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RESUMO

Neste guia, levantaremos questionamentos sobre a estruturação dos mecanismos das

relações raciais e do racismo no nosso país, além de trazer base teórica jurídica, ora do

próprio ordenamento ora de produção literária de juristas, para que os alunos possam discutir

o tema com propriedade, usando-o como opúsculo para seus estudos.

INTRODUÇÃO

Acima de tudo, antes da discussão de qualquer tema, mas, principalmente, em se

tratando destes que possuem uma temática controversa, é necessário colocar-se aberto em

mentalidade para o debate. Esse conflito de ideias deve pairar sobre todos os agentes sociais

de nossa nação: pautas raciais, sociais, indígenas, da comunidade LGBTQI+. O problema

cultural brasiliero é levar a palavra “discussão” para um teor altamente pejorativo. Segundo o

Oxford Languages, ela significa um ‘exame minucioso (de um assunto, problema etc.),

levantando-se os prós e os contras.”, todavia a figura que geralmente vem à mente quando a

falamos é de uma briga, com vozes e ânimos exaltados. Discutir é, todavia, ouvir. Muitas

pessoas se sentem incomodadas ao ouvir argumentos antagônicos às convicções delas, pois

não compreendem a magnitude da importância desse simples ato. Escutar não significa

concordar, à medida que é necessário discutir aquilo que não se compactua, no intuito de

ratificar a sua ideia ou, talvez, chegar-se a um meio termo nas concepções do tema, ou, até

mesmo, mudá-la.

Para se discutir a política de cotas, é preciso entender que a produção e a reflexão de

uma cultura social que marginaliza os povos pretos têm sua origem muito fundamentada no

trato dos oriundos da África. Desde o tráfico até a abolição da escravatura no Brasil, as fortes

marcas de preconceito sempre estiveram presentes. A começar pelos navios negreiros, de tal

forma que lá não se tinham mínimas condições de salubridade1, tornando a vida algo

1 ALVES, Castro. Navio Negreiro. (1880)



banalizado. A alta quantidade de traficados que morriam no caminho, não faziam frente ao

lucro que se obtinha na chegada à colônia. A concepção individual do “racismo” se inicia

aqui, com essa postura indiferente do europeu para com os africanos.

Embora tenha se passado mais de um século da abolição, a população preta é posta,

boa parte do tempo, às margens dos espaços de poder. O "excluir" pessoas, como critério

apenas a melanina, está ativo nas faculdades, nos cargos públicos, no cotidiano. Entender

como o racismo, bem como as políticas afirmativas para o combate a ele, operam no tecido

social, são de fundamental importância quando se pensa em superá-lo, confrontando, assim

sendo, uma ferida que marca o país.

O certame da política de cotas raciais é uma medida que tem como alicerce a

integração dos negros à sociedade. Outrossim, essa ação afirmativa tem como fundamentos

questões antigas. Se foi injustificável o desprezo que acabou relegando milhares de

ex-escravizados, foi também uma constante batalha deles pela liberdade absoluta. Uma luta

que afetou seus descendentes e que, nos dias atuais, mutatis mutandis2
, se traduzem em

batalha por representatividade e mais espaços de prestígio. Conquista bem sabida pelos

brasileiros, a política de cotas vem acarretando uma mudança na aparência das universidades

e das repartições públicas.

Todavia nem tudo aquilo que produz efeitos positivos, geram-os unicamente. Há

aqueles que defendem a tese de que a cota racial serve, na verdade, para reafirmar a

desigualdade, estigmatizando a relação racial e, de certa forma, criando um conceito

pejorativo de raça. Para muitos, o reforço moral que produz a política de todas é negativo, e

deveria ser substituído por um reforço econômico, uma vez que essa ação faz com que se

gere uma cortina de fumaça para o real problema: a educação de base de má qualidade.

I. CONSTITUCIONALIDADE E CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE

A. Considerações introdutórias

O Direito (ou ordenamento jurídico) tem como uma de suas principais características

o estabelecimento de normas de conduta. Por essa razão, ele não pode ser incoerente: se

existirem duas normas jurídicas que dizem o contrário uma da outra - por exemplo, “A é

obrigatório” e “A é proibido” -, há um problema. Nessa situação, deve-se ou não fazer A?

2 Literalmente falando, a expressão significa “mudando o que tem de ser mudado”.



Chamamos essas contradições (ou contradições aparentes) de antinomias, e, por sorte, o

próprio Direito oferece soluções para o problema.

O primeiro critério é o hierárquico, decorrente da própria lógica do sistema jurídico:

avalia-se a hierarquia entre as normas, de forma que, se uma delas for superior, deve

prevalecer sobre a outra. A Constituição é superior às leis, aos decretos e às medidas

provisórias, uma vez que é a própria Constituição que dá aos poderes legislativo e executivo

competência para produzir tais atos normativos. Esses, por sua vez, são superiores às

portarias, resoluções e editais. Há, ainda, diversas outras formas normativas que se situam em

algum lugar da hierarquia, e o debate acerca da posição de cada uma pode tornar-se bastante

complexo.

O segundo critério é o temporal, previsto no art. 2.º, § 1.º da Lei de Introdução às

Normas do Direito Brasileiro3 (LINDB - Dec.-Lei n.º 4.657/42): avalia-se o momento de

produção dos atos normativos em conflito, e aquele produzido posteriormente prevalece. É

frequente que seja aprovada lei nova que regula situação idêntica à regulada por lei antiga,

sem, contudo, revogá-la expressamente. Nesses casos, diz-se que a lei antiga foi revogada

tacitamente (ou que ocorreu a revogação tácita).

Esse segundo critério provoca problemas na medida em que é possível que alguma

situação jurídica tenha se constituído na vigência da lei antiga. Por exemplo, o que ocorre se

um indivíduo de 66 anos está aposentado, em conformidade com a lei vigente, e é aprovada

uma nova que aumenta o mínimo para 70? Nesses casos, aplica-se o art. 5.º, XXXVI, da

Constituição4: a lei antiga é revogada, mas as situações jurídicas constituídas na sua vigência

prevalecem.

O terceiro e último critério é o da especialidade, previsto no art. 2.º, § 2.º, da LINDB5.

Ele é aplicável quando uma das normas em conflito (ou em conflito aparente) pode

ser dita “geral” e a outra, “especial”; ou seja, uma delas tem âmbito de incidência mais

5 LINDB art. 2.º: “Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou
revogue.
§ 2.º A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica
a lei anterior.”

4 CF, art. 5.º: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
[...]
XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada; [...]”

3 LINDB, art. 2.º: “Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou
revogue.
§ 1.º A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou
quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.”



abrangente que a outra, mas a inclui. Nesse caso, a vigência de ambas as normas é mantida,

mas deve-se aplicar a norma especial aos casos que ela regula e a geral aos demais.

