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Que vai de graça pro presídio 

E para debaixo do plástico 

E vai de graça pro subemprego 

E pros hospitais psiquiátricos 

A carne mais barata do mercado é a carne negra 

SOARES, Elza. 2002. 
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RESUMO 

Essa pesquisa, a partir do estudo de caso da Ação Civil Pública nº 0000790-37.2020.5.10.0015, 

a qual tem por objeto a discussão sobre o caráter discriminatório ou não do Programa de 

Trainee, proposto pela Magazine Luiza S/A exclusivamente para pessoas negras, se propõe a 

investigar as complexas relações entre trabalho, racismo e ações afirmativas na ordem jurídica 

brasileira. Para tanto, são considerados na pesquisa: (i) o racismo estrutural e a origem do 

capitalismo no Brasil; (ii) o contexto do pós-abolição da escravidão, considerando o racismo e 

suas continuidades; (iii) a situação da população negra no mercado de trabalho brasileiro; (iv) 

a constitucionalidade das ações afirmativas, considerando os valores da solidariedade e da 

igualdade incorporados à Carta Magna; (v) a constitucionalidade do Estatuto da Igualdade 

Racial, partindo-se da ideia do trabalho como direito social; (vi) a petição inicial e a contestação 

da ACP, considerando os principais temas propostos na ação, quais seja, o racismo reverso, a 

vedação constitucional à discriminação de trabalhadores em função da cor, a distinção entre o 

programa de cotas e a discriminação direta e total, a caracterização do racismo na legislação 

penal e a caracterização do procedimento discriminatório com base no direito internacional do 

trabalho; e (vii) a efetividade e os limites apresentados pelo programa elaborado pela empresa 

integrante do polo passivo da ACP.  

Palavras-chave: Trabalho; Racismo estrutural; Ações afirmativas; Estatuto da Igualdade 

Racial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

This research, by studying the Public Civil Action nº 0000790-37.2020.5.10.0015, which 

discusses whether the Trainee Program proposed by Magazine Luiza S/A exclusively for black 

people has or not a discriminatory character, investigates the complex relations between work, 

racism and affirmative actions in the Brazilian legal system. For such, the research considers: 

(i) the structural racism and the origins of capitalism in Brazil; (ii) the context after the abolition 

of slavery, considering racism and its continuities; (iii) the situation of the black population in 

the Brazilian labor market; (iv) the constitutionality of affirmative actions, considering the 

values of solidarity and equity, incorporated by the Brazilian Constitution; (v) the 

constitutionality of the Statute of Racial Equality, from the perspective of labor as a social right;  

(vi) the complaint and the answer of the Public Civil Action, considering its main themes, which 

are reverse racism, the constitutional interdiction to discriminate workers due to their color, the 

difference between the quota system and the straightforward and total discrimination, the 

characterization of racism in criminal law and the characterization of the discriminatory 

procedure according to the international labor law; and (vii) the effectiveness and the limits 

shown by the program elaborated by the defendant of the Public Civil Action.  

Keywords: Work, Labor, Structural racism, Affirmative actions, Statute of Racial Equality. 
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INTRODUÇÃO  

 

Em 18 de setembro de 2020, a empresa Magazine Luiza S/A abriu inscrições para o seu 

Programa de Trainee com vagas exclusivas para pessoas negras. Nos apontamentos da empresa, 

o programa foi criado nesses termos com o objetivo principal de aumentar a participação de 

pessoas negras nos cargos de liderança, visto que, em estudo realizado pela própria pessoa 

jurídica, identificou-se que apenas 16% das pessoas que se consideram pretas ou pardas ocupam 

cargos considerados de liderança em sua estrutura organizacional. Sendo assim, o objeto era a 

ampliação das “oportunidades para pessoas que historicamente tiveram menos acesso”1.  

O programa, no entanto, pela forma em que foi desenvolvido, alcançou forte repercussão 

midiática, suscitando, inclusive, discussões relativas ao racismo reverso e ao racismo estrutural. 

Tanto é assim que, em 05 de outubro de 2020, a Defensoria Pública da União (DPU) ajuizou, 

perante o Tribunal Regional da 10ª Região, Ação Civil Pública com o fito de compelir a empresa 

a deixar de limitar as inscrições para o programa de trainee, em andamento quando do 

ajuizamento da demanda, por meio de critérios discriminatórios, com base em raça, cor da pele 

ou etnia dos candidatados, bem como compelir a empresa a se abster de condutas que 

discriminem o trabalhador, a qualquer título que seja, mormente nos termos do art. 7º, XXX, 

da CF/1988. Por fim, a Defensoria requereu a condenação da empresa ao pagamento de 

indenização por danos morais coletivos, em valor não inferior a R$ 10.000.000,00.  

Essa pesquisa consiste em estudo de caso, a partir da análise da Ação Civil Pública nº 

0000790-37.2020.5.10.0015, norteando-se pelos principais temas tratados pela Defensoria em 

sua petição inicial, bem como pelos argumentos de defesa propostos pela empresa em sede de 

contestação. Para tanto, o desenvolvimento do presente trabalho se volta à resposta da seguinte 

questão: o programa de trainees desenvolvido pela Magazine Luiza S/A, voltado 

exclusivamente para candidatos negros e negras, se enquadra dentro dos limites normativos das 

ações afirmativas?  

Pela petição inicial da DPU, foi possível identificar cinco temas centrais: (i) racismo 

reverso e a inexistência do monopólio sobre o racismo; (ii) vedação constitucional à 

discriminação de trabalhadores em função da cor; (iii) distinção entre o programa de cotas e a 

discriminação direta e total, ilícita; (iv) caracterização do racismo na legislação penal; e (v) 

 
1 99JOBS.COM. Trainee 2021 #VemPraMagalu. 99jobs.com: 2021. Disponível em: Acesso em: 21 de set. de 

2021. 
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caracterização de procedimento discriminatório com base no direito internacional do trabalho. 

Sobre os referidos temas, portanto, se debruça a análise empreendida na presente pesquisa. Para 

tanto, o texto será desenvolvido em três capítulos.  

No capítulo primeiro, a atenção do trabalho se voltará à construção do conceito de 

racismo estrutural, principalmente com base nas reflexões de Humberto Bersani e Silvio de 

Almeida, bem como da análise das relações indissociáveis entre o racismo e o capitalismo que 

se desenvolveu no Brasil. Nesse sentido, o capítulo se propõe a pensar o lugar do negro na 

história e como a história do trabalho no Brasil vinha sendo narrada de forma desassociada da 

história da escravidão. No ponto, a discriminação racial será evidenciada como estratégia 

apropriada pelas classes dominantes desde a época do escravismo, encontrando lugar nas vidas 

de homens e mulheres negras até os dias atuais. Sendo assim, o racismo é considerado 

estruturante das relações sociais existentes no Brasil, porquanto, enquanto ideologia, se insere 

na essência do capitalismo brasileiro.  

