caráter público e sujeita ao controle pela 

própria administração instituidora. 

A Administração Pública tem o dever/poder de fiscalizar a aplicação do sistema de 

cotas nos seus certames, e estabelecer critérios objetivos para verificação da autodeclaração 

étnico-racial dos candidatos nos respectivos editais é parte deste processo. Ao fiscalizar a 

aplicação da lei, não se pretende acabar com a autodeclaração da pertença racial, tampouco 

negar ou anular seu valor antropológico para afirmação de identidades, mas sim evitar 

fraudes, abusos e distorções que comprometem e sabotam a função social das cotas raciais. 

Portanto, diante da realidade fática, a instituição de mecanismos de verificação da 

idoneidade da declaração do candidato busca, sobretudo estabelecer clareza e transparência ao 

processo de aplicação da lei, dando-lhe ferramentas hábeis e necessárias a efetivar seu 

impacto social. 

 

4.2. Do procedimento Administrativo de Verificação das Autodeclarações: Comissões 

Especiais de Verificação 

 

Antes da instituição da Orientação Normativa nº 03/16 pelo MPDG, a lei 12.990/14 não 

havia ainda sido regulamentada. Os critérios de delimitação da pertença racial e consequente 

atração do público-alvo pretendido pela política afirmativa estavam ainda obtusos. A lei em 

referência previa tão somente o critério da autodeclaração, segundo o qual fariam jus à reserva 

de vagas, os candidatos negros que se auto declarassem pretos ou pardos, conforme o quesito 

cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. No 

entanto o diploma legal já previa a hipótese sancionatória para os casos de declarações 

falsamente prestadas. 

A partir da aplicação concreta da norma observou-se que o critério único da 

autodeclaração previsto no instituto normativo mostrou-se insatisfatório, não sendo poucos os 

polêmicos e controvérsias casos envolvendo a pertença racial dos candidatos à emergirem na 

mídia e nos jornais, passando-se então a questionar quais seriam os procedimentos mais 

eficientes para atração do público-alvo pretendido pela política afirmativa, e como estes 

seriam utilizados para determinar objetivamente a identidade racial dos beneficiários da 
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reserva. 

Antes da instituição da orientação ministerial e diante da lacuna regulamentar no âmbito 

do poder executivo federal, diversos procedimentos foram sendo aplicados, sem que houvesse 

necessariamente uma uniformidade nos órgãos instituidores, a exemplo da previsão nos 

editais dos certames para o envio de fotos dos candidatos a fim de verificação da identidade 

racial, ponderação acerca da afro descendência familiar, ascendência genética, bem como o 

preenchimento de questionários e formulários sobre origem étnica e racial, além de outros. 

Sobre os impróprios procedimentos, temos que o envio de fotos se mostra inadequado 

por ser passível de análises ambíguas e equivocadas, além de estar sujeita a qualidade do 

suporte, a luz, enquadramento, bem como a manipulação digital pelos próprios candidatos. Já 

na análise acerca da afro descendência familiar e ascendência genética mapeada, destaca-se 

que ambos os mecanismos desconsideram o fato das relações raciais no Brasil decorrem dos 

aspectos fenotípicos, sendo o preconceito racial no Brasil, combatido pela norma reparadora, 

um preconceito de marca, não sendo, portanto,os mecanismos instrumentos hábeis a 

enquadrar o indivíduo visualmente como negro. Por fim, o mero preenchimento de 

questionários e formulários pelo candidato simbolizam critério extremamente subjetivo, não 

sendo a narrativa de vida e as impressões pessoais do sujeito sobre o tema Raça, instrumento 

suficiente a enquadrá-lo na condição de negro. 

Tais procedimentos, consubstanciados pela autodeclaração da pertença racial prestada 

pelos candidatos, buscavam delimitar os destinatários de direito da política. Todavia, tais 

métodos permaneceram insatisfatórios, persistindo as denúncias de fraudes e usurpação dos 

direitos pretendidos pela norma por candidatos supostamente não enquadrados nos critérios 

previstos. 

O emblemático caso do vestibular da Universidade de Brasília em 2007, envolvendo os 

irmãos gêmeos Alex Teixeira da Cunha e Alan Teixeira da Cunha, ganhou notoriedade122 por 

indicar uma suposta falha no sistema de verificação da pertença racial adotado pela 

instituição. Ao tomar como pertencentes a classificações raciais distintas, gêmeos idênticos, o 

sistema evidenciou sua falibilidade, corroborando as críticas à sua aplicação. 

Ocorre que à época, o procedimento de verificação realizava-se por meio do envio de 

foto pelo candidato, e não por entrevista pessoal e presencial, tornando, portanto falível o 

                                                             
122 Notícia veiculada, disponível em: <http://www.estadao.com.br/noticias/geral,para-unb-um-era-branco-e-
outro-negro-imp-,951965> Acesso em 28/08/17. 
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procedimento. Diante da controvérsia e da repercussão negativa, a UNB revogou o ato 

administrativo denegatório, retificando a avaliação da comissão, admitindo o gêmeo 

reprovado em virtude da pertença racial, enquadrando-o na condição de negro, de modo 

idêntico ao seu irmão. 

Contudo neste contexto, merece relevo a postura adotada pela Universidade Federal de 

Santa Maria, que a fim de preparar e sistematizar o seu vestibular de ingresso à 

Universidade(Processo Seletivo Seriado e SISU)123, organizou seu processo seletivo de modo 

que a confirmação da  Vaga do candidato incluísse a participação de 05 (cinco) comissões, 

entre as quais:  I - Comissão de Seleção e Ingresso; II - Comissão de Documentação; III - 

Comissão de Análise Socioeconômica; IV - Comissão de Autodeclaração; V - Comissão de 

Acessibilidade. Ademais, para fim de composição destas comissões, a UFSMA instituiu a 

realização de uma seleção pública entre os seus servidores. A postura da universidade 

objetivava sobretudo procedimentalizar a aplicação da reserva de vagas, dando-lhe mais 

clareza, objetividade e transparência. 