A compreensão desse critério é facilitada ao levar em consideração um exemplo real:

o Código Penal, em seu art. 1556, pune com pena de reclusão, de 1 a 4 anos, quem subtrai

coisa alheia móvel (furto). Por outro lado, em seu art. 1577 pune com pena de reclusão, de 4 a

10 anos, quem subtrai, mediante violência ou grave ameaça, coisa alheia móvel (roubo).

Todas as condutas que se enquadram no crime do art. 157 também se enquadram, em tese,

naquele do art. 155; por isso, se diz que o roubo é especial com relação ao furto. Assim, em

razão da regra da especialidade, a subtração de coisa alheia móvel caracteriza roubo quando

cometida mediante violência ou grave ameaça e furto nos demais casos.

Importante apontar que, geralmente, o critério hierárquico tem prioridade sobre os

demais: na maioria dos casos, uma norma posterior e especial não derroga (sinônimo de

“substitui” ou “revoga”) uma superior que seja geral e anterior. Contudo, essa análise deve

ser feita no caso concreto, e a prevalência do critério hierárquico é passível de exceções.

B. Conflito de normas com a Constituição

A Constituição é norma jurídica superior às leis, decretos, medidas provisórias e

outros. Por esse motivo, quando alguma delas é contrária àquilo que dispõe a Constituição

(situação na qual a chamamos “inconstitucional”), aplica-se o critério hierárquico para

determinar a invalidade da norma inconstitucional. Assim, uma lei que determina a secessão

de determinado estado ou município não pode produzir efeitos dentro do ordenamento

jurídico brasileiro, uma vez que o art. 1.º da Constituição Federal8 determina que a união

entre estados e municípios é indissolúvel.

Contudo, a solução nem sempre é simples assim. O que ocorre quando alguma norma

jurídica é criada para satisfazer determinada disposição da Constituição, mas acaba violando

outra? Por exemplo, qual o destino de uma lei que, com o fim de proteger a dignidade da

8 CF, art. 1.º: “A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do
Distrito Federal, [...]”.

7 CP, art. 157: “Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a
pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:
Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.”

6 CP, art. 155: “Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.”



pessoa humana (CF, art. 1.º, III9), estabelece restrições e sanções a determinada categoria de

discurso de ódio, e, portanto, limita o direito à liberdade de expressão (CF, art. 5.º, IV10)?

Existem diversas teorias e métodos para a resolução desses conflitos, de forma que

não é razoável apontar um único como o mais correto. Contudo, o mais empregado nos

tribunais brasileiros é a chamada “ponderação alexyana”, nomeada em homenagem ao seu

criador, Robert Alexy. Nesse método, o conflito entre normas de hierarquia constitucional

leva em consideração o trinômio adequação-necessidade-proporcionalidade:

Primeiro, avalia-se se a restrição à segunda norma constitucional é adequada para

realizar a primeira. Ou seja, no caso concreto, deve-se verificar se o ato normativo discutido é

efetivamente capaz de realizar aquele mandamento constitucional que ele busca proteger. No

exemplo apresentado anteriormente, pergunta-se se a restrição àquela forma de discurso de

ódio realmente é capaz de proteger a dignidade da pessoa humana.

Segundo, se for constatado que aquela restrição é adequada, avalia-se se ela é

necessária. Ou seja, verifica-se se existe algum outro meio adequado de garantir aquele

primeiro mandamento constitucional sem que se viole o segundo. No exemplo apresentado,

esse segundo passo equivale a perguntar se, dado que a medida discutida é adequada a

garantir a dignidade da pessoa humana, existe algum outro meio de garanti-la que não exija

restrição a algum outro mandamento constitucional.

Terceiro e por último, se a medida for adequada e necessária, passa-se a avaliar a sua

proporcionalidade (chamada, mais corretamente, “proporcionalidade em sentido estrito”11).

Nessa fase, avalia-se o grau de violação ou satisfação de cada um dos mandamentos

constitucionais em questão, bem como a importância de cada um deles, e indaga-se se, em

face desses fatores, a grau de violação de uma das normas constitucionais foi proporcional

para o grau de satisfação da outra que deve-se alcançar.

11 A nomenclatura mais adequada é chamar a “ponderação alexyana” ou o “método da
adequação-necessidade-proporcionalidade” de “proporcionalidade em sentido amplo”, “proporcionalidade em
sentido lato” ou “proporcionalidade lato sensu”. Por outro lado, para diferenciar o terceiro critério do método
inteiro, é comum chamá-lo de critério da “proporcionalidade em sentido estrito” ou “proporcionalidade stricto
sensu”.

10 CF, art. 5.º: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
[...]
IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;”

9 CF, art. 1.º: “Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:
[...]
III - a dignidade da pessoa humana;”



É evidente que esse último critério demanda um grau de análise mais profundo, está

sujeito a maior controvérsia e, muitas vezes, demandará a realização de um juízo menos

objetivo por parte do magistrado. Contudo, isso não significa que existe liberdade para o juiz

determinar qual mandamento constitucional considera mais ou menos importante - esse juízo

deve ser fundamentado na ordem constitucional vigente. Assim, não se pode, por exemplo,

considerar que existe direito absoluto, dar importância ínfima a direito fundamental, ou

decidir arbitrariamente de qualquer forma - como toda decisão, o magistrado tem o dever de

fundamentá-la com base no direito.

C. Meios de controle de constitucionalidade

Para evitar ou reprimir violações constitucionais, o nosso direito estabelece diversos

meios de impedir que uma norma inconstitucional entre no sistema jurídico ou de, após o seu

ingresso, removê-la.

Com relação às leis, que são o principal objeto de estudo do controle de

constitucionalidade, existem dois meios de “controle preventivo”, ou seja, de impedir que

elas sequer se tornem parte do nosso direito. O primeiro deles é o “controle preventivo

legislativo”, segundo o qual o poder legislativo tem o dever de não elaborar ou aprovar

projetos de lei inconstitucionais. O segundo é o “controle preventivo executivo”, de

incumbência do Presidente da República, que tem o poder e o dever de vetar projetos de lei

inconstitucionais.

Mais interessante, contudo, é o controle de constitucionalidade repressivo, exercido

por qualquer órgão do poder judiciário e que pode incidir sobre leis ou quaisquer outros atos

normativos. Em razão de suas peculiaridades e complexidade, dedica-se capítulo próprio ao

seu estudo.

D. Controle de constitucionalidade judicial

O controle de constitucionalidade judicial no Brasil pode assumir duas formas:

abstrato ou concreto. Fala-se em controle de constitucionalidade abstrato quando instaura-se

processo com o fim específico de obter pronunciamento judicial acerca da

constitucionalidade de determinado ato normativo. O controle de constitucionalidade

concreto, por outro lado, ocorre quando, no curso de algum processo, o órgão judicial observa



a inconstitucionalidade de algum ato normativo (já que qualquer órgão judicial pode realizar

controle de constitucionalidade) e, assim, deixa de aplicá-lo.