Ainda no primeiro capítulo, o trabalho se propõe a pensar o contexto do pós-abolição, o 

racismo e suas continuidades, tomando por base as reflexões elaboradas por Raissa Alves e 

Silvia Lara. Nesta oportunidade, a realidade negra será tratada na perspectiva dos teóricos do 

final do século XIX, considerando a vinda dos imigrantes europeus para ocuparem os postos de 

trabalho que estavam se desenvolvendo no Brasil. Sob esta ótica, no ponto, a pesquisa se voltará 

à construção da narrativa proposta pelos teóricos para os quais os ex-escravizados eram 

identificados como desajustados à modernidade do capitalismo e despreparados para o trabalho 

livre. Ou seja, com base nessas teorias, a substituição da mão-de-obra de negras e negros por 

europeus imigrantes, se voltava à concretização de um projeto civilizatório, pautado, sobretudo 

no embranquecimento da população. Bem assim, serão analisadas as garantias concedidas aos 

imigrantes, em detrimento da ausência de legislação voltada a negros e negras libertos.  

Por fim, o capítulo se voltará à análise da composição do mercado de trabalho, 

considerando a questão negra. Nesse tocante, serão apresentados números extraídos com base 

em estudo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), bem como nos 

dados trazidos no bojo da pesquisa elaborada por Humberto Bersani quanto às relações de 

trabalho e o racismo estrutural. Os dados apresentados são voltados à análise da distribuição da 

população negra em relação a trabalho, desemprego e informalidade, bem como a relação dos 

números apresentados com o racismo, partindo-se da premissa de que este atua como 

instrumento de opressão e manutenção dos privilégios garantidos à branquitude.  
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De outro giro, o capítulo segundo se propõe a pensar as ações afirmativas a partir do 

viés constitucional e infralegal, considerando os estudos de Flávia Piovesan e Evandro Duarte. 

Para tanto, serão analisados os objetivos fundamentais da CF/1988, considerando o princípio 

da solidariedade e da igualdade no ordenamento jurídico brasileiro. Sendo assim, o capítulo se 

propõe, inicialmente, à análise da Constituição Federal a partir da ética emancipatória dos 

direitos humanos. Ainda, será feita distinção entre as noções de igualdade formal e igualdade 

material e sobre como está última se alinha ao Estado Democrático de Direito, instituído pela 

Carta Magna vigente. Sendo assim, o conceito de igualdade material será pensado a partir da 

ideia de que essa se apresenta como um compromisso do Estado, e, por consequência, do 

sistema jurídico. Nesse sentido, será abordado, também, como a CF/1988 está alinhada às ações 

afirmativas como ferramenta de equilíbrio para as distorções sociais.  

Por outro lado, o segundo capítulo se propõe, também, à análise do Estatuto da 

Igualdade Racial, principalmente a partir das análises realizadas por Vinícius de Jesus, 

considerando que o texto da referida lei representa enorme avanço no que diz respeito ao acesso 

da população negra ao mercado de trabalho. Não obstante o marco representativo, considerar-

se-á, na análise, as limitações que envolvem a norma quanto à incapacidade de esta resolver os 

grande parte dos problemas enfrentados pela população negra cotidianamente, tais como 

desemprego, precarização e informalidade.  Por fim, o capítulo será fechado com a análise do 

programa proposto pela Magazine Luiza, considerando os requisitos para as inscrições e os 

benefícios concedidos ao candidato ou candidata aprovada no processo seletivo.  

O terceiro e último capítulo, por sua vez, se voltará à análise dos principais temas 

propostos na Ação Civil Pública ajuizada pela DPU. Para tanto, utilizar-se-á, como base de 

estudo da ação, o método de Análise de Conteúdo proposto por Laurence Bardin. Sendo assim, 

no tocante à pré-análise das peças de estudo, estas serão lidas de forma integral, momento em 

que serão extraídos os fundamentos propostos pela DPU na petição inicial e organizados, por 

espelhamento, os fundamentos de confronto dispostos pela empresa em sede de contestação. 

Após organizados os fundamentos propostos pela DPU e as possíveis respostas dadas pela 

empresa, serão selecionados os fundamentos centrais aduzidos pela Defensoria, bem como as 

respostas da empresa, que guardam estreita relação com o problema de estudo do presente 

trabalho. Após a organização do conteúdo, a análise será realizada considerando as reflexões 

construídas nos capítulos iniciais da presente pesquisa.  
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Para a análise, ainda, considerar-se-á tanto a função institucional da DPU quanto a 

garantia de independência funcional da qual gozam os Defensores Públicos na consecução de 

suas funções. Nesse sentido serão analisadas as teses propostas pelo Defensor Jovino Bento 

Júnior que, conforme apontado anteriormente, voltam-se aos temas do racismo reverso, da 

vedação constitucional à discriminação de trabalhadores em função da cor, da distinção entre o 

programa de cotas e àquele adotado pela empresa, da caracterização do racismo na legislação 

penal e do direito internacional do trabalho quanto à discriminação racial. A segunda parte do 

terceiro capítulo, por fim, voltar-se-á à análise da efetividade do programa e dos limites que 

esse encontra no plano da realidade.  
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CAPÍTULO I 

 

1. O RACISMO ESTRUTURAL E A ORIGEM DO CAPITALISMO NO BRASIL 

 

O silenciamento da população negra não está presente apenas no desenvolvimento das 

relações sociais cotidianas, mas, sobretudo, no campo dos registros históricos e produções 

acadêmicas, que, em diversas ocasiões, deixaram de considerar a relação direta de negras e 

negros com a formação do capitalismo brasileiro, bem como com o desenvolvimento das 

relações de trabalho no Brasil. Nesse sentido, evidente a importância de se repensar as 

concepções clássicas sobre a nossa sociedade, tendo em vista serem raros os momentos em que 

essas tratam a dimensão racial como elemento central da dinâmica social brasileira2. Essa 

negação contribui para afirmação da ideia de democracia racial como característica identitária 

nacional, trabalhando a serviço da manutenção do racismo no Brasil3.  

Apesar disso, o espaço para negros e negras na história, de longa data, se reservava 

exclusivamente à questão da escravidão, mostrando-se evidente o ocultamento da estreita 

ligação entre a questão racial e a formação do sistema do qual hoje fazemos parte. Assim, o que 

se observa é que a história do trabalho no Brasil vinha sendo construída de forma desassociada 

da história da escravidão, como se houvesse algum ponto na história que marcasse uma ruptura 

abrupta entre o sistema escravagista e o trabalho livre. Não são poucas as pesquisas que 

identificam a chegada dos imigrantes europeus como ponto fulcral no distanciamento entre a 

escravidão e o desenvolvimento das relações de trabalho. Nesse sentido,  

A história do trabalho no Brasil usualmente localiza seu ponto de partida na análise do 

final do século XIX ou das primeiras décadas do século XX. Ou seja, identifica-se a 

história do trabalho com a história do trabalho livre, assalariado, marcado pela exclusão 

das trabalhadoras e trabalhadores negros, apesar de seu papel fundamental para a 

produção e geração de riqueza4.  