A insurgência dos casos de fraude, e a divergência de procedimentos aplicados, apenas 

evidenciou a cogente necessidade de orientação dos órgãos e entidades da Administração 

Pública federal para fins de aplicação da referida lei. Foi dentro deste contexto que foi 

concebida a orientação normativa nº 03/16124, onde foram estabelecidas regras de aferição da 

veracidade da autodeclaração prestada por candidatos negros, restando prescritos e detalhados 

os métodos de verificação da veracidade da autodeclaração, dentre os quais a previsão da 

constituição de uma Comissão com competência deliberativa, especialmente designada para 

tal fim. 

A orientação em questão, estabeleceu em seu art. 2º e subsequentes, que os editais de 

concurso público para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito do poder 

executivo federal, deveriam necessariamente prever e detalhar os métodos de verificação da 

veracidade da autodeclaração, com a indicação de comissão designada para tal fim, comissão 

esta que deveria ter seus membros distribuídos por gênero, cor e, preferencialmente, 

naturalidade. Segundo a norma em referência, tal verificação deveria ocorrer obrigatoriamente 

antes da homologação do resultado final do concurso público, sendo possível da mesma 

                                                             
123 EDITAL Nº 062/2016 – PROGRAD/UFSM. Disponível em: 

http://site.ufsm.br/arquivos/uploaded/editais/26774186-d202-40ed-bda9-d36a8563126b.pdf 
124 Diário Oficial da União de 02/08/2016, Ed. nº 147, Seção 1, pág. 54. Disponível em: 

<http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02/08/2016&jornal=1&pagina=54&totalArquiv

os=56> 
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implicar na eliminação do candidato do certame, a decisão, no entanto seria passível de 

recurso administrativo. 

Ademais, o novel instituto normativo estabeleceu que as formas e critérios de 

verificação da veracidade da autodeclaração considerariam, tão somente, os aspectos 

fenotípicos do candidato, que deveriam ser verificados obrigatoriamente com a presença do 

mesmo, por meio de uma entrevista presencial. 

Já sob a vigência da ON nº 03/16 do MPDG, que disciplinou as regras de aferição da 

veracidade da autodeclaração prestada por candidatos negros para fins do disposto na Lei nº 

12.990, de 9 de junho de 2014, institui-se um contundente e controverso mecanismo de 

verificação da pertença racial. Tal procedimento refere-se ao modelo avaliativo estabelecido 

pelo Instituto Federal do Pará no concurso público para provimento de Técnicos 

Administrativos em Assuntos Educacionais, regido pelo Edital nº 07/2016. Com base no 

referido Edital, a Universidade instituiu uma espécie de um questionário racial, onde estipulou 

que para ser considerado preto ou pardo, bastaria que a maioria dos membros da comissão 

reconhecessem como tal o candidato nos termos do referido documento, neste foram 

considerados a cor da pele (preto ou pardo) e outros aspectos antropométricos. 

Nos termos dos padrões avaliativos constantes no formulário125, seriam observados dos 

candidatos seus aspectos fenotípicos, estes analisados com base em fatores antropométricos. 

Tais elementos deveriam ser necessariamente observados pela comissão avaliadora para fim 

de classificação racial dos candidatos cotistas e consequente enquadramento ou não do 

candidato na condição de negro. Dentre os aspectos fenotípicos a serem observados dos 

candidatos, estavam inclusos: cor da pele (melanoderma; feoderma; leucoderma; branca); 

nariz (curto,largo,chato,platirrinos); boca, lábios, mucosas, maxilar (prognatismo); crânio; 

cabelo, arcos zigomáticos, entre outros.  

Tamanha foram as críticas atribuídas ao procedimento, que a entidade voltou atrás 

revogando a aplicação do referido formulário, retificando o edital regente passando a estipular 

que para o reconhecimento da pertença racial bastaria que a maioria dos membros da 

comissão reconhecessem o candidato como tal, considerando tão somente as características 

fenotípicas e não mais os aspectos antropométricos acima descritos. 

                                                             
125 Cópia do formulário em anexo. 



78 
 

Neste contexto, a Associação Brasileira de Antropologia posicionou-se de modo 

contrário à instituição das comissões de verificação, e por meio de uma nota pública 

divulgada em 11 de setembro de 2016, demonstrou absoluto repúdio à Orientação Normativa 

nº 03 do MPDG, emitindo opinião absolutamente contrária à aplicação dos procedimentos de 

verificação. 

O órgão representativo sustentou no referido documento que “a Orientação Normativa, 

faz emergir (ou reproduz) ideais, ainda recalcitrantes, de busca, no “mundo das relações 

sociais”, de formas ordenadas, objetivas e invariáveis que habitam (e hoje sabemos que 

apenas parcialmente) o reino da natureza”126. Alegando ademais que “a questão da cor ou raça 

se imbrica profundamente com construções individuais e coletivas de caráter indenitário que 

vão muito além das características físicas e, portanto, da avaliação externa que qualquer 

comissão possa vir a aferir”127. 

No entanto, posicionou-se de modo diverso o Conselho Nacional do Ministério Público, 

por meio da Recomendação nº 41 de 9 de agosto de 2016128, concebida com o apoio de 

representantes do IPEA, do IBGE, além de estudiosos do Direito Administrativo, do Direito 

Constitucional, e representantes de movimentos sociais organizados. Através do expediente 

administrativo, o órgão representativo do parquet em nível nacional definiu os parâmetros 

para a atuação dos membros do Ministério Público brasileiro no combate aos casos de fraude 

em certames, orientando-os para uma correta implementação da política de cotas étnico-

raciais em vestibulares e concursos públicos. 

