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Processo nº: 20000.006142/2020-40 

 

INTERESSADO: Arthur Santanna Ferreiro Macedo.  

 

ASSUNTO: Proposição de criação da política de cotas étnico-raciais para negros e indígenas 

no concurso de ingresso na carreira de Defensora e Defensor Público do Estado do 

Amazonas. 

 

 

REGULAMENTAÇÃO DE COTAS ÉTNICOS-

RACIAIS PARA A POPULAÇÃO NEGRA E 

INDÍGENA NOS CONCURSOS E SELEÇÕES 

PÚBLICAS NO ÂMBITO DA DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS. 

POSSIBILIDADE.  

 

 

Exmos. Conselheiros e Conselheiras. 

Trata-se de requerimento formulado pelo Defensor Público, Dr. 

Arthur Santanna Ferreiro Macedo, por meio do qual propõe a criação de resolução pelo 

Conselho Superior instituindo a política de cotas para negros e indígenas nos próximos 

concursos de ingresso na carreira de Defensora e Defensor Público do Estado do Amazonas, 

observando o caráter temporário da medida, com o intuito de trazer igualdade e 

representatividade para dentro da instituição.  

 

Primeiramente, o Requerente reafirma a missão da Defensoria Pública 

quanto a proteção dos direitos humanos e a redução das desigualdades sociais, devendo 

para tanto promover a mais ampla defesa dos direitos fundamentais dos necessitados, aí 

incluídas as minorias vulneráveis, consoantes artigos 3°-A, inciso I e 4°, inciso X, todos da 

Lei Complementar n° 80/94. 
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Menciona dados do IBGE e dos dois últimos Diagnósticos da 

Defensoria Pública no Brasil, que apontam a necessidade de se fomentar ocupação de cargos 

de destaque na sociedade com o mínimo de igualdade para a população negra e indígena, 

por meio da implementação de ações afirmativas, que poderiam ser viabilizados através dos 

sistemas de cotas raciais.  

 

Assevera, que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a 

constitucionalidade do sistema de cotas quando do julgamento da Ação Declaratória de 

Constitucionalidade (ADC) 41 e da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 

(ADPF) 186. 

 

Segundo o Requerente, a Defensoria Pública vem falhando no 

combate à redução das desigualdades dentro da própria instituição, sendo, portanto, a 

adoção do sistema de cotas raciais uma medida interessante para tentar aumentar a 

representatividade de Defensores negros e indígenas no âmbito defensorial. 

 

Por fim, o Requerente aduziu ser possível por meio de resolução a 

instituição de sistemas de cotas étnico-raciais para negros e indígenas no concurso de 

ingresso a carreira, consoante os artigos 11, 18, I e XI, 45 e 46, todos da Lei Complementar 

Estadual nº 01/1990, haja vista a autonomia Institucional da Defensoria e a atribuição do 

Conselho Superior para editar normas sobre o ingresso na carreira através de concurso 

público.  

 

Os autos foram originariamente distribuídos à relatoria da então 

Corregedora-Geral, Dra. Melissa Souza Credie Borborema, tendo esta procedida a 

devolução dos autos em razão o término do seu mandato. 
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Após novo sorteio os autos, os autos foram distribuídos a minha 

relatoria.   

 

É o relatório.  

 

Passo ao voto,  

Inicialmente, faz-se necessário esclarecer que embora o Requerente 

proponha a criação de resolução que institua a política de cotas étnico-raciais para negros e 

indígenas no concurso de ingresso na carreira, infere-se dos autos que o pedido não veio 

instruído com minuta da referida proposta para a apreciação do colegiado, razão pela qual 

passo a analisar, como pedido de regulamentação de política de cotas étnico-raciais para negros e 

indígenas no concurso de ingresso na carreira.  

 

Curial pontuar como questão preliminar, a competência do Conselho 

Superior para analisar o pleito do Requerente, nos moldes acima mencionado, ou seja, 

visando a regulamentação de cotas étnicos-raciais para negros e indígenas no concurso de 

ingresso na carreira de Defensores e Defensoras Públicas.  

 

Isso porque, no âmbito estadual, a lei de regência da carreira além de 

prever que compete ao Conselho Superior o exercício do Poder Normativo e Opinativo, 

sobre matéria pertinente à autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública 

(Arts.18, I e II, da LC 01/90), prevê igualmente como sendo de sua competência a 

organização do concurso para Defensor Público, bem como a elaboração dos respectivos 

regulamentos e editais (Art.18, XII e Art.46, da LC 01/90). 
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Assim, é seguro afirmar que este Colegiado possui competência para 

regulamentar política de cotas raciais para que haja a reserva de vagas aos negros e 

indígenas, nos processos de seleção no âmbito da Defensoria do Amazonas. 