O controle de constitucionalidade concreto pode ocorrer em qualquer processo e ser

declarado por qualquer órgão judicial. Contudo, ele não faz com que a norma seja removida

do ordenamento jurídico - apenas que deixe de ser aplicada àquela situação específica.

Quando o controle de constitucionalidade concreto é realizado, não é sequer necessário

avaliar se a norma é totalmente inconstitucional; o juiz pode declarar que ela é apenas

inconstitucional caso aplicada àquela situação concreta. É o caso, por exemplo, do juiz que

permite a alguém frequentar determinado espaço público sem se vacinar em razão da

convicção religiosa dessa pessoa, por julgar que, nesse caso específico (mas não nos demais),

a obrigatoriedade da vacinação fere a liberdade de credo.

O controle de constitucionalidade abstrato, por outro lado, ocorre apenas perante

órgãos jurisdicionais específicos e em processos especificamente destinados a esse fim. Por

essa razão, o pedido de declaração de inconstitucionalidade abstrata de lei federal

incompatível com a Constituição Federal ocorre, em regra, através da ação direta de

inconstitucionalidade e perante o Supremo Tribunal Federal - apesar de que isso comporta

exceções. Quando há a declaração de inconstitucionalidade abstrata de lei ou outro ato

normativo, ela normalmente é retirada do ordenamento jurídico, de forma que todas as

pessoas e entidades passam a ser dispensadas de cumprí-la - o que também comporta

exceções. Por fim, o controle abstrato de constitucionalidade só pode ser requerido por

algumas entidades específicas, que dispõem apenas de um número limitado de meios

(descritos no capítulo seguinte) para fazê-lo.

E. Meios de controle abstrato de constitucionalidade

O controle abstrato de constitucionalidade é realizado por intermédio de (i) ação

direta de inconstitucionalidade, (ii) ação declaratória de constitucionalidade, (iii) ação direta

de inconstitucionalidade por omissão e (iv) ação de descumprimento de preceito fundamental.

Quando se alega violação à Constituição Federal, a competência para processar e julgar a

ação é do Supremo Tribunal Federal; quando a alguma constituição estadual, é do Tribunal de

Justiça do estado.

A ação declaratória de inconstitucionalidade (ADI) perante o STF é o meio cabível

para se pleitear a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou

estadual. Isso inclui decretos, medidas provisórias, tratados internacionais, leis estaduais,



decretos de governadores e outros. Ela pode ser proposta apenas por algum dos entes

legitimados previstos no art. 2.º da Lei n.º 9.868/99, tais como Presidente da República,

governadores, Procurador-Geral da República, partido político com representação no

Congresso Nacional ou confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.

É possível, também, a propositura de ADI perante os Tribunais de Justiça dos estados

- tais como o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - para apurar possível

violação à Constituição Estadual (ou à Lei Orgânica do Distrito Federal). Nesse caso, os

limites da ADI estão previstos na Constituição Estadual respectiva. É notável, contudo, a

possibilidade de propor ADI contra lei municipal por violação à Constituição de seu estado

respectivo - diferente do que ocorre quando a lei municipal é violadora da Constituição

Federal, caso em que não é cabível ADI perante o Supremo Tribunal Federal.

A ação declaratória de constitucionalidade (ADC) é justamente o contrário da ADI, e

busca obter declaração de que determinada norma é constitucional. No entanto, todos os atos

normativos são presumidos constitucionais - ou seja, a menos que declarados

inconstitucionais, seguem vigorando normalmente. Para que, então, serve a ADC?

Digamos, por exemplo, que seja aprovada uma lei extremamente controversa, a qual

os juízes frequentemente consideram inconstitucional quando realizam o controle difuso.

Digamos, ainda, que o Presidente da República considere-a constitucional e necessária para a

satisfação do interesse público. Nesse caso, uma das alternativas que lhe cabe é a propositura

de ADC perante o Supremo Tribunal Federal, com o fim de que este declare a

constitucionalidade daquela lei e, assim, ponha fim à controvérsia a seu respeito.

Assim como a ADI, a ADC pode ser proposta apenas por algumas pessoas, que são

aquelas descritas no art. 13 da Lei n.º 9.868/99. Contudo, ao contrário daquela, que pode ser

proposta quando se alega violação de norma estadual à Constituição Federal, o art. 102, I,

“a”, da CF determina que a ADC pode ser proposta apenas quando se deseja obter declaração

de constitucionalidade de norma federal em face da Constituição Federal. Por fim, a petição

inicial da ADC deve demonstrar que existe controvérsia judicial relevante acerca da aplicação

do dispositivo apontado.

A ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão (ADO), diferente daquelas

já apresentadas, não leva à apreciação do tribunal um ato normativo. Segundo o art. 12-B, I,

da Lei n.º 9.868/99, ela é cabível quando há descumprimento de um dever constitucional de

legislar ou de adotar providência administrativa. Significa dizer que, nesses casos, o que viola



a Constituição é justamente o ato do legislador ou do administrador de não fazer o que ela

manda.

Um exemplo de “dever constitucional de legislar” é aquele previsto na CF, art. 5.º,

XLI, segundo o qual “a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades

fundamentais” - ou seja, existe obrigação ao poder público de produzir legislação que puna

esses atos. Com base nesse dever constitucional de legislar, o Supremo Tribunal Federal

entendeu, na ADO 26, que o poder legislativo violou a Constituição ao deixar de editar

normas que punem atos de discriminação praticados em razão da orientação sexual ou da

identidade de gênero da vítima.

Os entes legitimados para a propositura da ADO são os mesmos da ADI12. Quando há

o reconhecimento da prática de omissão inconstitucional, o tribunal informa essa ocorrência

ao órgão responsável, que deve adotar as providências necessárias para cumprir com o seu

dever constitucional. Caso o órgão responsável não o faça, o tribunal pode estabelecer

mandamento para regular temporariamente a situação até que sobrevenha a lei ou ato

administrativo voltado a satisfazer o mandamento constitucional relevante.

Por fim, a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental é prevista na Lei

n.º 9.882/99 e é aplicável quando não houver outro meio cabível a sanar a lesão a preceito

fundamental. Esses preceitos fundamentais não são bem delimitados, mas são geralmente

definidos como “os mandamentos mais importantes do texto constitucional”. É, portanto,

necessário que o autor da ADPF demonstre que o preceito apontado como violado está, de

fato, entre esses mais importantes - é o caso dos fundamentos da República Federativa do

Brasil (CF, art. 1.º), objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil (CF, art. 3.º) e

direitos fundamentais (CF, art. 5.º). Os entes legitimados para a sua propositura, de acordo

com o art. 2.º da Lei n.º 9.882/99, são os mesmos da ADI.