Deste modo, ainda que pessoas negras, sendo elas escravizadas, livres ou libertas 

exercessem as mais variadas ocupações, antes mesmo da abolição da escravatura em 13 de maio 

de 18885, a história do trabalho no Brasil é “narrada a partir da vinda dos imigrantes europeus, 

 
2 SILVA, P. E.. O conceito de branquitude: reflexões para o campo de estudo. In: Tânia M.P. Müller e Lourenço 

Cardoso. (Org.). Branquitude. 1ed.Curitiba: Appris, 2017, v., p. 19-32. 
3 Ibid.  
4 ALVES, R. R.. Entre o silêncio e a negação: uma análise da CPI do Trabalho Escravo sob a ótica do trabalho 

“livre” da população negra. Brasília: 2017, p. 15.  
5 Ibid. 

about:blank
http://lattes.cnpq.br/5424161258319274
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símbolo do operariado urbano e fabril e, portanto, do progresso, apesar da presença maciça dos 

trabalhadores negros nas cidades”6.  

Essa concepção de história lacunar é tratada por Chalhoub e Silva7, ao tecerem discussão 

acerca do que eles intitulam como “paradigma da ausência”, na oportunidade em que discutem 

os escravizados e trabalhadores na historiografia brasileira desde os anos 1980. Na obra Sujeitos 

no imaginário acadêmico: escravos e trabalhadores na historiografia brasileira desde os anos 

1980, os autores refletem sobre como a experiência dos negros e negras, nos períodos anteriores 

ao fim da escravidão, era tratada na produção acadêmica antes da década de 19808.  

No ponto, com o fito de demonstrar as origens e fontes mais remotas dessa produção 

lacunar, os autores fazem referência à obra de Joaquim Nabuco intitulada O Abolicionismo, 

publicada originalmente em 1883. Na obra, os escravizados são apresentados por Nabuco como 

legatários da escravidão, “vítimas de um sistema que os expropriava de tudo, impossibilitando-

os até mesmo de tecer laços de família e comunidade”9. Conforme Nabuco, os escravizados não 

apenas eram incapazes de lutar por sua liberdade, como também de exercê-la10. Bem assim,  

Ao definir o caráter do movimento abolicionista, Nabuco parte da ideia de que tal 

movimento tinha “o mandato da raça negra”, ou seja, os escravos e seus descendentes 

nascidos após a Lei de 1871 – os ingênuos – haviam delegado aos abolicionistas a 

missão de libertá-los. Essa delegação, era “inconsciente da parte dos que a fazem”, pois 

que tais pessoas não tinham percepção de seus interesses nem meios de reivindicar os 

seus direitos. A escravidão nos legara “um povo” mais “fraco” e “oprimido”, a exigir 

sua defesa por abolicionistas humanos e compassivos11. 

Vê-se, portanto, que a narrativa se constrói na perspectiva de desqualificação dos 

escravizados como sujeitos possíveis de sua própria história12. Lastreadas por esse imaginário, 

torto, tendente à demonstração da passividade de negros e negras na construção de sua própria 

história, se justificam as análises que instituem muro temporal entre os períodos anteriores à 

abolição da escravidão e o desenvolvimento do trabalho no Brasil, seguindo a perspectiva de 

que a história do trabalho no Brasil, se inicia com a história do trabalho livre. Nesse sentido, 

 
6 ALVES, R. R.. Entre o silêncio e a negação: uma análise da CPI do Trabalho Escravo sob a ótica do trabalho 

“livre” da população negra. Brasília: 2017, p. 15.  
7 CHALHOUB, S.; SILVA, F. T. . Sujeitos no imaginário acadêmico: escravos e trabalhadores na historiografia 

brasileira desde os anos 1980. Cadernos Arquivo Edgard Leuenroth (UNICAMP), v. 14, p. 11-50, 2009. 
8 Ibid.  
9 Ibid., p. 17. 
10 Ibid., p. 17.  
11 Ibid. 
12 Ibid.  

about:blank
about:blank
about:blank
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tem-se que “identificada com a história do trabalho livre (assalariado), a história social do 

trabalho no Brasil contém, em si mesma, um processo de exclusão: nela não figura o trabalhador 

escravo”13. 

É no final do século XIX, no campo da história, que se consolida a ruptura entre o 

trabalho escravo e o trabalho livre, “cristalizando uma oposição irremediável entre escravidão 

e liberdade, configurando o que ficou denominado como ‘período de substituição ou de 

transição’”14. Essa historiografia sobre “transição” caminhava no sentido da identificação de 

explicações relativas à passagem do mundo da escravidão para o universo do trabalho livre 

(assalariado)15. Em sua forma mais radical, a historiografia de transição, traz como postulado a 

tese da “substituição” do trabalho escravo pelo trabalho livre “com o negro escravo 

desaparecendo da história, sendo substituído pelo imigrante europeu”16.  

A vitória das propostas abolicionistas-imigrantistas em fins do século XIX e a 

construção do “reino da liberdade” no Brasil, contraposto ao universo de horrores da 

escravidão, marcaram profundamente a historiografia, vinculando-a, na maior parte das 

vezes àquele projeto político. Em nome da justiça e da humanidade burguesas, os 

abolicionistas, erigiram-se em procuradores dos oprimidos, excluindo-os da luta pela 

liberdade e da própria história17.  

Como se vê, “fora as iniciativas do movimento negro – sobretudo a partir do final da 

década de 70 – que denunciam a discriminação racial nas relações de trabalho, os negros 

parecem estar sempre (ou quase sempre) excluídos da história dos trabalhadores”18, relegando-

se a eles apenas as páginas dos livros que discutem o período escravagista, sem, contudo, 

identificar as relações estreitas entre escravidão, trabalho, racismo e o capitalismo que se 

desenvolveu no Brasil. 

Humberto Bersani19, ao analisar o pensamento de Jacob Gorender em sua análise acerca 

do escravismo colonial, registra, em sua obra Racismo estrutural  e direito à desestratificação: 

um estudo a partir das relações de trabalho, a atualidade e relevância dos estudos de Gorender, 

 
13 LARA, Silvia Hunold. Escravidão, cidadania e história do trabalho no Brasil. Projeto História, São Paulo, v. 16, 

fev. 1998, p. 26. 
14 ALVES, R. R.. Entre o silêncio e a negação: uma análise da CPI do Trabalho Escravo sob a ótica do trabalho 

“livre” da população negra. Brasília: 2017, p. 15. 
15 LARA, Silvia Hunold. Escravidão, cidadania e história do trabalho no Brasil. Projeto História, São Paulo, v. 16, 

fev. 1998. 
16 Ibid., p. 26. 
17 Ibid., p. 28.  
18 Ibid., p. 37. 
19 BERSANI, Humberto. Racismo estrutural e direito à desestratificação: um estudo a partirdas relações de 

trabalho. Belo Horizonte: Casa do Direito, 2020. 
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em razão destes oferecerem “substrato teórico a elucidar o estudo da questão racial no Brasil, 

bem como as formas pelas quais o Estado se formou com base no escravismo e na ideologia 

que ele carrega e impõe na sociedade”20.  