A recomendação institucional determinou aos membros do Ministério Público brasileiro 

dispensassem especial atenção aos casos de fraude nos sistemas de cotas raciais regidos pelas 

Leis nº 12.711/2012 e 12.990/2014 (universidades e Serviço Público Federal 

respectivamente), incitando os mesmos a agirem enfaticamente para reprimi-los, inclusive 

processualmente por meio de procedimentos instaurados com essa finalidade. O objetivo 

maior seria prevenir a ocorrência das fraudes, cobrando junto aos órgãos instituidores de 

vestibulares e concursos públicos, a previsão, nos respectivos editais, de mecanismos de 

fiscalização e controle, a fim de efetivar a correta implementação da política. 

                                                             
126 Nota da Associação Brasileira de Antropologia (ABA) Repúdio à Orientação Normativa nº. 3, de 1o . de 

agosto de 2016, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, contra Programa de Promoção da 

Igualdade Racial. Disponpivel em: < 

http://www.portal.abant.org.br/images/Noticias/68_Nota_Diretoria_ABA_Igualdade_Racial.pdf> 
127 Ibidem 
128 Recomendação nº 41 de 9 de agosto de 2016. Publicado no Diário Eletrônico do CNMP, Caderno Processual, 

de 5/9/2016, págs. 1/3 
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Diante da complexa e dificultosa aplicação prática da política de cotas raciais em 

concursos públicos e na defesa dos procedimentos de verificação da autenticidade das 

declarações de pertencimento racial, é imperioso destacar que no bojo das relações sociais da 

sociedade brasileira, as estruturas raciais mostram-se muito mais claras do que se busca 

desconstruir por meio de um manejo hermenêutico baseado na ideia de intensa mestiçagem e 

fronteiras raciais fluidas.  

No Brasil as distinções raciais que delimitam e segregam em virtude da cor ou raça não 

são dotadas da ambiguidade e subjetividade que os críticos da lei e dos procedimentos de 

verificação atribuem às bancas. A desigualdade social com base em componentes raciais 

constitui um fato social observável concretamente, quer seja pelos indicadores sociais 

discrepantes entre brancos e negros, quer seja pela sub-representação do negro nos espaços de 

prestígio da sociedade. Portanto, é imperioso sustentar que o mesmo critério que no seio das 

relações sociais distingue em razão da cor e da raça, deverá necessariamente orientar os 

mecanismos de inclusão dos reais destinatários da política afirmativa em questão, ou seja os 

aspectos visíveis e observáveis do indivíduo, determinados pelo fenótipo. 

Ademais, ainda sobre o valor atribuível às autodeclarações, cumpre asseverar que a 

mesma não possui natureza constitutiva, pois não possui o condão de criar uma realidade.  A 

declaração de pertença racial voluntariamente apresentada pelo candidato não possui a 

capacidade de estabelecer uma circunstância que é fática, concreta e observável (determinada 

por fatores fenotípicos). Os procedimentos de verificação da pertença racial, tampouco.  

Para o enquadramento do indivíduo na política de cotas raciais em concursos públicos 

federais, a condição de negro deve necessariamente preexistir, sendo informada ao ente 

público por meio de uma auto declaração prestada pelo candidato, cabendo a este tão somente 

constatar de forma heterônoma esta realidade.  

Assim, observa-se que os procedimentos de verificação da autenticidade das auto 

declarações configuram mecanismos de averiguação de adequação ou não ao fenótipo eleito 

pela norma como pertencente aos destinatários daquela política. Sua aplicação não constitui 

um questionamento quanto a identidade do indivíduo, sobretudo pelo fato desta constituição 

pertencer à esfera subjetiva de cada um. A administração verifica tão somente a adequação do 

fenótipo indicado pelo individuo, quando da indicação pela auto declaração da pertença racial, 

ao fenótipo reconhecido socialmente como pertencente aos indivíduos negros. Portanto, trata-

se tão somente de um mecanismo de fiscalização e controle, utilizado pela Administração no 
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intuito de atribuir à norma a efetividade e eficácia social pretendida pelo legislador. 

Finalmente, conclui-se que em que pese a Lei 12.990/14 estabelecer a auto declaração 

como critério primordial de elegibilidade do candidato para concorrer pelo sistema de cotas 

raciais, os procedimentos heterônomos de verificação, quando consubstanciados pela 

autodeclaração da pertença racial prestada pelos candidatos, compõem um sistema misto de 

verificação da pertença racial, que juntos tornam possível a delimitação dos reais destinatários 

de direito da política afirmativa, atribuindo efetividade à implementação da política de cotas 

raciais.  

4.2.1. Fenótipo: critério objetivo ou subjetivo? 

 

 

Dentre as principais críticas voltadas ao procedimento de verificação da autenticidade 

das declarações raciais, a maior e talvez a principal delas se refere a uma suposta falta de 

objetividade do procedimento, que encontraria na dificuldade de reconhecer no Brasil quem é 

ou não negro, leia-se preto e pardo, seu maior obstáculo. 

O problema se acentua ainda mais no que tange a identificação da pertença racial dos 

candidatos pardos, onde a delimitação racial mostra-se ainda mais tênue. Questiona-se 

sobretudo quais seriam os critérios a serem utilizados nesta identificação, além de quais 

fatores delimitariam um fenótipo, preto, pardo ou branco. 