As similaridades da ADPF com a ADI frequentemente causam confusão: se for

aprovada hoje uma lei federal que viola preceito fundamental, deve-se propor ADI ou ADPF?

A resposta correta é que se deve propor ADI. Uma vez que a ADPF é cabível apenas

quando não houver outro meio cabível para sanar a lesão, deve-se, primeiro, analisar os

demais meios que em tese poderiam ser utilizados. Assim, como o caso apresentado trata de

controle concentrado de constitucionalidade de ato normativo, é natural que se avalie

12 Apesar de o art. 12-A da Lei n.º 9.868/99 dispor que podem propor ADO os entes legitimados para
a propositura de ADI e ADC, os entes legitimados para a propositura da primeira abrangem aqueles
legitimados para a da segunda. Por isso, a união desses conjuntos resulta no rol do art. 2.º.



primeiro o cabimento da ADI. Já que a alegação de inconstitucionalidade de lei federal em

face da Constituição Federal pode ser discutida através de ADI, essa é a ação cabível para o

caso, e não a ADPF.

Quando, então, pode ser ajuizada a ADPF? Seguem alguns exemplos:

Alegação de violação a preceito fundamental por lei municipal, uma vez que a ADI é

cabível apenas quando o ato impugnado é estadual ou federal;

Alegação de violação a preceito fundamental por lei (federal, estadual ou municipal)

anterior à Constituição, uma vez que nesses casos não se fala em “inconstitucionalidade”,

mas, sim, em “não recepção”13;

Alegação de que diversas decisões judiciais vêm violando preceito fundamental14; e

Alegação de violação a preceito fundamental por atos estatais em geral, tais como atas

de reunião, resoluções, planos, editais, portarias, etc.

F. Decisões no controle de constitucionalidade

Em regra, quando se constata que determinada norma viola a Constituição, deve o

magistrado declarar a sua nulidade total - afinal, não pode existir uma norma que viola aquela

que lhe é superior. Contudo, com o intuito de preservar o máximo possível dos atos

normativos, doutrina, jurisprudência e legislação admitem que os tribunais adotem técnicas

de decisão que não excluem completamente a lei questionada do ordenamento jurídico.

A primeira dessas técnicas é a declaração parcial de nulidade, que se opõe àquela

primeira, a declaração total de nulidade. Ao empregar essa técnica, o tribunal reconhece que

apenas alguns dispositivos do ato questionado violam a Constituição - por exemplo, apenas

alguns artigos, incisos ou parágrafos. Nesse caso, o tribunal pode declarar a nulidade apenas

da parte que viola a Constituição e manter o restante, contanto que a parte mantida seja capaz

de subsistir após a retirada.

14 Normalmente, o meio cabível para questionar a constitucionalidade de decisão judicial é o recurso.
Contudo, o STF entendeu, na ADPF 101, que, quando há diversas decisões que têm
posicionamentos distintos quanto a questão relativa a preceito fundamental, é cabível o ajuizamento
de ADPF para dirimir a controvérsia.

13 Fala-se em “constitucionalidade” ou “inconstitucionalidade” apenas quando a norma em questão
viola a Constituição sob a qual foi promulgada. Quando é instituída uma nova Constituição, como
ocorreu em 1988, diz-se que a nova Constituição “não recepciona” as normas anteriores contrárias
ao seu texto e, portanto, elas foram revogadas. Contudo, nem sempre a contrariedade ao texto da
nova Constituição é facilmente perceptível - por causa disso, às vezes se faz necessário recorrer à
ADPF para que se declare a sua não recepção.



A segunda técnica decisória é a declaração parcial de nulidade sem redução do texto.

Ela é utilizada nos casos em que a norma questionada viola a Constituição apenas em alguns

casos. Por exemplo, o STF já declarou a inconstitucionalidade parcial sem redução do texto

de emenda constitucional que instituiu teto a benefícios previdenciários, uma vez que a

Constituição estabelece expressamente que o benefício previdenciário do salário maternidade

não é sujeito a teto. Ao fazê-lo, o STF não determinou que alguma parte da referida emenda

constitucional é nula; apenas que aquele dispositivo não é aplicável em alguns casos.

A terceira técnica decisória é a interpretação conforme à Constituição. Nela, o tribunal

identifica que a norma contestada tem mais de uma interpretação possível, mas uma ou mais

delas violam a Constituição. Nesses casos, o tribunal pode declarar a inconstitucionalidade

das interpretações possíveis que violam o texto constitucional e, ao mesmo tempo, declarar a

constitucionalidade daquelas que não o fazem. Um exemplo disso é a ADPF 54, na qual o

Supremo Tribunal Federal avaliou a constitucionalidade dos arts. 124, 126 e 128 do Código

Penal, relativos ao aborto consentido. No julgamento, o tribunal identificou que é possível

interpretar “aborto” como abrangedo fetos anencefálicos, incapazes de vida extrauterina, ou

como não os abrangendo. Ao fim, o STF julgou que é inconstitucional a primeira

interpretação, e, assim, deu interpretação conforme à Constituição a esses dispositivos para

que se considere “aborto” apenas a interrupção da gravidez de feto não anencefálico.

G. Modulação de efeitos das decisões de controle de constitucionalidade

Há uma grande recorrência no pensamento dos juristas contemporâneos que as

decisões jurisdicionais têm, em intensidades distintas, uma carga normativa. Assim, se, de

alguma forma, decisões judiciais são normas jurídicas, em que seus efeitos ultrapassam o

caso concreto em que se debruçam, há, por conseguinte, uma necessidade de se reconhecer e

de se estudar as consequências desse fenômeno. Dentre elas, precisa-se, sob certas

conjunções, uniformizar, impor e, muitas das vezes, modular seus efeitos.

A expressão modulação de efeitos de uma decisão significa manipulação ou

calibração15 da forma como esses efeitos operar-se-ão na prática. Perguntemos, portanto:

quais decisões podem ter seus efeitos modulados? Que efeitos são estes? Que dimensões

desses efeitos podem ser calibradas? Quais são os critérios que indicam ao tribunal quando é

15 ALVIM, Teresa Arruda. Modulação: na alteração da jurisprudência firme ou de precedentes
vinculantes. São Paulo: Thomson Reuters Brasil (2019).



o caso de se modular?

Originalmente, a ideia de modulação, no direito brasiliero, liga-se ao controle

concentrado de constitucionalidade, mas, atualmente, o tema decorre da ousadia do legislador

processual civil, ao criar a regra do art. 927, § 3°: “Na hipótese de alteração de jurisprudência

dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de

julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse

social e no da segurança jurídica.” A ideia de se adicionar essa norma do novo código de

processo civil foi do Ministro Luiz Fux, momento em que sugeriu que se permitisse

expressamente que houvesse modulação, no caso de as Cortes, principalmente as Superiores,

alterarem a posição adotada em precedente vinculante16. Viu-se, portanto, uma constatação,

por parte do legislador, que as decisões do juiz, principalmente de tribunais superiores, têm

carga normativa, carga esta que não deve, em certos casos, incidir retroativamente.