Conforme Gorender21, quando tratamos de modo de produção “não se compreende 

apenas a produção propriamente dita de bens materiais, porém, por igual, sua distribuição, 

circulação e consumo”22. O modo de produção compreende “uma totalidade orgânica e um 

processo reiterado de produção, distribuição, circulação, e consumo de bens materiais, todas 

elas fases distintas e, ao mesmo tempo, interpenetradas no fluir de um processo único”23. É 

nessa perspectiva, que Gorender aborda o escravismo colonial como modo de produção do 

Brasil24. Nesse sentido,  

O modo de produção escravista apresentado por Gorender pode, também, ser lido como 

a gênese do modo de produção capitalista estabelecido concomitantemente no Brasil. É 

possível entendê-lo como uma formação social dotada de particularidades que o situam 

em um viés capitalista, ou seja, autêntico representante da gênese do capitalismo no 

Brasil. Essa chave é importante, pois ela revela a relação intrínseca entre o capitalismo 

e o escravismo, bem como a influência da ideologia advinda do referido processo 

histórico, contribuindo com a construção do racismo no Brasil25.  

Ou seja, a formação do capitalismo brasileiro encontra indissociáveis laços com o 

escravismo, embora tal relação seja, por vezes, deixada em segundo plano. No pensamento de 

Caio Prado Júnior, conforme ensaio de Zaberlan e Nogueirol26, o Brasil é capitalista desde os 

tempos coloniais, ou seja, nasceu capitalista, não tendo sido necessária qualquer revolução, tal 

como ocorrida no velho continente no período de substituição do sistema Feudal27. O 

escravizado era um fator de produção, mercadoria de troca e visto como a única alternativa de 

mão-de-obra no Brasil colônia, sendo a escravidão, portanto, ferramenta do capitalismo neste 

período histórico28. 

 
20 BERSANI, Humberto. Racismo estrutural e direito à desestratificação: um estudo a partirdas relações de 

trabalho. Belo Horizonte: Casa do Direito, 2020, p. 26. 
21 GORENDER, Jacob. O escravismo colonial. São Paulo: Perseu Abramo, 2010. 
22 Ibid., p.23. 
23 Ibid., p. 23. 
24 Ibid.  
25 BERSANI, Humberto. Racismo estrutural e direito à desestratificação: um estudo a partirdas relações de 

trabalho. Belo Horizonte: Casa do Direito, 2020, p. 26. 
26 ZAMBERLAN, Carlos Otávio; NOGUEROL, Luiz Paulo . Escravidão e capitalismo na américa portuguesa: 

uma invenção ou uma anomalia necessária?. Revista CESUMAR, v. 13, p. 229-244, 2013. 
27 Ibid. 
28 Ibid. 
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Nesta toada, pode-se entender que o modo de produção vigente no Brasil desde à origem 

era o escravismo, sendo este o modo responsável pela dinâmica de uma sociedade de classes, 

representada por aqueles que dominam, ou seja, os senhores de escravos e os dominados – 

homens e mulheres escravizados29. “Desde o começo da colonização da América, o trabalho 

não pago ou não assalariado foi associado às raças dominadas, negros e índios, considerados 

inferiores, de maneira que se desenvolveu entre brancos a percepção de que o trabalho pago era 

seu privilégio, atitude que se perpetua até hoje nos centros capitalistas”30.  Bem assim,  

O modo escravista retirou dos negros a sua ancestralidade, violentando toda uma 

população e subjugando-os aos interesses inerentes àquele modo de produção, de forma 

que acarretou à população a anulação de sua condição humana, mediante o 

esfacelamento das referências que trazia consigo em todas as dimensões, tais como 

família, o território, a personalidade, o idioma, a religião e todo o estigma criado em 

torno das práticas dela constantes31.  

Neste cenário, conforme aponta Bersani32, a discriminação racial tem se apresentado 

como estratégia apropriada pelas classes dominantes desde à época do escravismo. Isso porque, 

“desde o início da formação do Brasil, os negros foram considerados apenas úteis ao modo de 

produção em que foram inseridos, de modo que compuseram a base da pirâmide social ao longo 

de toda a história do país”33. Bem assim, negros e negras eram vistos como incômodos no que 

tange às relações sociais apresentadas no país, porquanto “não partilhavam das mesmas 

identidades culturais, religiosas, entre outras, comparadas ao espectro hegemônico”34. O que se 

observa, portanto, é que a discriminação racial, sempre esteve presente na história do Brasil, a 

serviço do capitalismo e do modo de produção desenvolvido à época.  

Partindo-se desse pressuposto é que se pode afirmar a indissociabilidade entre o 

capitalismo brasileiro e a ideologia racista35, ponto fulcral para o desenvolvimento de reflexões 

acerca do racismo como estrutura da nossa sociedade, bem como de sua relação no que tange 

às relações de trabalho no cotidiano brasileiro. De tal modo, com base no “princípio de que o 

 
29 BERSANI, Humberto. Racismo estrutural e direito à desestratificação: um estudo a partirdas relações de 

trabalho. Belo Horizonte: Casa do Direito, 2020. 
30 ALVES, R. R.. Entre o silêncio e a negação: uma análise da CPI do Trabalho Escravo sob a ótica do trabalho 

“livre” da população negra. Brasília: 2017, p. 15. 
31 BERSANI, Humberto. Racismo estrutural e direito à desestratificação: um estudo a partirdas relações de 

trabalho. Belo Horizonte: Casa do Direito, 2020, p. 44. 
32 Ibid.  
33 Ibid., p. 50. 
34 Ibid. 
35 Ibid.  
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racismo, enquanto ideologia, está na essência do corpo social e articulado com a formação do 

capitalismo no Brasil”36, necessária a investigação do conceito de racismo estrutural e suas 

repercussões. 

 Conforme reflete Silvio Almeida37, raça não é um termo estático, estando o seu sentido 

relacionado diretamente às circunstâncias históricas em que é empregado38. Neste sentido, o 

conceito de raça se trata de um conceito relacional e histórico. No ponto, de uma perspectiva 

histórica, com intuito de classificação humana, tal conceito foi utilizado, para além do 

conhecimento filosófico, como uma das tecnologias do colonialismo europeu para a “destruição 

de povos nas Américas, da África, da Ásia e da Oceania”39. O que se observa, portanto, é que 

esta classificação foi utilizada, com bases científicas, para justificar a exploração daqueles 

tratados como raças inferiores por esses estudos. No século XIX,  

A biologia e a física serviram como modelos explicativos da diversidade humana: nasce 

a ideia de que características biológicas – determinismo biológico – ou condições 

climáticas e/ou ambientais – determinismo geográfico – seriam capazes de explicar as 

diferenças morais, psicológicas e intelectuais entre as diferentes raças. Desse modo, a 

pele não-branca e o clima tropical favoreciam o surgimento de comportamentos 

imorais, lascivos e violentos, além de indicarem pouca inteligência40.  

De tal pensamento, surgem os discursos da inferioridade racial dos povos colonizados, 

que legitimaram a escravidão por anos, como dito, sustentáculo do modo de produção brasileiro 

nos tempos coloniais, originário do capitalismo brasileiro, nos moldes em que se encontra na 

atualidade. Por outro lado, ainda que se entenda que a antropologia surgida no século XX, bem 

como a biologia, tenha se dedicado na demonstração da inexistência de características 

sociológicas e culturais que justifiquem tratamento discriminatório entre seres humanos, tal 

conceito ainda é utilizado de forma política, para neutralizar desigualdades e justificar a 

segregação e o genocídio de grupos tratados como minoritários41.  