 Segundo apontam os críticos da lei e dos procedimentos de verificação, a verificação da 

pertença racial é por si só um procedimento dotado de alta carga de subjetividade, fator este 

que retiraria a credibilidade de julgamento de qualquer mecanismo determinador de 

identidade racial. Sobre isto, no entanto, impende destacar os contundes postulados de Oracy 

Nogueira acerca das peculiaridades raciais: 

 

A marca principal que permite a identificação das potenciais vítimas 

de preconceito é a cor, para a qual existe uma espécie de escala de 

gradação que vai do estritamente branco (o nível ideal) ao 

completamente preto. O preconceito se intensifica na razão direta 

dessa escala de cor e do porte de outras marcas: quanto mais negra é 

uma pessoa maior é a probabilidade de ser vítima do preconceito.129 

 

 

 

                                                             
129 NOGUEIRA, Oracy, apud Osório, Rafael. O sistema classificatório de “cor ou raça” do IBGE.p.22 
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De igual modo, impende ponderar que na identificação do indivíduo enquanto branco 

ou negro, neste último inseridos pretos e pardos, observa-se que cada uma destas categorias 

manifesta algum traço físico aparente comum, sendo o principal destes a cor da pele. Apenas 

nestas duas categorias raciais classificatórias, podem ser inseridos um vasto número de 

indivíduos, que necessariamente se encontram enquadrariam numa, salvo raras e controversas 

exceções, geralmente associadas a figura do indivíduo pardo.  

Esses traços comuns do qual partilham determinados segmentos raciais, decorrem 

justamente da fenotipia individual dos seres humanos, que nada mais é que a combinação do 

genoma humano somado às interações do homem com o meio.  Fenotipia esta que determina 

as variações morfofisiológicas dos seres, constituindo suas características concretamente 

observáveis.  

O discurso que sustenta a inexistência de uma linha racial demarcatória que diferencie 

os indivíduos na sociedade brasileira encontra nas peculiaridades das relações raciais no 

Brasil seu maior fundamento. O mito da democracia racial obscureceu o debate crítico acerca 

do racismo no Brasil, restando prejudicada a reflexão acerca da real composição racial do país 

sob a alegação de que no Brasil as fronteiras raciais seriam flexíveis. Com efeito, o conflito 

racial continua a existir de forma velada, e sua negação compromete reconhecimento de 

identidades raciais para fins de promoção da igualdade.  

 

Como parte deste processo está o fenômeno da negação da negritude, que consiste num 

reflexo direto do ideal de branqueamento incutido no imaginário do brasileiro, ainda que de 

forma subliminar. A pretendida homogeneização da classificação racial, a exemplo da 

preponderância da classificação racial prevista no termo "moreno", é apenas um exemplo 

deste ideal. O indivíduo moreno representa o semibranco, transitando entre a negritude e a 

branquitude, aproximando-se muito mais deste último, pois sua aproximação com o negro 

ainda carrega uma forte conotação negativa.  

No entanto esta situação se inverte quando se trata da instituição de políticas afirmativas 

focadas sob o recorte racial. Nestes casos, observa-se que os mesmos indivíduos que 

possivelmente não se reconheceriam enquanto negros em outros espaços sociais, mas sim 

como morenos, ou até brancos, passam a reivindicar esta identidade racial a fim de obterem 

vantagens, como fazer jus a uma política de cotas por exemplo. 
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Ainda sobre o tema, elucida Oracy Nogueira: 

 

Nos Estados Unidos, ao contrário, o branqueamento, pela 

miscigenação, por mais completo que seja, não implica incorporação 

do mestiço ao grupo branco. Mesmo de cabelos sedosos e loiros, pele 

alva, nariz afilado, lábios finos, olhos verdes, sem nenhum 

característico que se possa considerar como negróide e, mesmo, lhe 

sendo impossível, biologicamente, produzir uma descendência 

negróide, “por mais esforço que faça” (Warner et al., 1941, pp. 7-8) 

para todos os efeitos sociais, o mestiço continuará sendo um “negro. É 

assim que, naquele país, o negro é definido oficialmente como “todo o 

indivíduo que, na sua comunidade, é conhecido como tal. No Brasil, 

não teria sentido o fenômeno do passing, pois que o indivíduo, sendo 

portador de traços “caucasóides”, será considerado branco, ainda que 

se conheça sua ascendência negra ou o seu parentesco com indivíduos 

negróides.130 

 

Em resposta as ponderações que defendem a inexistência de uma linha racial 

demarcatória que diferencie os indivíduos na sociedade brasileira, bem como aos 

questionamentos sobre quais seriam os critérios a serem utilizados nesta identificação racial 

dos indivíduos, se preto, pardo ou branco, e os mecanismos e procedimentos mais aptos para 

tanto, merece destaque a lição de Osório, que assim aduz: 

"Não valeria a pena empregar algo como uma escala Pantone para 

identificar a cor da pele: ter-se-ia inúmeras gradações de cores 

completamente desprovidas de significado sociológico: em que, para 

todos os efeitos, algo como um “marrom escuro” se distinguiria de um 

preto? Ambos seriam objetos potenciais do mesmo preconceito".131 

 

Toda essa fundamentação busca apenas evidenciar, que muito embora sejam as 

fronteiras raciais facilmente observáveis no seio das relações raciais no Brasil, decorrentes 

sobretudo das diferenciações morfofisiológicas observáveis, ventilam-se discursos 

estratégicos que refutam as diferenças raciais, de manejo puramente hermenêutico, com o fito 

de deslegitimar os procedimentos de verificação da pertença racial.  