 

Lado outro, a matéria pertinente ao sistema de cotas raciais em 

concursos públicos decorre diretamente do texto constitucional. Em especial, o direito 

fundamental à igualdade previsto no art. 5º e §1º da CRFB/88, com aplicabilidade imediata, 

bem como do princípio da igualdade no acesso aos cargos, empregos e funções públicas, 

consagrado no art. 37, caput e inciso I, da CRFB/88, ou seja, independe de previsão legal 

específica ou mesmo da iniciativa legislativa reservada do Defensor Público Geral do 

Estado. 

 

 Ao contrário, a eficácia direta e aplicabilidade imediata dos 

dispositivos constitucionais que fundamentam o sistema de cotas raciais nos concursos 

públicos promovidos pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas autorizariam a 

possibilidade de inovações normativas por parte da própria Instituição dada a sua 

autonomia administrativa e competência para a organização dos seus concursos públicos, 

consoante art.18, incisos I, II e XII, todas da LC 01/90. 

   

Passo, a seguir, ao exame da pertinência no âmbito da Defensoria 

Pública do sistema de reserva de vagas, com base em critério étnico-racial, para ingresso na 

Carreira Defensorial.  

 

É inquestionável a possibilidade de reserva de vagas para negros em 

concursos públicos, que restou cristalizada após o julgamento da ADC n° 41, que declarou 

a constitucionalidade da Lei Federal n° 12.990/2014, que reserva a pessoas negras 20% das 
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vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos 

públicos no âmbito da administração pública federal direta e indireta. 

 

Eis trechos do acórdão, que vale a transcrição: 

 

“a desequiparação promovida pela política de ação afirmativa em questão 

está em consonância com o princípio da isonomia. Ela se funda na 

necessidade de superar o racismo estrutural e institucional ainda existente 

na sociedade brasileira, e garantir a igualdade material entre os cidadãos, 

por meio da distribuição mais equitativa de bens sociais e da promoção do 

reconhecimento da população afrodescendente.  

Além disso, a incorporação do fator “raça” como critério de seleção, ao 

invés de afetar o princípio da eficiência, contribui para sua realização em 

maior extensão, criando uma “burocracia representativa”, capaz de 

garantir que os pontos de vista e interesses de toda a população sejam 

considerados na tomada de decisões estatais.”  

 

Ao final do julgamento aprovou-se a seguinte tese:  

“É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para 

provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração 

pública direta e indireta. 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”. 

 

Convém recordar que a constitucionalidade das cotas raciais já havia 

sido analisada anteriormente pela Corte Suprema, quando do julgamento da ADPF 186, que 

analisou o sistema de cotas na seleção para ingresso em instituição pública de ensino 

superior, confirmando que o critério étnico-racial (cotas) prestigia o princípio da igualdade 
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material  previsto no caput do art. 5º da Carta da República, “possibilitando de o Estado lançar mão seja 

de políticas de cunho universalista, que abrangem um número indeterminados de indivíduos, mediante ações 

de natureza estrutural, seja de ações afirmativas, que atingem grupos sociais determinados, de maneira 

pontual, atribuindo a estes certas vantagens, por um tempo limitado, de modo a permitir-lhes a superação de 

desigualdades decorrentes de situações históricas particulares”. 

 

À toda evidência, sem maiores delongas, resta claro que as ações 

afirmativas permitem superar as desigualdades que ocorrem na realidade fática, tal qual o 

racismo estrutural que assola a sociedade brasileira e deve ser enfrentado por todos.  

 

A Defensoria Pública como função essencial à justiça, possui a 

incumbência de proteger os interesses das pessoas afligidas pelo estigma da exclusão social, 

garantindo-lhes a efetiva proteção contra todos os tipos de violações de direitos.  

 

Enquanto Instituição guardiã dos vulneráveis, que possui como 

objetivos, dentre outros, a primazia dos direitos humanos e a redução das desigualdades 

sociais deve sim, comprometer-se com a criação de políticas e instrumentos de promoção 

da igualdade racial e combate ao racismo, criando mecanismos institucionais para corrigir 

tal distorção, a exemplo da política de cotas raciais para negros e indígenas. 

 

Soma-se a isso, a autonomia funcional e administrativa da Defensoria 

Pública, insculpida no art. 134, §2° da CF, o que lhe permite praticar de maneira 

independente seus atos de gestão, o que inclui as regras de acesso do seu quadro de pessoal.  