Com a delimitação do termo raça e da repercussão deste na construção da história de 

negros e negras, fator que traz impactos às relações sociais cotidianas, é possível iniciar reflexão 

acerca do racismo e de como ele está estruturado na sociedade e, principalmente, nas 

 
36 BERSANI, Humberto. Racismo estrutural e direito à desestratificação: um estudo a partirdas relações de 

trabalho. Belo Horizonte: Casa do Direito, 2020, p. 65. 
37 ALMEIDA, S. L.. O que é racismo estrutural?. 1. ed. Belo Horizonte: Letramento, 2018. 
38 Ibid.  
39 Ibid., p. 22. 
40 Ibid., p. 23. 
41 Ibid. 
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instituições brasileiras.  Na concepção de Almeida, “racismo é uma forma sistemática de 

discriminação que tem a raça como fundamento, e que se manifesta por meio de práticas 

conscientes ou inconscientes que culminam em desvantagens ou privilégios, a depender do 

grupo social ao qual pertençam”42.  

Sob esta ótica, o racismo, de modo didático, pode ser classificado em três concepções: 

individualista, institucional e estrutural43. Isso a depender dos critérios considerados, ou seja, 

quanto às relações estabelecidas entre racismo e subjetividade, racismo e Estado e, por fim, 

racismo e economia44.  

Quanto à concepção individual, o racismo é interpretado como um tipo de patologia45. 

“Seria um fenômeno ético ou psicológico de caráter individual ou coletivo, atribuído a grupos 

isolados; ou ainda, a uma ‘irracionalidade’, a ser combatida no campo jurídico por meio da 

aplicação de sanções civis – indenizações, por exemplo – ou penais”46. Por essa perspectiva, 

não existem sociedades ou instituições racistas, mas indivíduos racistas, que podem agir 

isoladamente ou em grupo47.  

No que tange à concepção institucional, o racismo é entendido como resultado do 

funcionamento das instituições, que operam de forma a conferir privilégios ou desvantagens 

tomando por base a raça48. Neste sentido, tem-se a concepção de que a desigualdade racial não 

é resultado apenas de ações individuais, mas principalmente porque as instituições são 

hegemonizadas por determinados grupos raciais, que agem, através de mecanismos 

institucionais, para impor seus interesses políticos e econômicos49.  

Por fim, o conceito de racismo estrutural, associado à relação racismo e economia, se 

apresenta como enorme avanço no que diz respeito às relações raciais. Isso porque o conceito, 

tal como o racismo institucional, transcende a esfera individual e frisa “a dimensão do poder 

como elemento constitutivo das relações raciais, mas não somente o poder de um indivíduo de 

uma raça sobre outro, mas de um grupo sobre outro”50. Conforme Bersani,  

 
42 ALMEIDA, S. L.. O que é racismo estrutural?. 1. ed. Belo Horizonte: Letramento, 2018, p. 25. 
43 Ibid. 
44 Ibid. 
45 Ibid. 
46 Ibid., p. 25. 
47 Ibid. 
48 Ibid. 
49 Ibid. 
50 Ibid., p. 26. 

about:blank


22 
 

[...] o racismo se apresenta no Brasil como uma manifestação estrutural que deixa sua 

marca não apenas nas formas de pensar, sentir e agir dos indivíduos, mas como a 

realidade objetiva que passa também pelo Estado, pelas instituições, cristalizando todos 

os espaços da sociabilidade capitalista com os privilégios e consequências decorrentes 

de um ente estatal estruturalmente racista. Dessa forma, as relações de trabalho são 

fortemente atravessadas pelo sistema de opressão em relevo.51  

Ainda conforme Bersani,  

O racismo estrutural corresponde a um sistema de opressão cuja ação transcende a mera 

formatação das instituições, eis que perpassa desde a apreensão estética até todo e 

qualquer espaço nos âmbitos público e privado, haja vista ser estruturante das relações 

sociais e, portanto, estar na configuração da sociedade, sendo por ela naturalizado52.  

Como visto, a formação do sistema capitalista brasileiro tem origem no modo de 

produção escravista, tendo sido a economia brasileira, desde a origem, baseada no trabalho 

escravo, ou seja, sem custos, o que se amoldava perfeitamente na lógica da exploração em 

detrimento do lucro.  

Evidente, portanto, que não apenas pela classificação humana em raças, como 

justificativa para exploração forçada de negras e negros, no Brasil, a manutenção do sistema de 

privilégios e desvantagens, da divisão de classe entre senhores e escravizados, se apresentava 

como energia vital da economia brasileira. Isso explica, ter sido o Brasil “o último país a abolir 

a escravidão, convivendo durante 400 anos com trabalho compulsório, fato que marcou a 

sociedade brasileira de diversas formas”53.  

O racismo, portanto, estruturante da sociedade brasileira, tem origem em todo esse 

processo histórico e sua manutenção, por ideológico, faz parte de um processo (projeto) 

político. No Brasil, “o racismo esteve a serviço do sistema colonial, pois negros escravizados 

foram violentamente dominados e apropriados durante tal período e, para além dele, atuaram 

na transição do país para o capitalismo e no próprio fortalecimento desse sistema”54. Ou seja, o 

racismo sempre operou como força motriz do desenvolvimento do capitalismo no Brasil, de 

 
51 BERSANI, Humberto. Racismo estrutural e direito à desestratificação: um estudo a partirdas relações de 

trabalho. Belo Horizonte: Casa do Direito, 2020, p. 108. 
52 Ibid., p. 62. 
53 ALVES, R. R.. Entre o silêncio e a negação: uma análise da CPI do Trabalho Escravo sob a ótica do trabalho 

“livre” da população negra. Brasília: 2017, p. 15. 
54 BERSANI, Humberto. Racismo estrutural e direito à desestratificação: um estudo a partirdas relações de 

trabalho. Belo Horizonte: Casa do Direito, 2020, p. 60. 
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modo que, sua experiência continua no cerne da economia brasileira e no imaginário das 

instituições.  

Diante de toda a exploração experienciada por corpos negros, após o descarte do sistema 

colonial, motivado pela ascensão da burguesia, imediatamente, nada foi feito por parte do 

Estado para que se reparasse o abismo criado entre a população negra e as condições sociais 

mínimas. Nesse sentido,  

[...] não houve qualquer projeto de inclusão, por parte do Estado, referente aos africanos 

e seus descendentes que aqui vieram trabalhar como escravizados, com a anulação de 

toda a identidade e posterior exclusão social decorrente do descarte pela inutilidade do 

sistema colonial durante a fase de modernização e depois dela, com a vinda dos 

imigrantes e a preferência pelo trabalho assalariado e exercido por esses últimos55.  