                                                             
130 NOGUEIRA, Oracy. Preconceito racial de marca e preconceito racial de origem: sugestão de um quadro 

de referência para a interpretação do material sobre relações raciais no Brasil. Tempo soc. [online]. 2007, 

vol.19, n.1, pp.287-308. ISSN 0103-2070. http://dx.doi.org/10.1590/S0103-20702007000100015. 
131 Osório. Rafael. Op. Cit., p. 12 
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Ademais, "se houvesse tanta imprecisão, tanta falta de objetividade, como se explicaria 

o fato de que em diferentes pesquisas, eventualmente bem distantes no tempo, as populações 

delimitadas pelo emprego da classificação sejam praticamente idênticas”.132 

Para a promotora de justiça, Dra. Lívia Sant’Anna Vaz, membro do Ministério Público 

do Estado da Bahia, atuante no Grupo de Atuação Especial de Proteção dos Direitos Humanos 

e Combate à Discriminação (Guedes) do parquet estadual, não há maiores dificuldades na 

determinação da identidade racial dos indivíduos negros, cujos traços morfofisiológicos são 

objetivamente aferidos. Segundo defende, a maior fragilidade do procedimento reside na 

dificuldade de delimitação da pertença racial dos candidatos pardos, assim aduzindo: “em 

relação aos pretos, não há muitas dúvidas acerca das características relacionadas aos grupos 

étnico-raciais negros, mas com relação aos pardos, a gente tem uma linha tênue aí. Seriam, na 

verdade, os beneficiários das cotas mais sujeitos a uma verificação pela comissão. ”133 

 

A afirmação da promotora apenas reforça a necessidade de verificação heterônoma para 

fins de ratificação da autodeclaração, assim concluindo a representante do parquet baiano: 

“Não é que a autodeclaração do candidato não seja válida, ela é o primeiro critério de 

classificação do candidato no sistema de cotas, mas ela não é absoluta. Pode ser inverídica, 

como tenho verificado na prática em alguns procedimentos”.134 

 

Ademais, conforme sustenta de Rafael Osório, "a sociedade não precisa saber quão 

negra é uma pessoa, basta saber se, em seu contexto relacional, sua aparência a torna passível 

de ser enquadrada nessa categoria para considerá-la um vítima potencial de discriminações, 

diretas ou estruturais".135 

E ainda acerca do papel preponderante do fenótipo na constituição e configuração das 

relações raciais merece destaque a contundente afirmação do referido autor: 

 

Se um indivíduo tem a pele escura e outro não, o que permite que 

sejam socialmente diferenciados, é porque em algum lugar das 

sequências de bilhões de nucleotídeos de seu DNA há uns poucos cuja 

combinação produz essas diferenças visíveis. O mesmo vale para os 

                                                             
132 Osório. Rafael. Op. Cit., p. 33 
133 VAZ, Lívia Sant’Anna. ENTREVISTA: “As cotas precisam ser fiscalizadas”. Entrevistador: Diógenes 

Xavier. Bahia. Entrevista concedida ao site Aratu Online. Disponível em: 

http://www.aratuonline.com.br/noticias/entrevista-responsavel-por-recomendacao-de-comprovacao-racial-em-

concursos-publicos-promotora-afirma-as-cotas-precisam-ser-fiscalizadas/# Acesso em 20/08/17. 
134 Ibidem 
135 Osório. Rafael. Op. Cit., p. 8 
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cabelos, a estatura, as feições, e todas as outras características 

morfológicas dos seres humanos, sem esquecer que o genótipo não é 

determinante exclusivo destas: desde seus primórdios, a genética 

assume que o fenótipo é o produto da interação do genótipo com o 

meio e, em se tratando da espécie humana, parece lícito incluir neste o 

ambiente sociocultural.136 

 

 

Sim é utópico crer num sistema de classificação racial apurado, matemático, tal acepção 

desconsidera o fator relativo e subjetivo das próprias relações raciais. Ainda segundo Osório, 

“só um conjunto imaginário de observadores perfeitos poderia ser treinado para sempre 

classificar unanimemente todos os sujeitos que lhes cruzassem a vista, especialmente aqueles 

próximos à fugidia linha de cor”137. Não se pode, contudo, permitir que estes fatores obstem o 

reconhecimento de identidades, devendo o aplicador da norma extrair do próprio sistema de 

relacionamento inter-racial, as ferramentas necessárias para identificação do público alvo 

pretendido pela norma. 

Assim, diante da essência preponderantemente subjetiva das relações raciais, é que se 

evidencia a inexistência de um método ideal, acabado e perfeito de identificação racial. E é 

justamente por conta desta realidade fática que mecanismos precisam ser estabelecidos a fim 

de dar efetividade à política de cotas raciais em concursos públicos, extraindo-se da própria 

rede de significados culturais presentes na sociedade os mecanismos necessários para alcançar 

os reais destinatários da política. 

Por fim, a partir da compreensão do fenômeno da raça enquanto construção histórica, 

social e cultural, conclui-se não ser possível conceber e extrair referenciais de identificação 

racial de outro local que não do contexto da própria sociedade. 

 

4.3. Estudo de caso: Edital nº 212/16 da Universidade Federal Fluminense 

 

 

Em 25 de agosto de 2016, a Universidade Federal Fluminense tornou público por meio 

do edital nº 212/2016, a abertura do concurso destinado ao provimento de vagas em cargos 

Técnico-Administrativos em Educação, nos termos da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 

1990,para diversos cargos e localidades, dentre os quais para o cargo de Assistente 

Administrativo, com lotação à cidade de Niterói, com o total de 70 vagas,destas, destas sendo 

                                                             
136 Osório. Rafael. Op. Cit., p. 11 
137 Osório. Rafael. Op. Cit., p. 14 
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reservadas 5 (cinco) destas para Pessoas com Deficiência,  18 (dezoito) aos candidatos negros, 

remanescendo 47 (quarenta e sete)vagas para ampla concorrência.  

 

No referido edital, previu-se detalhadamente os métodos e procedimentos que 

norteariam a aplicação da reserva de vagas aos candidatos negros, bem como os mecanismos 

de verificação da autenticidade da identidade racial autodeclarada pelo candidato 

voluntariamente, com destaque aos subitens de 2.4 a 2.4.17. 

 

4.3.1. Etapas e Procedimentos 

 

 

Inicialmente abriram-se as inscrições no período compreendido entre 23 de janeiro de 

2017 a 20 de fevereiro de 2017. Na oportunidade, os candidatos por meio de formulário 

eletrônico poderiam optar por concorrer ou não às vagas reservadas aos candidatos negros, 

neste incluídos pretos e pardos.  