 

De acordo com o IV Diagnóstico da Defensoria Pública do Brasil1, 

realizado em 2015, no que tange à cor/raça dos Defensores Estaduais, a maioria – mais de 

 
1 https://www.anadep.org.br/wtksite/downloads/iv-diagnostico-da-defensoria-publica-no-brasil.pdf 
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75% – se declararam brancos. O segundo grupo, com maior representatividade nesse 

quesito, são os pardos que chegam a pouco mais de 19%. Por fim, as denominações preta, 

amarela e indígena são muito pouco representativas, somando, juntas, 4,4%. 

 

  

 

 

   

Os dados demonstram, como bem ressaltado pelo Requerente, que há 

necessidade das Defensorias Públicas do Brasil fomentarem a inclusão de pessoas negras e 

indígenas nos seus quadros, uma vez que a representatividade de pessoas pertencentes a 

esses grupos nas Defensorias Estaduais é de 21,8 % do quantitativo total de Defensores e 

Defensoras Públicas no âmbito dos estados federativos e se considerarmos os Defensores 

Públicos autodeclarados pretos e indígenas, esse percentual diminui para 2,6%.  

 

Nessa esteira, prestigia-se a iniciativa das Defensorias Públicas da 

Amapá, Bahia, Ceará, Goiás, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul que já regulamentaram o 

sistema de cotas raciais nos seus certames.  
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Na espécie, o pedido do interessado contempla política de cotas 

étnico-raciais para negros e indígenas no concurso de ingresso na carreira de Defensor e 

Defensora Pública, todavia revela-se adequado e proporcional que tal política se estenda 

para todas as seleções públicas realizadas pela Instituição, o que também contemplaria os 

certames para servidores, residentes e estagiários dos quadros da DPE/AM. 

 

Diante do exposto, voto pela possibilidade de regulamentação da 

política de cotas étnico-raciais nos concursos e seleções públicas no âmbito da Defensoria 

do Estado do Amazonas. 

 

Na oportunidade apresento proposta de resolução elaborada pela 

signatária e a Conselheira-Eleita Dra. Adriana Monteiro Ramos Tenuta, que segue anexa ao 

presente voto, com a devida exposição de motivos.   

É como voto.  

 

 

Manaus, 20 de novembro de 2020. 

 

 

 

Caroline Pereira de Souza 

Defensora Pública   

Conselheira Eleita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAROLINE PEREIRA DE 
SOUZA:70419051287

Assinado de forma digital por CAROLINE 
PEREIRA DE SOUZA:70419051287 
Dados: 2020.11.25 15:49:05 -04'00'
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DA PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DISPONDO SOBRE A 

RESERVA DE VAGAS PARA NEGROS (PRETOS E PARDOS) e INDÍGENAS NOS 

CONCURSOS E SELEÇÕES PÚBLICAS NO ÂMBITO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DO AMAZONAS. 

A referida proposta apresentada no bojo do processo 20000.006142/2020-40, visa 

regulamentar o sistema de cotas étnicos-raciais no âmbito da Defensoria Pública do Estado 

do Amazonas. 

A possibilidade de regulamentação por normativa interna da Instituição, 

independentemente da existência de lei, já foi esclarecida no voto da relatoria. 

Em que pese a exiguidade do tempo para que se fizesse um recorde mais aprofundado dos 

dados atualizados sobre os grupos vulneráveis atingidos, tanto no Estado do Amazonas 

como dentro da própria Instituição, é factível afirmar ser diminuta a representatividade de 

Defensores e Defensoras negras e indígenas no âmbito da DPE/AM. 

Tomando por base dados do IBGE 2010, a Região Norte possuía uma população de 12,9 

milhões de habitantes, dos quais 3,6 milhões se classificaram como brancos (28,0%), 641 mil 

como pretos (5,0%), 29 mil como amarelos (0,2%), 8,3 milhões como pardos (64,0%) e 213 

mil indígenas (1,7%).[1] 

No Amazonas 3,1% da população são autodeclarados pretos, 24,2% são autodeclarados 

brancos e 66,9% são autodeclarados pardos. 