Ou seja, o Estado, ao invés de operar na desconstituição de privilégios e desvantagens, 

atua como mantenedor dessa situação, uma vez que este, desde a origem, se utiliza da 

legislação, por meio de escolhas e omissões, para garantir que o acesso a direitos permanecesse 

como algo restrito à branquitude. Isso se observa, de forma mais sobressalente, com a vinda 

dos imigrantes europeus para o Brasil, porquanto o Estado, com o fito de atraí-los para o solo 

brasileiro, utilizou-se da legislação para garantir a esses imigrantes direitos e vantagens não 

atribuídos aos ex-escravizados.  

Sendo assim, pensar o racismo estrutural e como ele está presente na sociedade e nas 

instituições possibilita a ruptura do sistema que coloca negros e negras em posições inferiores, 

limita acesso aos espaços sociais, de trabalho e posições de poder. “A discriminação racial 

constituiu estratégia apropriada pelas classes dominantes desde a época do escravismo”56, e, 

ainda hoje, é utilizada como ferramenta na manutenção de privilégios e perpetuação das 

desigualdades.  

2. PÓS-ABOLIÇÃO, RACISMO E SUAS CONTINUIDADES 

 

Antes mesmo da abolição, em 13 de maio de 1888, identificava-se, em território 

brasileiro, a presença significativa de trabalhadores escravizados nas mais diversas áreas 

profissionais, tais como: costureiras, profissionais em madeira, profissionais em metais, 

 
55 BERSANI, Humberto. Racismo estrutural e direito à desestratificação: um estudo a partirdas relações de 

trabalho. Belo Horizonte: Casa do Direito, 2020, p. 61. 
56 Ibid., p. 64. 
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profissionais em canteiros, calcoteiros, mineiros, cavouqueiros e profissionais em calçados57. 

Nessa perspectiva, é possível observar que o crescimento das cidades e das atividades urbanas 

“se mostrou compatível com a permanência da escravidão”58, tendo o mercado de trabalho 

urbano, portanto, sido ocupado preponderantemente pela população negra até a segunda metade 

do século XIX59.  

No entanto, Bersani60, ao refletir sobre o pensamento de Nélson Werneck Sodré, destaca 

que, com o advento da república, houve um crescimento das relações capitalistas e uma 

tentativa gradativa de aniquilar os elementos da colonização61. Isso porque, os elementos da 

colonização, com destaque à escravidão, passaram a ser vistos como retrocesso e limitantes ao 

progresso do capitalismo que vinha se desenvolvendo no mundo. Nesse sentido,  

Embora num ritmo ainda lento, é nítido que, no século XIX, as relações capitalistas 

começaram a ganhar relevo. A abolição do trabalho escravo, contando com os 

precedentes das leis do Ventre Livre e dos Sexagenários, contribuíram enormemente, 

segundo Sodré, para a constituição da burguesia como classe no Brasil. Fica evidente, 

mais uma vez, que o escravismo e o capitalismo estão fortemente relacionados no 

Brasil. Como substituição da força de trabalho escravizada pelo trabalho livre – com a 

finalidade de atender à lógica capitalista ou aos interesses da classe dominante – foi 

implementada de forma estanque, privilegiando- se os imigrantes, potencializando-se o 

quadro de exclusão social que fora imposto aos africanos e seus descendentes62.  

Na busca pelo dito progresso, portanto, foram trazidos para o Brasil imigrantes 

europeus, como necessários ao processo civilizatório que se instaurava63. Tal projeto, visava a 

incorporação na sociedade brasileira de uma ética do trabalho, utilizando a ideia de 

branqueamento da população como ferramenta para eliminação dos vestígios indesejados da 

presença negra e indígena no país64. Bem assim,  

[...] a partir da abolição da escravidão e da queda do Império que se seguiu, iniciou-se 

de fato a implementação daquela que foi vislumbrada como a solução para escassez de 

 
57 ALVES, R. R.. Entre o silêncio e a negação: uma análise da CPI do Trabalho Escravo sob a ótica do trabalho 

“livre” da população negra. Brasília: 2017.  
58 Ibid., p. 14. 
59 Ibid.   
60 BERSANI, Humberto. Racismo estrutural e direito à desestratificação: um estudo a partirdas relações de 

trabalho. Belo Horizonte: Casa do Direito, 2020. 
61 Ibid. 
62 Ibid., p. 58. 
63 NÓBREGA, Ricardo Avelar da; DAFLON, V. T. . Da escravidão às migrações: raça e etnicidade nas relações de 

trabalho no Brasil. In: XXVIII International Congress of the Latin American Studies Association, 2009, Rio de 

Janeiro.  
64 Ibid. 
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mão-de-obra: a incorporação ao sistema produtivo de imigrantes brancos europeus em 

detrimento dos escravos e dos nacionais livres. Embora fosse mais onerosa, essa opção 

é explicada por um imaginário que associava o progresso das nações desenvolvidas ao 

caráter de seus povos, que por vez seria resultante de sua constituição social65.  

Silva Hunold Lara66, aponta, nessa perspectiva, que os teóricos do final do século XIX, 

passaram a enquadrar os ex-escravizados como desajustados à modernidade do capitalismo e 

despreparados para o trabalho livre, resquícios da experiência da escravidão. Isso, portanto, 

como forma de justificar a substituição dos trabalhadores negros e negras pelos trabalhadores 

imigrantes europeus. Por esse suporte teórico, com fim da escravidão, os trabalhadores negros 

e negras “desapareceram, literalmente da história”67. 

Diante do contexto formado, é possível afirmar que o fim do trabalho escravo estava 

associado a uma necessidade das classes dominantes, imposta pelo processo de modernização 

instaurado68, que vinha ocorrendo, também, em outras partes do globo. Ainda assim, com a 

transição do trabalho escravo para o trabalho livre, é possível observar que houve a permanência 

“de diversas categorias de trabalho forçado em um contexto de trabalho livre”, tais como 

contrato de servidão e parceria agrícola”69, ou seja, ainda assim, persistia a busca por novas 

justificativas para a manutenção da submissão da população negra em condições servis, com o 

intuito de atender à dinâmica do sistema que estava se instituindo70. A substituição da mão-de-

obra de negras e negros por europeus imigrantes, portanto, estava associada ao referido projeto 

civilizatório.  

Ainda, necessário considerar que, o início do século XIX, no Brasil, foi marcado pela 

presença de dois fatores que impactaram o modo de vida escravista: (i) “a propagação do 

movimento emancipacionista na Inglaterra, que levou ao início das pressões internacionais 

contra o tráfico de africanos para as colônias”71; e (ii) “o medo suscitado pela revolução em São 

Domingos, onde a população negra havia se rebelado contra a servidão e proclamado sua 

independência em 1801”72. Este segundo, importava em grande reflexão por parte das classes 

 
65 Ibid., p. 2.  
66 LARA, Silvia Hunold. Escravidão, cidadania e história do trabalho no Brasil. Projeto História, São Paulo, v. 16, 

fev. 1998, p. 26. 
67 Ibid., p. 14. 
68 BERSANI, Humberto. Racismo estrutural e direito à desestratificação: um estudo a partirdas relações de 

trabalho. Belo Horizonte: Casa do Direito, 2020. 
69 ALVES, R. R.. Entre o silêncio e a negação: uma análise da CPI do Trabalho Escravo sob a ótica do trabalho 

“livre” da população negra. Brasília: 2017, p. 18. 
70 Ibid. 
71 Ibid., p. 24. 
72 Ibid., p. 24. 