Após o encerramento do prazo de inscrições, foi divulgada a confirmação ou não da 

inscrição dos candidatos. Findo prazo para recurso, aplicou-se a prova objetiva em 2 de abril 

de 2017, para os cargos do Nível de Classificação D, cujo resultado definitivo somente viria 

ser publicado em 25/05/17. 

As convocações para as entrevistas de verificação da veracidade da Autodeclaração dos 

candidatos inscritos em vagas reservadas a negros foram realizadas nos termos dos Editais                    

nº 136/2017, de 09/06/2017, publicado no Diário Oficial da União nº 113, de 14/06/2017, 

Seção 3, páginas 64 a 65, e nº 162/2017, de 06/07/2017, publicado no Diário Oficial da União 

nº 129, de 07/07/2017, Seção 3, página 70, e os resultados de ambos os Editais foram 

divulgados no endereço eletrônico do Certame. 

Após a realização das entrevistas de verificação, fora divulgado o resultado final 

definitivo, dando cumprimento ao disposto na Orientação Normativa nº 3, pois a 

homologação do resultado final somente ocorrera após ratificadas ou denegadas as 

autodeclerações, compondo-se assim uma a lista definitiva dos candidatos aprovados para fins 

de homologação do resultado final. 
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4.3.2. Comissão de Verificação 

 

 

Por meio da Portaria nº 59.162 de 20/06/2017, foi devidamente constituída a Comissão 

Avaliadora da pertença racial no concurso público em referência. A Comissão Específica foi 

composta por 5 (cinco) servidores integrantes do quadro da universidade especificamente 

designados para tanto, entre os quais: Júlio Cesar Mello D'amato,Marco Antônio Santos 

Brandão, Leacyr de Oliveira Santos,Marianna de Aguiar Estevam do Carmo e Patrícia Pereira 

Bompet Dobbs, tendo ainda como suplente: Marta Cavalcante Assumpção Moniz. 

 

Após a divulgação do resultado final das provas objetivas e discursivas, a COSEAC, 

banca organizadora do certame, através do Edital nº 161/17, publicado no diário oficial de 7 

de julho de 2017, convocou os candidatos aprovados dentro do quantitativo informado no 

edital de homologados, em número conforme estabelecido no Decreto nº 6.944138, para fins de 

comparecimento à entrevista pessoal de verificação. As convocações se deram ainda via 

correio eletrônico e telegrama com aviso de recebimento. 

Os candidatos que compareceram a entrevista, foram submetidos a uma entrevista 

pessoal de verificação da autenticidade da pertença racial indicada, diante de uma comissão 

avaliadora, constituída de cinco servidores da Universidade Federal Fluminense, distribuídos 

por gênero e cor, tendo sido considerados tão somente seus aspectos fenotípicos, nos termos 

do edital de convocação bem como da ON nº 03/16 do MPDG. Além de apresentar-se 

pessoalmente perante a banca, solicitou-se do candidato que levasse consigo 2 (duas) fotos 

3x4, bem como a assinatura de uma declaração de identidade racial, para que o mesmo 

ratificasse voluntariamente seu pertencimento. Ainda na oportunidade da entrevista pessoal, 

foram postuladas ao candidato duas perguntas, que conforme se orientou, não interfeririam no 

resultado do julgamento da banca. As indagações foram as seguintes: Qual a opinião do 

candidato quanto a política de cotas raciais? Porque o candidato se diria beneficiário da 

referida política? 

Respondidas as questões, solicitou-seque o candidato se retirasse temporariamente do 

recinto para fins de deliberação, finda a qual, chamou-se novamente o mesmo para 

comunicar-lhe o resultado da deliberação conjunta.  

                                                             
138 Dispõe sobre normas gerais relativas a concursos públicos. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6944.htm> 
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Conforme regimentalmente determinado, caso confirmado pela comissão a 

autodeclaração prestada, estaria o candidato aprovado, caso contrário, uma vez deliberado que 

o candidato não havia sido enquadrado na condição de negro, abrir-se-ia prazo para recurso 

único, por escrito, devidamente fundamentado, em prazo informado pela comissão específica 

no ato da informação do resultado da entrevista, findo o qual, caso mantida a decisão, seria o 

mesmo eliminado do certame.Dentro deste procedimento, o candidato negro, autodeclarado 

preto ou pardo, seria submetido à confirmação heterônoma a autenticidade de sua declaração. 

 

O resultado final das entrevistas de verificação da veracidade da Autodeclaração foi 

divulgado em 21/07/17 por meio do Edital nº 162/2017, publicado no Diário Oficial da União 

na mesma data.Em cumprimento a Orientação Normativa nº 03/17 do MPDG, a homologação 

do resultado final somente ocorrera após a realização das entrevistas, por meio do Edital de 

Homologação nº 193/2017, publicado em 27/07/2017, de onde a partir da ratificação ou 

denegação das autodeclarações, foi composta a lista definitiva dos candidatos aprovados para 

fins de homologação. 
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CONCLUSÃO 

 

Em que pese não ser mais plausível falar-se cientificamente na existência de raças 

humanas, ao menos do ponto de vista biológico, o debate acerca do fenômeno do Racismo 

ainda constitui uma chaga profunda e aberta na sociedade brasileira. Reconhecer que há 

distinções e estratificações no seio da sociedade, sobretudo decorrente dos aspectos 

fenotípicos de seus membros, é reconhecer que são estes elementos que enquadram os 

indivíduos em segmentos raciais retirando-lhes direitos e igualdade de oportunidades.  

A negação da Raça enquanto entidade biológica, não lhe nega a existência enquanto 

fenômeno social, instituída naquilo que pode ser traduzido como raças socioculturais. 