Entretanto, a modulação permite que se faça muito mais do que isto. Pode-se, até

mesmo, na contrapartida do que se acredita por alguns no mundo do Direito, ter como

razoável e plenamente válido a aplicação do tempus regit actum17, assim, é possível julgar

certo caso x de acordo com o entendimento jurisprudencial que havia à época em que ocorreu

o caso x, mesmo que este entendimento já esteja superado do STJ ou no STF.

O tipo mais comum de modulação é o temporal. Usualmente, neste tipo de modulação

retira-se a retroatividade da eficácia da decisão, ou seja, a força para alcançar o passado. Não

há uniformidade absoluta quanto à terminologia usada para designar os tipos de modulação

de efeitos sobre de uma decisão, sob o aspecto temporal, mas seguindo a lógica da Professora

Teresa Arruda Alvim:

(1) Ela pode ser prospectiva-prospectiva, quando o tribunal afasta o precedente,

enunciando uma nova regra, dizendo que esta só aplicar-se-á aos casos que

ocorerrão depois deste "anúncio", e não aplica a regra ao caso que está sendo

julgado. Nesta hipótese, pode-se estabelecer uma data a partir da qual a nova

orientação ou o novo precedente passaria a ser eficaz.

17 Literalmente falando, o princípio significa “o tempo rege o ato”, ou seja, os atos jurídicos se regem
pela lei da época em que ocorreram. Sendo assim, a lei vigente na época do fato é o que regerá
aquela relação jurídica, mesmo que ela fora revogada.

16 FUX, Luiz. Processo Civil Contemporâneo. 1ª edição. São Paulo: Editora Forense (2019).



Portanto, leia o prospective overruling18 como algo diferente de overruling19, isolado,

porém não afastados inteiramente de semântica. Eva Steiner, especialista em Direito francês e

uma grande produtora de artigos acadêmicos em língua germânica, explica que

prospective-prospective overruling é a mais pura forma de se darem efeitos ex nunc20 a uma

alteração de entendimento de um tribunal, já que nem mesmo ao caso a ser resolvido, como

se disse, se aplica o novo entendimento.21 Ademais, o ato de recorrer, sendo esta prática

frequente, acaba obviamente, sendo desestimulado, já que a parte que gerou a alteração do

precedente fica excluída de sua eficácia.22

(2) Ela pode ser também quase prospectiva, julga-se o caso concreto com base no

novo precedente que, afirma-se, será aplicado apenas aos casos que vierem a

ocorrer depois da alteração.

Justifica-se o uso desta técnica para anunciar o novo precedente e não frustrar o

recorrente, que, deste modo, seria recompensado com o êxito e isto significa um estímulo a

que as partes tomem a iniciativa no que diz respeito à alteração do Direito.23

II. A HISTÓRIA DAS RELAÇÕES RACIAIS NO BRASIL

O racismo é um sistema de opressão, no qual existe um oprimido e um opressor,

caracterizando uma relação de poder, à medida que uma determinada etnia se considera

superior à outra. O curioso é que, no Brasil, as pressões sociais e raciais, que fizeram com

que se penetrasse o preconceito, tiveram aval de instituições poderosas, como o próprio

Estado, mas, acima de tudo, a igreja e seus líderes religiosos, no passo em que se vivia uma

23 SESMA, Victoria Iturralde. El precedent em el commom law. Madrid: Civitas (2005).

22 “[...] Litigants would have no incentive to sue or appeal if they knew in advance that overruling
would not improve their situation” STEINER, Eva. Comparing the Prospective Effect of Judicial
Ruling Across Jurisdicions. Suíça: Springer International Publishing Switzerland, Ius Comparatum -
Global Studies in Comparative Law 3 (2015).

21 STEINER, Eva. Comparing the Prospective Effect of Judicial Ruling Across Jurisdicions.
Suíça: Springer International Publishing Switzerland, Ius Comparatum - Global Studies in
Comparative Law 3 (2015).

20 Literalmente falando, a expressão significa "de agora; a partir do presente em diante".

19 Uma intervenção no desenvolvimento do direito, ou seja, quando é tomada uma decisão posterior
tornando o precedente inconsistente; ou quando o raciocínio subjacente ao precedente está
desatualizado ou mostra-se inconsistente com os valores atualmente compartilhados na sociedade.

18 É a técnica da modulação temporal dos efeitos das decisões revogadoras de precedentes; visa
tutelar valores inerentes a qualquer ordenamento jurídico, tais como a segurança jurídica, a confiança
justificada, a boa-fé objetiva e a irretroatividade do Direito.



era em que o catolicismo adentrava na colônia, com a companhia de jesus. Dentro da história

do nosso país, existe um eixo principal, que se norteou desde a ocupação do nosso território

pelos portugueses, no interesse na expansão marítimo-comercial, dentro de uma mentalidade

mercantilista.

O Brasil império, embora independente, ainda era muito sujeito, necessariamente, da

mão de obra escrava, da grande propriedade e do latifúndio, e que alcançou até o período

republicano; essa grande linha mestra, portanto, que conectou esses dois períodos, foi a

religiosidade, fundada e estruturada com a Companhia de Jesus. Nesse sentido, não se pode

falar em escravidão no Brasil, sem citar os, vulgarmente denominados, “Jesuítas”. Aqui,

Padre Antônio Vieira ludibriou com maestria os escravizados, ora povos originários, ora os

oriundos da África. Obiter dictum24, os sermões eram repletos de uma técnica argumentativa

invejável e de justificações para o tráfico atlântico, que fazia manter vivo os laços entre igreja

e governo, tornando com que a escravidão fosse justificada no reino dos ceus, no âmbito

divino; a condição que eles se viam, era porque Deus assim a queria.

A evangelização na colônia era uma estratégia fundamental para consolidar a prática,

sendo a Companhia, logo, uma grande farsa, ou apenas uma importante peça na legitimação

do tráfico, uma vez que os jesuítas portugueses definem, no Atlântico Sul, uma

complementaridade missionária que justifica o negócio negreiro e propicia a política

pró-indígena no Brasil25. O livro Trato dos Viventes mostra o “ajustamento doutrinário

pró-escravista operado pelos jesuítas em Angola e no Brasil”, com o ápice da argumentação

dedicada a Baltazar Barreira, um evangelizador de Cabo Verde e da Guiné. Ele defende o

tráfico, além de transformá-lo em uma verdadeira teoria, que podemos chamar de “manifesto

negreiro”, e o que dava forma e sentido à escravidão, no quesitito do tráfico de africanos: a

comercialização dos negros era uma forma de colocar a África no mercado global. Acabar

com ela, seria acabar com o comércio do Ocidente, marcado quase que unicamente pela

compra e venda de escravos; e romper com o monopólio marítimo português.26

Compreendido o tráfico, agora é necessário entender outro período fundamental: a era

da insustentabilidade do escravidão. Como se sabe, o Brasil foi o último país do ocidente a

abolir o trabalho escravo - porém leia “abolir” no sentido mais metafórico possível, uma vez

26 ALENCASTRO, Luiz Felipe de, O trato dos viventes: Formação do Brasil no Atlântico Sul,
séculos XVI e XVII. São Paulo: Companhia das Letras (2000).