26 
 

dominantes, em razão da iminência do fim da escravidão, o que poderia ameaçar a relação 

senhor-escravo73. Portanto, a preocupação sobre o que poderia ser feito em relação aos ex-

escravizados e nas condições que eles ocupariam socialmente, passou a fazer parte da agenda 

das classes dominantes. Neste sentido,  

Ao definir o lugar destinado aos ex-cativos na nova ordem social que se instaurava, as 

elites, não sem oposição da população negra, estavam estabelecendo como se daria, ou 

se de fato se daria, a integração dessas pessoas na sociedade, e, por conseguinte, seu 

acesso aos direitos destinados aos indivíduos considerados cidadãos74.  

O fato é que o referencial teórico utilizado para substituição de negros e negras pelos 

imigrantes europeus, tinha como base preponderante a questão racial. O negro e a escravidão 

estavam associados ao retrocesso, porquanto o branco estava associado ao progresso. Daí, 

porque, o projeto de embranquecimento estava a serviço da nova ordem que se formava. Neste 

sentido, a teoria posta em prática, visava a manutenção da divisão racial do trabalho, 

“demarcando mais uma vez as relações de poder entra a elite branca e a massa de trabalhadores 

nacionais, essencialmente negros e pobres”75.  

Ou seja, o projeto civilizatório empreendido, trouxe impactos diretos nas vidas de 

negros e negras no pós-abolição. Como visto, as teorias envolvidas no processo utilizaram, 

como na escravidão, a questão da raça como elemento fundante para o desenvolvimento dos 

objetivos do sistema vigente. O racismo, portanto, permaneceu estruturando as relações sociais, 

culturais, políticas e econômicas do pós-abolição, relegando a negros e negras a impossibilidade 

de participação em diversos campos da vida social e, principalmente, no âmbito do trabalho. 

“Assim, a razão para marginalização da mão de obra nacional guardava raízes na descrença que 

pairava sobre esse seguimento, considerado inapto e indisciplinado para o trabalho, graças às 

teorias raciais vigentes”76. 

O que se observa é que desde o início deste empreendimento civilizatório, os imigrantes 

europeus gozaram de privilégios que eram inexistentes à população negra recentemente livre. 

O período foi marcado por intensa movimentação legislativa com o objetivo de atrair imigrantes 

e organizar a força de trabalho nacional77. Além de legislações mais protetivas aos trabalhadores 

 
73 Ibid., p. 19. 
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imigrantes europeus, foram empreendidas várias formas de incentivo a estes, ao passo que a 

situação se mostrava completamente diferente aos ex-cativos. Sobre a população de imigrantes, 

boa parte,  

[...] era formada por camponeses pobres que viam no Brasil uma chance de melhoria de 

suas condições de vida. No que pode ser considerada uma das primeiras ações 

afirmativas adotadas por políticas de Estado, foram concedidos subsídios e terras para 

esses recém-chegados. Eles também eram preferidos para o trabalho nas fábricas, 

enquanto os africanos e seus descendentes, muitos dos quais miscigenados, eram 

marginalizados. Uma das marcas de pertencimento às classes médias era a rejeição e o 

desprezo ao trabalho manual, associado ao trabalho escravo78.  

Vê-se, portanto, que o privilégio branco não apenas estava presente, como atuava como 

ferramenta do desenvolvimento do projeto civilizatório. Ou seja, a mão de obra escrava foi 

substituída pela mão de obra de imigrantes europeus que ainda gozavam de privilégios 

expressos em legislação, ao passo que negras e negros, com o pós-abolição, passaram a 

experimentar uma liberdade, sem serem livres, tendo que se submeter às mais difíceis condições 

para sobreviverem em um sistema que se fundou na exploração da sua força de trabalho.  

Conforme aponta Carlos Haenbalg79, dois fatores podem ser identificados como 

determinantes das desigualdades raciais experimentadas contemporaneamente no Brasil, 

estando estes relacionados “à estrutura desigual de oportunidades de mobilidade social depois 

da abolição”80: a desigual distribuição geográfica de brancos e negros e as práticas racistas 

empreendidas pelo grupo racial dominante81.  

Em relação ao primeiro aspecto, o autor aponta que um número desproporcional de 

negros vive nas regiões predominantemente agrárias e menos desenvolvidas do Brasil, “onde 

as oportunidades econômicas e educacionais são muito menores do que no Sudeste, onde se 

concentra parte majoritária da população branca”82.  Isso ao tempo de sua análise, em 1982. 

Segundo o autor, tal segregação geográfica está diretamente relacionada às políticas de estímulo 

à imigração europeia83, tratada anteriormente.  

 
78 MAIA. Sozana. A branquitude das classes médias: discurso moral e segregação social. In: Branquitude: estudo 

sobre a identidade branca no Brasil. Curitiba: Appris, 2017, p. 120. 
79 HASENBALG, Carlos; GONZALEZ, Lélia. Lugar de negro. Rio de Janeiro, Marco Zero, 1982.   
80 Ibid., p. 90. 
81 Ibid.   
82 Ibid. p, 90. 
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Quanto ao segundo aspecto, o autor aponta que “além das práticas discriminatórias, uma 

organização social racista também limita a motivação e o nível de aspiração do negro”84. 

Explica o autor que, adicionados aos mecanismos sociais que limitam obstruem a mobilidade 

social do negro, devem ser acrescentadas à internalização pela maioria da população negra de 

uma “auto-imagem” desfavorável85. Isso considerando a visão negativa do negro, socialmente 

construída, transmitidas em textos escolares, e, também, na mídia, a qual, segundo ele, vincula 

permanentemente uma estética racista86.  

De mais a mais, o que se pode concluir é que o racismo continuou, a partir do pós-

abolição, à serviço do capitalismo e de seus objetivos. Neste mesmo sentido, Almeida87, ao 

apontar duas correntes no que concerne à relação escravidão/racismo, diz que “a escravidão e 

o racismo são elementos constitutivos tanto da modernidade quanto do capitalismo, de tal modo 

que não há que falar de um sem outro”88. Por tanto, racismo/escravidão e capitalismo são 

indissociáveis, sendo que o primeiro, desde a origem do Brasil, como visto, esteve a serviço 

deste.  

As reflexões acerca das vidas de negros e negras no pós-abolição se mostram relevantes 

para analisar o formato das relações de trabalho no tocante à população negra no século XXI, 

bem como para explicitar a necessidade de formas de ações afirmativas para equilibrar aquilo 

que desde sempre esteve em desequilíbrio. Isso porque, como visto, a legislação do pós-

abolição se voltava a garantias e privilégios destinados à população branca, em detrimento do 

total esquecimento (intencional) de negros e negras que agora se encontravam na posição de 

ex-cativos. O que se observa, portanto, é que o direito e a ideia de sujeitos universais de direito, 

no Brasil, estavam ligados intimamente às pessoas brancas, ao passo que negros e negras não 

encontravam na legislação qualquer suporte que lhes garantissem a mínima possibilidade de 

melhores condições de vida.  