Portanto, ao reconhecer a existência de raças socioculturais, constata-se que é justamente do 

bojo das relações sociais e raciais que devem emergir as ferramentas para identificação dos 

reais destinatários das políticas afirmativas que objetivam apagar as desigualdades sociais 

decorrentes do racismo. Logo, identificar as vítimas das desigualdades raciais é medida que se 

impõe para que se possa dar efetividade a lei de cotas raciais em concursos públicos.  

Após uma necessária e crítica análise acerca das peculiaridades das relações raciais no 

Brasil, observa-se não haver que se falar em ausência de objetividade nos critérios de 

identificação dos indivíduos negros, uma vez que a própria sociedade, na figura das 

instituições e das relações inter-raciais entre seus membros identificam com muita 

objetividade os traços que os distinguem, bastando tão somente observar as estruturas e os 

indicadores sociais vigentes. 

 Os aspectos fenotípicos, muito mais que quaisquer outros elementos funcionam como 

fator primordial de distinção entre os indivíduos no que se refere às relações raciais no Brasil, 

e reconhecer seu papel preponderante enquanto critério de distinção entre os indivíduos, 

transmutando-o enquanto mecanismo de identificação e ao mesmo tempo efetivador de uma 

política pública reparatória é apenas instrumentalizar a norma a fim de dar-lhe efetividade. 

Ademais, a arguição de uma suposta inconstitucionalidade nos procedimentos de 

verificação da autenticidade da declaração da pertença racial prestada pelos candidatos, ignora 

o fato da constituição brasileira ter adotado uma postura de interligação recíproca entre a 

igualdade formal e igualdade material, permitindo sob a ordem constitucional o tratamento 

legitimamente diferenciado a determinados coletivos e minorias. Esta discriminação, de 

natureza positiva, procura especialmente mitigar desigualdades socialmente construídas e que 
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resultaram e ainda insistem em influenciar restrições no acesso a bens essenciais e direitos 

fundamentais. 

De igual modo, observa-se que alegar que os mecanismos de verificação afrontam a 

dignidade da pessoa humana demonstra ser uma ferramenta hermenêutica apta a deslegitimar 

o procedimento efetivado da política, que impede que a realidade social vigente seja alterada. 

Importa ainda destacar que se mostrou ausente em toda pesquisa a existência de qualquer 

fundamentação contundente que relacione diretamente um procedimento, que apenas ratifica 

uma condição morfofisiológica observável, se presente, à prática uma discriminatória e 

subversiva à dignidade humana.  

Em essência, as discriminações positivas distinguem para incluir, e sobretudo para 

reparar. A verificação da autenticidade da autodeclaração apenas autentica uma realidade 

existente, quando legítima. Verificar a autodeclaração, apenas a título de ratificação, é 

sobretudo reconhecer fenotipicamente o indivíduo para atribuir-lhe direitos. Não se trata de 

definição de identidade, mas sim do reconhecimento de uma realidade objetiva, com o fim 

maior de efetivar uma política afirmativa de recorte racial alcançando seus reais destinatários. 

O que se pode tranquilamente afirmar é que no bojo das relações raciais no Brasil, a 

dignidade humana dos indivíduos negros é mitigada diariamente. No Brasil, a população 

negra é submetida constantemente a situações de distinções e aparthaid social, a exemplo do 

racismo institucional, operado por meio da filtragem racial, onde a cor atua na seleção do 

suspeito. Da análise deste fenômeno constata-se a existência de um reconhecimento 

objetivamente de classes e raças na sociedade brasileira, sendo seguro afirmar que o 

tratamento diferenciado dado ao negro, se dá ainda justamente em virtude de sua cor, de seus 

traços faciais, da textura do seu cabelo, dentre outros. 

Assim, é justamente a partir da análise das peculiaridades das relações raciais no Brasil 

que se refuta as alegações de ambiguidade e subjetividade na identificação racial dos 

indivíduos negros, reconhecendo neste discurso falacioso, uma ferramenta retórica que busca 

sobretudo manter estáticas as estruturas sociais vigentes, sabotando-se assim a política de 

cotas, na tentativa de torná-la inoperante, destituindo-a assim de efetividade. 

Por fim, conclui-se que ferir a dignidade humana é submeter historicamente estes 

indivíduos a sobreviverem à margem da sociedade, é limitá-los à fruição de bens e direitos 

fundamentais em função de sua cor e de sua raça, elementos estes que são determinados por 

suas características fenotípicas, e objetivamente bem delimitados no seio das relações sociais. 
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ANEXOS 

 

Anexo A –Formulário Racial, Edital nº 7/2016, de 30 de Agosto de 2016 do Instituto Federal 

do Pará. 

Anexo B – Retificação do Edital nº 7/2016, de 30 de Agosto de 2016 do Instituto Federal do 

Pará. 

Anexo C – Edital nº 162/ 17 da UFF, Convocação para Entrevista de Verificação Racial. 

Anexo D – Resultado Comissão de Verificação da Autenticidade da Declaração Racial, 

Universidade Federal Fluminense, edital nº 212/16. 
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Anexo IV – Padrões Avaliativos 

 
 

Padrões Avaliados 

Item Fenótipo Descrição do Negro 
Compatível Não Compatível 

A1 A2 A3 A1 A2 A3 

1 Pele 

1.1. Melanoderma – Cor Preta       

1.2. Feoderma- cor parda       

1.3. Leucoderma - cor Branca       

2 Nariz 2.1. Curto/largo/chato (platirrinos) 
      

3 Boca/dentes 

3.1. Lábios grossos 
      

3.2. Dentes muitos alvos e oblíquos       

3.3. Mucosas roxas       

4 
Maxilar 
(Prognatismo) 

4.1. Prognatismo saliente a 
acentuado 

      

5 Crânio 
5.1. Crânio dolicocélico < 74,9 
(largo 4/5 do comp) 

      

6 Face 
6.1. Testa estreita e comprida nas 
fontes 

      

7 Cabelo 7.1. Crespos ou encarapinhados 
      

8 Barba 8.1. Barba pouco abundante 
      

9 
Arcos 
Zigomáticos 

9.1. Proeminentes ou salientes 
      

 
1. No quesito cor de pele serão válidos os seguintes procedimentos: 
a) Caso a compatibilidade de cor PRETA ou PARDA ocorra na avaliação dos 3 membros, todos os outros 

critérios são desconsiderados acatando a autodeclaração do candidato. 
b) Caso a compatibilidade de cor BRANCA ocorra na avaliação dos 3 membros, passa-se a avaliar os demais 

critérios constantes nos itens 2 a 9. A autodeclaração será acatada se atender o mínimo de 62,5% dos demais 
critérios de compatibilidade. 