25 BICALHO, Maria Fernanda Baptista. Monumenta Brasiliae: O Império Português no
Atlântico-Sul. Rio de Janeiro: Tempo (2001).

24 Literalmente falando, a expressão significa "dito de passagem".



que tanto se prolongou naquela época como resiste até os dias atuais, com os trabalhos

análogos -, e só a fez após sucessivas tentativas de atrasá-la. Tudo começa com a Inglaterra

focada no mercado consumidor, ao ponto em que passa a pressionar os países os quais ela

tinha relações, para que eles acabem com a escravidão e começacem a consumir dos produtos

dela. A expressão “para inglês ver” nasceu em 1831, quando foi assinada a Lei Feijó, que

acabava com a importação de escravos para o Brasil, declarando que, a partir daquela data,

todo negro traficado seria livre assim que desembarcasse no Brasil. Embora promissora, ela

não saiu do papel, porque não havia fiscalização, não se tinha relato de prisão de traficantes,

além de que se estima que mais de 200 mil africanos chegaram aqui, de 1832 a 1840, para

serem escravizados. Entra em vigor, em 1845, a lei Bill Aberdeen, que dava poderes para a

esquadra britânica prender e punir qualquer navio negreiro encontrado pelos mares e portos

do mundo. A partir de então, o território nacional criava duas leis cômicas, de tão absurdas e

de nítidas falsas narrativas. A Lei do Ventre Livre não libertava os filhos de escravizadas pelo

seu objeto principal (nascidos livres após a data da lei em vigor). Ela previa que os filhos

nascidos após a Lei deveriam trabalhar até os 21 anos, a fim de pagar as custas de seu

sustento e criação pelos donos de suas mães. Contudo, em seu lado positivo e que

provavelmente não foi pensado, ela libertou inúmeros escravizados que não haviam sido

registrados por seus "donos e senhores" até 1873, dois anos após a lei. Todo escravizado não

registrado após 28 de setembro de 1873, não mais seria reconhecido como escravo. Diversos

promotores e advogados representaram esses escravizados na justiça em um processo simples

que os deu a sagrada liberdade do ser humano. A outra lei era a dos Sexagenários, que não só

exigia que se fosse escravizado até os 60 anos, até ter, supostamente, a liberdade, mas o

obrigava a trabalhar por mais três anos para pagar sua alforria. O estranho é que, de acordo

com o censo demográfico do Brasil de 1900, a expectativa de vida, somando brancos e

pretos, era de 33 anos, ou seja, quantos deles chegariam até os 60 anos? E se existiam aqueles

que chegavam, pode-se dizer que a Lei dos Sexagenários era de interesse dos senhores

escravistas, que não queriam ter a responsabilidade de sustentar e cuidar dos escravos velhos

e doentes, já que estavam em seu poder.27

No dia 13 de Maio de 1888, assinou-se a Lei Áurea, que aboliu a escravidão. No

entanto, apesar da importância do decreto, ele não foi muito positivo, afinal ele simplesmente

deixou livre, sem se quer dar nenhuma reparação aos ex-escravizados. Estavam libertos, mas

27 SLENES, Robert W. Na senzala uma flor: esperanças e recordações na formação da família
escrava. Brasil Sudeste, século XIX. Rio de Janeiro: Nova Fronteira (1999).



não sabiam ler ou escrever, e não tinham condições de ter moradia ou ter sua própria terra

para trabalhar, plantar e sobreviver. Não houve políticas públicas para abraçar o negro recém

jogado à sociedade, os trabalhos, pelo contrário, eram oferecidos a imigrantes, os quais eram

desejados pelo governo na época, com as políticas de embranquecimento. Percebe-se,

novamente, a dimensão do racismo no nosso país, ao passo em que se prefere aguardar por

pessoas de fora - e que, muitas vezes, nem dominam o idioma, com, lógico, um objetivo de

tornar a nação uma raça mais padronizada e similar com a da Europa - a oferecer trabalho

àqueles que já se encontram no território. Ademais, leis repletas de discriminação são

impostas no Brasil, sobretudo a da vadiagem, que punia arbitraria e subjetivamente àqueles

que estivessem na rua sem trabalhar; uma vez que se os negros não possuíam emprego e nem

moradia, de maneira óbvia, seriam presos apenas unicamente por esses dois motivos.

O racismo é tido, à vista disso, como uma forma de patologia28, uma doença que não

concerne unicamente a esfera individual, mas que se lê com os mecanismos de discriminação

que são promovidos ou tratados com irrelevância pelo Estado, à medida que concede

privilégios e desvantagens a partir da cor de pele.

III. IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS DE COTAS RACIAIS

Depois da abolição, tivemos três leis importantes para o combate ao racismo e

também para a diminuição da desigualdade. A primeira, foi de 1951, a Lei Afonso Arinos: o

problema é que ela considerava a prática uma simples contravenção penal, que significava

uma infração menos grave. Para piorar, era ineficaz, até 1990, ninguém havia sido preso por

causa desta lei. Uma norma mais forte só ocorreria em 5 de janeiro de 1889, atendendo a luta

do deputado Carlos Alberto de Oliveira. A legislação passava a considerar o crime de

racismo imprescritível e inafiançável. Sendo assim, foram mais de 100 anos após abolição e

mais de 300 anos da escravidão, para proibir que um estabelecimento comercial se recusasse

a atender negros no Brasil. A terceira é a lei de cotas.

As cotas raciais são ações afirmativas aplicadas no intuito de diminuir as disparidades

econômicas, sociais e educacionais entre pessoas de diferentes etnias raciais. Vislumbra-se

ela como uma medida de ação contra a desigualdade, em um mecanismo estruturado para

gerar privilégios a um grupo racial (opressores) em detrimento de outros (oprimidos). É

28 DE ALMEIDA, Sílvio. Racismo Estrutural. São Paulo: Pólen Livros (2019).



importante salientar que, diferente do senso comum, as cotas raciais não abraçam apenas os

afrodescendentes, mas, também, os povos indígenas e seus descendentes.