Ou seja, seguindo o percentual nacional mais da metade da população da região norte é 

considerada negra (autodeclarados pretos e pardos). Quanto aos indígenas, na análise das 

Unidades da Federação, o Estado do Amazonas possui a maior população autodeclarada 

indígena do País, com 168,7 mil, ou seja, superior a 100 mil, já que na maioria das Unidades 

da Federação (15) essa população situa-se na faixa de 15 mil a 60 mil indígenas. O que em 

termos percentuais corresponde 20,6% do total da população autodeclarada indígena no 

país.[2] 

Em âmbito nacional, a política de cotas raciais encontra-se disciplinada na Lei Federal n° 

12.990/2014, reservando aos negros 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos 

concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da 

administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas 

públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União. 
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No Estado do Amazonas não foi possível encontrar lei prevendo política de cotas em 

concurso público para administração pública estadual. 

Dada a autonomia administrativa das Defensorias Públicas, constatou-se a iniciativa de 

regulamentação de política de cotas na Defensoria Pública do RJ, para negros e indígenas 

em percentual de 30% da reserva de vagas; Na Defensoria Pública do Ceará, para negros no 

percentual de 20%; Na Defensoria Pública de Goiás, para negros, indígenas e quilombolas, 

em percentual de 20%, 3% e 3%, sucessivamente; Na Defensoria Pública do Rio Grande do 

Sul, 30% para negros e 0,3% para indígenas. 

Destaca-se a Defensoria Pública do Amapá que disciplinou o sistema de cotas na própria lei 

de regência da carreira, fixando o percentual de 20% das vagas para ingresso na carreira de 

Defensor Público a serem providas por negros, pardos, quilombolas e indígenas  

No Poder Judiciário a política de cotas raciais é regulamentada pela Resolução Nº 203 de 

23/06/2015, do CNJ, que reserva às pessoas negras 20% (vinte por cento) das vagas 

oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e de ingresso na 

magistratura. 

Assim, após detida análise das normativas existentes quanto ao tema, inclusive no âmbito 

Defensorial, bem como as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 41 e 

ADPF 186, apresenta-se a proposta, em anexo, pontuando-se o seguinte: 

  

a)   Abrangência dos grupos vulneráveis: Negros e indígenas. Quantos aos negros optou-

se por seguir a Lei 12.990/2014 e a Lei 12.288/2010, que considera a população negra: 

o conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, conforme o quesito cor 

ou raça usado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Considerou-se ainda prudente o estabelecimento de cotas para os indígenas, que 

sabidamente estão entre as populações mais vulneráveis, desfavorecidas e 

marginalizadas do mundo e o Amazonas possui a maior população autodeclarada 

indígena do país, correspondendo a 20,6% da população autodeclarada indígena no 

país.     

b) Percentual fixado: propõe-se o percentual total de 30% das vagas para negros e 

indígenas, por considerar proporcional ao quantitativo populacional do Estado do 

Amazonas, se mostrando ainda razoável se comparado aos parâmetros já fixados por 

outras Defensorias Estaduais. Ademais, a nossa ver o percentual de 20% fixado na 

Lei 12.990/2014, deve ser considerado o mínimo legal obrigatório, ressalvada a 

possibilidade de o órgão público ampliar a reserva de vagas, respeitada a 

proporcionalidade da população negra na região.    
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c) Prazo: optou-se por fixar o prazo de 10 anos para vigência da norma, permitindo-se 

sucessivas prorrogações casos os fatores de exclusão que lhe deram origem 

permaneçam. Isso porque, como destacado na própria ementa do acórdão da ADPF 

186, as políticas de ações afirmativas fundadas na discriminação reversa apenas são 

legítimas se a sua manutenção estiver condicionada à persistência, no tempo, do 

quadro de exclusão social que lhes deu origem. Caso contrário, tais políticas 

poderiam converter-se benesses permanentes, instituídas em prol de determinado 

grupo social, mas em detrimento da coletividade como um todo, situação – é 

escusado dizer – incompatível com o espírito de qualquer Constituição que se 

pretenda democrática, devendo, outrossim, respeitar a proporcionalidade entre os 

meios empregados e os fins perseguidos. 

d) Procedimento: adotou-se o critério de autodeclaração, considerado legítimo pelo STF 

na ADC 41, a ser posteriormente submetido ao procedimento de heteroidentificação 

por comissão especial a cada certame. Assegurando-se a ampla defesa e o 

contraditório aos candidatos.   

 

 

[1] https://www.gov.br/mdh/pt-br/centrais-de-conteudo/igualdade-racial/estudos-
sociodemograficos-e-analises-espaciais-referentes-aos-municipios-com-a-existencia-de-
comunidades-remanescentes-de-quilombos-relatorio-tecnico-preliminar-ibge 

[2] https://indigenas.ibge.gov.br/images/indigenas/estudos/indigena_censo2010.pdf 

 