2. Cada item compatível de 2 a 9 equivale a 12,5% da pontuação na tabela. 
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Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará 
Concurso Público para Provimento de Cargos Técnico-Administrativos em Educação 

Edital nº 7/2016, de 30 de Agosto de 2016 
 
O Magnífico Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará – IFPA, no uso de 

suas atribuições legais, torna pública a retificação no Edital nº 07/2016, de 30 de Agosto de 2016, conforme 
abaixo: 

 
1) Alteração do tópico 5 - DAS VAGAS RESERVADAS AOS CANDIDATOS NEGROS 
Onde se lê: 
5.12. Para ser considerado preto ou pardo, basta que a maioria dos membros da comissão o reconheçam 
como tal, considerando a cor da pele (preto ou pardo) e os aspectos antropométricos.  
 
Leia-se: 
5.12. Para o candidato ser considerado preto ou pardo, basta que a maioria dos membros da comissão o 
reconheçam como tal, considerando as características fenotípicas.  
 
2) Alteração do tópico 6 - DAS INSCRIÇÕES 
Onde se lê: 
6.3. As inscrições serão realizadas exclusivamente via Internet, acessando o endereço eletrônico 
http://www.ifpa.edu.br ou http://www.concursos.ifpa.edu.br, no período compreendido entre as 10 horas 
do dia 05 de Setembro de 2016 até as 23 horas e 59 minutos do dia 09 de Outubro de 2016, considerando-se 
o horário de Belém-PA. 
 
Leia-se: 
6.3. As inscrições serão realizadas exclusivamente via Internet, acessando o endereço eletrônico 
http://www.ifpa.edu.br ou http://www.concursos.ifpa.edu.br, no período compreendido entre as 10 horas 
do dia 09 de Setembro de 2016 até as 23 horas e 59 minutos do dia 09 de Outubro de 2016, considerando-se 
o horário de Belém-PA. 
 
Onde se lê: 
6.12.1. O candidato poderá solicitar isenção do pagamento da taxa de inscrição, no período compreendido 
entre as 10 horas do dia 05 de Setembro de 2016 até as 23 horas e 59 minutos do dia 16 de Setembro de 
2016, considerando-se o horário de Belém-PA, devendo para tal preencher o Requerimento de Inscrição, 
informando que deseja solicitar isenção do pagamento da taxa de inscrição, preenchendo o Número de 
Identificação Social (NIS) e indicando que é membro de família de baixa renda. 
 
Leia-se: 
6.12.1. O candidato poderá solicitar isenção do pagamento da taxa de inscrição, no período compreendido 
entre as 10 horas do dia 09 de Setembro de 2016 até as 23 horas e 59 minutos do dia 16 de Setembro de 
2016, considerando-se o horário de Belém-PA, devendo para tal preencher o Requerimento de Inscrição, 
informando que deseja solicitar isenção do pagamento da taxa de inscrição, preenchendo o Número de 
Identificação Social (NIS) e indicando que é membro de família de baixa renda. 
6.12.1.2. O candidato que solicitar a isenção do pagamento da taxa de inscrição, deverá encaminhar cópia do 
NIS para o e-mail concurso.tae2016@ifpa.edu.br, até as 23 horas e 59 minutos do dia 16 de Setembro de 
2016. 
 
Onde se lê: 
6.12.3.1. Informações como número do NIS, nome do candidato, data de nascimento, CPF e nome da mãe, 
preenchidas no Requerimento de Inscrição pelo candidato, serão repassadas para o órgão gestor do 
CadÚnico. Estas informações serão comparadas com as informações cadastradas no CadÚnico. CASO HAJA 
QUALQUER DIVERGÊNCIA ENTRE AS INFORMAÇÕES REPASSADAS PELO IFPA E AS REGISTRADAS NO 
CADÚNICO (NOME DO CANDIDATO OU NOME DA MÃE ESCRITOS DE FORMA DIFERENTES), O PEDIDO DE 
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO SERÁ NEGADO. 

http://www.ifpa.edu.br/
http://www.concursos.ifpa.edu.br/
http://www.ifpa.edu.br/
http://www.concursos.ifpa.edu.br/
mailto:concurso.tae2016@ifpa.edu.br
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Leia-se: 
6.12.3.1. Informações como nome do candidato, data de nascimento, CPF e nome da mãe, preenchidas no 
Requerimento de Inscrição pelo candidato, serão repassadas para o órgão gestor do CadÚnico. Estas 
informações serão comparadas com as informações cadastradas no CadÚnico. CASO HAJA QUALQUER 
DIVERGÊNCIA ENTRE AS INFORMAÇÕES REPASSADAS PELO IFPA E AS REGISTRADAS NO CADÚNICO 
(NOME DO CANDIDATO OU NOME DA MÃE ESCRITOS DE FORMA DIFERENTES), O PEDIDO DE ISENÇÃO DO 
PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO SERÁ NEGADO. 
 
 
 
 

Belém, 06 de Setembro de 2016. 
 
 

CLÁUDIO ALEX JORGE DA ROCHA 
Reitor do IFPA 
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