Aristóteles, o filósofo grego criou uma teoria que consiste em: tratar desigualmente os

desiguais para se promover a efetiva igualdade. Se duas pessoas vivem em situações

desiguais e forem concorrer nas mesmas condições, concretamente a desigualdade será

perpetuada. As ações afirmativas seriam uma maneira de colocar essas pessoas no mesmo

patamar de concorrência. Em 1997, apenas 1,8% dos jovens entre 18 e 24 anos que se

declararam negros havia frequentado uma universidade, segundo o Censo. Em torno do

direito universal de acesso ao ensino, principalmente superior, começaram a ser

reivindicados, então, pelo movimento negro.

Em 1997 era 1,8% da população negra que ingressou no ensino superior. Em 2011,

saltou para 11,9% – ou seja, houve um aumento de quase 1000%. Em 2014, 30,9% das vagas

em institutos federais e 22,4% nas universidades foram destinadas a pretos, pardos e

indígenas – 1/3 e 1/4 do total de vagas, respectivamente. O salto no número de ingressos se

deve às cotas raciais e também à capacidade dos estudantes. Segundo dados do Sistema de

Seleção Unificada, a nota de corte para os candidatos convencionais a vagas de medicina nas

federais foi de 787,56 pontos. Para os cotistas, foi de 761,67 pontos. A diferença entre eles,

portanto, ficou próxima de 3%.

Os grupos contrários à instituição de políticas afirmativas para negros afirma que elas

são uma forma de tornar o caminho mais fácil e que as pessoas não chegaram ao cargo ou

vaga na universidade por mérito e capacidade própria.os grupos contrários à instituição de

políticas afirmativas para negros afirma que elas são uma forma de tornar o caminho mais

fácil e que as pessoas não chegaram ao cargo ou vaga na universidade por mérito e

capacidade própria. : É muito difícil definir quem tem direito a essas políticas, porque raça é

um conceito social e não biológico. Atualmente, a política é dada por meio do critério da

autodeclaração da pessoa negra, indígena ou parda. Porém, algumas pessoas defendem que

sejam criadas comissões avaliadoras que utilizem critérios objetivos e subjetivos para decidir

quem teria direito às cotas. “A Constituição de 1988 estabelece a igualdade entre todos os

brasileiros”: Existia a polêmica da constitucionalidade, em razão de a Constituição de 1988

estabelecer a igualdade entre todos os brasileiros independente de “raça” e “cor”, por

exemplo. alguns críticos às cotas afirmam que por – normalmente – a nota para ingresso

abaixar para cotistas, que isso pioraria a qualidade do ensino superior. Argumentam que o



ingresso de pessoas com ensino básico “mais deficiente” iria aumentar ainda mais as

diferenças dentro da sala de aula e a dificuldade de professores nivelarem a turma.29

Doutora em direito pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Maria

Angélica dos Santos foi em busca de pesquisas sobre a implementação da política e cotas nas

universidades públicas e também concluiu que as cotas deram certo. O levantamento gerou o

artigo Dez Anos da Lei Federal das Cotas Universitárias — Avaliação de seus Efeitos e

Propostas para sua Renovação e Aperfeiçoamento, publicado em 2021, na Revista de

Informação Legislativa.

O estudo, escrito em conjunto com o advogado e professor de direito na PUC de

Minas Marciano Seabra Godoi, reforça que a política de cotas funcionou para incluir parcelas

da população antes excluídas do ambiente acadêmico, mas os autores sugerem

aperfeiçoamentos na política pública. Segundo Maria Angélica dos Santos, é preciso dar um

passo além e garantir o ingresso e a permanência de negros e indígenas também nos cursos de

pós-graduação e nas seleções para professores.

— A política de cotas vem permitindo que mais integrantes da população negra e

indígena acessem o ensino superior e este precisa ser um caminho sem volta. É importante

que sejam estabelecidas estratégias que ampliem políticas afirmativas para estes grupos

minoritários e que garantam mais do que o ingresso nas universidades, mas também sua

permanência e a formação de uma nova geração de pesquisadoras e pesquisadores que tragam

outras visões de mundo e outros saberes para o ambiente acadêmico — apontou a

pesquisadora.30

IV. A ADPF 186 CONTRA AS POLÍTICAS DE COTAS RACIAIS

Um dos principais marcos em direção à maior disseminação das políticas de cotas

raciais foi a aprovação pela Universidade de Brasília, entre 2003 e 2009, diversos atos

voltados a instituir essas políticas no âmbito da Universidade. Dentre eles, estão (i) o plano

de metas do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE/UnB) aprovado em junho de

2003, que instituiu reserva de 20% das vagas da Universidade para negros e (ii) o edital do

30 BAPTISTA, Rodrigo. Agência Senado. Brasília (2022).
29 MERELES, Carla. Politize!. São Paulo. (2020).



vestibular da UnB de 2009, que previu a reserva de 20% das vagas para negros e instituiu a

obrigatoriedade de realização de entrevistas para que os candidatos ingressem na

Universidade pelo sistema de cotas (com o fim de verificar se o candidato é, de fato, negro).

Em face desses atos, o partido Democratas ingressou com arguição de

descumprimento de preceito fundamental perante o Supremo Tribunal Federal no ano de

2009, com o fim de obter a declaração de inconstitucionalidade dos atos administrativos da

Universidade de Brasília que instituíram as políticas de cotas raciais no âmbito da instituição.

Com essa declaração, pretendiam obter eficácia erga omnes (sinônimo de perante a todos) -

ou seja, a declaração de inconstitucionalidade não valeria apenas para os atos da UnB, mas

para todas as políticas de cotas raciais instituídas por qualquer entidade e a qualquer tempo -

e efeito vinculante - que significa dizer que qualquer violação dessa decisão poderia ser

levada diretamente ao Supremo Tribunal Federal, sem a necessidade de passar pelo

procedimento normal.

O partido Democratas, ao ajuizar a ação, deixou claro que não questiona a

constitucionalidade de ações afirmativas e não questiona a existência do racismo. Ao

contrário, argumentaram no sentido de que, apesar de existir racismo, ele não é o único fator

que impede aos negros o acesso aos seus direitos fundamentais - por exemplo, afirma que

negros ricos não têm esse acesso negado, o que revela que o problema é principalmente

econômico, não racial. Para sustentar esse argumento, usa a segregação racial nos Estados

Unidos e na África do Sul ao longo do século XX como exemplo, uma vez que, nesses países,

o simples fato de um indivíduo ser negro era o suficiente para que fosse impedido de

frequentar certos ambientes, independente de outros fatores, como o econômico.

Dessa forma, o partido afirma que as cotas para negros não resolvem o problema

racial no Brasil; ao contrário, apenas o mascaram e podem até mesmo agravá-lo, na medida

em que institucionalizam a discriminação racial. Não apenas, afirmou que a instituição de

comissão para avaliar se os candidatos são realmente negros caracterizaria um tribunal racial,

o que viola os preceitos fundamentais do direito à igualdade e da dignidade da pessoa

humana. Segundo o partido, essa instituição “simplesmente ressuscitou os os ideais nazistas,

Hitlerianos, de que é possível decidir, objetivamente, à que raça a pessoa pertence” e que

“Dizer que isso não é praticar racismo e, pior, sob a égide do Estado, é no mínimo uma

ofensa à inteligência humana”.



Ainda com relação à comissão de identificação racial, o partido apresentou pesquisas

acerca da relação do fenótipo de um indivíduo com a sua carga genética. Afirmou, por

exemplo, que o cantor Neguinho da Beija-Flor tem 67,1% de ascendência européia, mesmo

que possua traços fenotípicos de negro. Aponta, ainda, que, dentre os brasileiros

autodeclarados brancos, 28 milhões possuem herança genética indígena e 24 milhões, negra -

de forma que apenas 34 milhões de brasileiros, ou 20% da população brasileira à época,

seriam realmente brancos.

Em outra linha, também critica a concepção de “justiça compensatória” ou de “dívida

histórica”, segundo as quais a instituição de cotas raciais seriam uma forma de fazer com que

os brancos compensem os negros pela escravidão. Para o partido, em razão da miscigenação,

seria impossível identificar quais pessoas são descendentes das vítimas da escravidão e quais

são dos culpados; por isso, também não seria possível determinar quais pessoas merecem ser

beneficiárias desse programa.

Por fim, o partido alegou que a instituição da comissão de identificação racial viola a

Constituição em seus arts. 1.º, III (dignidade da pessoa humana), 5.º, XXXIII (direito à

informação dos órgãos públicos, já que não há divulgação dos critérios de identificação

racial), 5.º, XLII (vedação ao racismo), 5.º, LIV (devido processo legal, em razão de violação

da adequação-necessidade-proporcionalidade), 205 (direito à educação), 206 (igualdade nas

condições de acesso ao ensino) e 207 (autonomia universitária, uma vez que esse princípio é

limitado pela vedação ao racismo).

A Universidade de Brasília e o CESPE se manifestaram no sentido de que não seria

cabível a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, por considerar ser hipótese

de Ação Direta de Inconstitucionalidade; em seu entendimento, a ADI é cabível para

impugnar quaisquer atos que sejam gerais, impessoais e abstratos, e citou jurisprudência do

STF nesse sentido.

Em seguida, argumentam que a dignidade da pessoa humana não significa apenas a

“proibição da desigualdade”, mas, também, a “promoção da igualdade”. Além disso, o direito

à igualdade também pode ser observado em duas dimensões: ao mesmo tempo em que as

pessoas em situação igual devem ser tratadas de forma igualitária, aquelas em situação

desigual devem ser tratados de forma desigualitária, com o fim justamente de eliminar essa

igualdade. Significa dizer que a igualdade não pode ser apenas formal - ou seja, não basta que



a mesma lei seja aplicada para todos -; ela deve ser, também, material - com a lei criando

mecanismos para que as desigualdades sejam mitigadas.

Por esses motivos, considera que submeter todas as pessoas, independente de raça, ao

mesmo processo seletivo de acesso à Universidade viola a igualdade, uma vez que ignora

dados estatísticos que mostram a raça como fator fortemente correlacionado a diferenças

socioeconômicas. Assim, a igualdade não proibiria as cotas raciais; na verdade, ela manda a

instituição de políticas voltadas a corrigir as desigualdades.

Além disso, com relação aos argumentos de miscigenação e de impossibilidade da

identificação da raça, a Universidade e o CESPE afirmaram que a discriminação decorre

justamente da aparência de um indivíduo, mas não da sua composição genética. Assim, não

importa se existem pessoas com fenótipo branco e genótipo negro e vice-versa; o que é

importante é delimitar quais os fatores que influenciam na discriminação racial e implementar

as políticas de ações afirmativas com base neles.

Sobre o argumento de violação ao acesso à informação, a Universidade e o CESPE

afirmam que a comissão de identificação racial não é secreta, uma vez que os candidatos

ficam frente a frente com a comissão durante a entrevista e, inclusive, são informados de seus

nomes; o que ocorre é que os integrantes da comissão não são divulgados previamente para

evitar pressões e fraudes. Além disso, os critérios empregados pela comissão não são

secretos; é obviamente utilizado o fenótipo para determinar se a pessoa se enquadra nos

requisitos do edital.

CONCLUSÃO

O tráfico de pessoas negras escravizadas durou mais de três séculos, sendo, inclusive,

apoiado por segmentos da Igreja Católica, como os jesuítas. Infelizmente, o Brasil foi o

último país a abolir a escravidão e o fez sem quaisquer medidas reparatórias e inclusivas. Ao

contrário do que se pensa, a Lei de Terras de 1850 e as medidas de incentivo para imigração

de europeus serviram para ainda mais distanciar a população negra de oportunidades de

trabalho e direitos sociais.

Essas ações repercutem até os dias atuais, seja no processo histórico de formação da

sociedade nacional, seja nas atuais perspectivas de mudanças. A teoria do branqueamento foi



motivada por diversos políticos e intelectuais nos séculos XVIII e XIX, mas a verdade é que

persiste. O preconceito contra o cabelo crespo, trançado, natural; a ideia do colorismo; a

estigmatização das religões afrobrasileiras; as chacotas com o corpo negro (nariz, lábios,

quadris), historicamente, aceitos refletiram e refletem na formação da identidade da

população negra brasileira.

As alterações legais dos últimos anos contra o racismo e a injúria racial têm

contribuído para inibir comportamentos discriminatórios explícitos, mas a mudança cultural

ainda se faz lenta. Políticas reparatórias e ações afirmativas são implementadas em meio a

debates infindáveis e sempre sob forte questionamento. É uma espécie de medo da

desestruturação das ordens vigentes, o que faz com que as elites clássicas se sintam

ameaçadas.

Com isso, a identidade da população negra tem sido construída por meio de batalhas

e, também, subserviência, já que, em certos momentos, assumir a negritude, em suas

vertentes distintas, é saber que é excluído em esferas sociais. Quando um terreiro de

candomblé é alvo de ataques, não é apenas o espaço que é devastado, mas a possibilidade de

existência de crenças diferenciadas, em um dos países mais católicos do mundo. Quando uma

mulher negra é barrada na entrada de uma loja multinacional, não é apenas um indivíduo que

tem seu direito negado, mas a coletividade negra que ela representa.

A perspectiva do preto como mercadoria, posse e ser inferior, existente durante a

escravidão, ainda ressoa em prática e discursos atuais, como o “quartinho de empregada” e

outras frases depreciativas. A formação da identidade negra nacional permeia todos esses

fatores e, ainda, se completa com o sentido moderno de pluralidade, que apresenta múltiplas

identidades coexistentes.