   Com isso, o estudo empreendido possibilita, também, analisar como o racismo 

estrutural reverbera na vida da população negra, bem como sua vigência intencional contribui 

para a manutenção de privilégios que, como visto, sempre foram concedidos à população 

branca.  

 
84 HASENBALG, Carlos; GONZALEZ, Lélia. Lugar de negro. Rio de Janeiro, Marco Zero, 1982, p. 91. 
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87 ALMEIDA, S. L.. O que é racismo estrutural?. 1. ed. Belo Horizonte: Letramento, 2018. 
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3. O MERCADO DE TRABALHO E A POPULAÇÃO NEGRA 

 

Não houve ruptura. Em que pese o trabalho ser direito social insculpido no art. 6º da 

CF/1988, “o Brasil ainda vive o espírito escravista” (BERSANI, 2020, P. 107). A 

marginalização da área social e, principalmente do trabalho, ainda traz marcas e se apresenta 

como realidade experimentada por negros e negras em pleno século XXI. “De 1888 para cá, 

muito aconteceu, no entanto, a lógica perversa do colonialismo se reconfigurou, estando 

presente ainda nas relações sociais”89.  

Em São Paulo, maior foco da imigração europeia, a população estrangeira era de 830 

mil, em 1920, ao passo que havia 650 mil afro brasileiros. No início da década de 1900, 

a mão de obra na indústria e na construção era composta por 80% a 90% de imigrantes. 

Apesar de parte da população negra ocupar empregos fixos em fábricas ou na 

construção de linhas de bonde ou rede elétrica, a maioria encontrava-se no serviço 

doméstico ou no trabalho informal90.  

Tal desenho não se mostra muito diferente do Brasil contemporâneo. Em 2011, 60% dos 

desempregados eram representados por negros nas principais regiões metropolitanas91. No 

mesmo ano as mulheres negras “ocupam, em média, o dobro dos postos destinados aos serviços 

domésticos, se comparadas às mulheres não negras, razão não muito distante no que diz respeito 

à ocupação dos postos na construção civil por homens negros”92.  

Em estudo publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 

2019, com dados coletados em 2018, a população de pretos ou pardos corresponde a 66,1% dos 

desempregados no país, em face de apenas 32,7% da população branca desempregada93. Em 

termos de informalidade, a população negra corresponde a 47,3% dos trabalhadores informais, 

em detrimento de 34,6% dos trabalhadores informais brancos. Sobre os dados “os resultados de 

2018 indicaram que, tanto para homens, quanto para mulheres de cor ou raça preta ou parda, a 

situação é mais desvantajosa”94.  

 
89 BERSANI, Humberto. Racismo estrutural e direito à desestratificação: um estudo a partirdas relações de 
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Os dados coletados ainda demonstram que em 2018, o rendimento médio mensal das 

pessoas ocupadas brancas – R$ 2.796,00 – foi 73,9% superior ao das pessoas pretas – R$ 

1.608,00, sendo que tal padrão se repete, ano a ano, na série histórica disponível95.  Quanto ao 

recorte em categorias de rendimento, com base no tipo de ocupação, foi possível verificar que, 

tanto na ocupação formal quanto na informal, as pessoas pretas receberam menos do que as 

pessoas brancas96.  

Ainda, o estudo destacou que homens brancos possuem a posição de maior vantagem 

em termo de rendimentos, sendo que a maior distância de rendimentos em relação a este 

parâmetro ocorre quando comparadas a mulheres pretas, “que recebem menos da metade do 

que os homens brancos auferem (44%)97.  

O segundo grupo de maior vantagem é o da mulher branca, que possui rendimentos 

superiores não só aos das mulheres pretas ou pardas, como também aos dos homens 

dessa cor ou raça (razões de 58,6% e 74,1%, respectivamente). Os homens pretos ou 

pardos, por sua vez, possuem rendimentos superiores somente aos das mulheres dessa 

mesma cor ou raça (razão de 79,1%, a maior entre as combinações)98. 

Essa diferença também é notada por Djamila Ribeiro (2017), ao tratar de rendimentos 

da mulher negra, com base em pesquisa de 2016 desenvolvida pelo Ministério do Trabalho e 

Previdência Social em parceria com o Instituto de Pesquisa e Economia Aplicada (IPEA), ao 

demonstrar que “mulheres brancas ganham 30% a menos do que homens brancos. Homens 

negros ganham menos do que mulheres brancas e mulheres negras ganham menos do que 

todos”99. 

Ou seja, a lógica racial presente nos tempos de outrora, embora as tentativas de 

acobertamento pelo mito da democracia racial, persiste nas relações de trabalho do Brasil 

contemporâneo. Como visto, as experiências do pós-abolição são construídas por realidades 

bastante diferentes em relação a pessoas brancas e negras100. A abolição da escravidão além de 

não ter significado o fim do trabalho subalternizado, mas sua continuidade através das mais 
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variadas formas, não trouxe em seu bojo nenhuma política pública que garantisse terras, direitos 

civis plenos e educação aos descendentes de escravizados e libertos101.  

A precariedade que caracterizou a passagem da escravidão para a liberdade de africanos 

e seus descendentes, com contratos que na verdade significavam servidão por dívida, e 

a dificuldade de inserção nas ocupações melhores remuneradas e protegidas por direitos 

trabalhistas, manteve-se no Brasil, sustentada pela discriminação disfarçada de 

democracia racial, segundo a qual “pretos e brancos convivem harmoniosamente, 

desfrutando iguais oportunidades de existência, sem nenhuma interferência, nesse jogo 

de paridade social, das respectivas origens raciais ou étnicas”102. 

Deste modo, o racismo, apesar das tentativas de acobertamento, continua vigente nas 

relações sociais, operando a serviço do capitalismo, ou seja, na manutenção de privilégios e 

desvantagens. Conforme aponta Almeida103, o racismo pode ser visto como uma excelente 

tecnologia de controle social, porquanto naturaliza o pagamento de salários inferiores a 

trabalhadoras e trabalhadores minoritários. Ainda,  

Outro efeito importante do racismo para o “crescimento” [econômico] é servir de 

instrumento de dissuasão dos trabalhadores brancos, que pensarão duas vezes antes de 

reivindicar aumento salarial em uma situação em que poderiam ser substituídos a 

qualquer tempo por negros ou imigrantes, geralmente mais baratos e, por serem mais 

suscetíveis ao desemprego, mais facilmente disponíveis no mercado como “exército de 

reserva de mão de obra”104.  

Neste sentido, o que se pode verificar é a presença intensa do racismo estrutural no 

âmbito das relações de trabalho105, sendo este “um espaço fundamental de ação do racismo, 

facilitando o processo de exclusão social a partir do critério de raça desde o início do 

capitalismo no Brasil”106. Deste modo, diante de todo o suporte teórico construído, é possível 

afirmar que a abolição não propiciou efetiva liberdade para negros e negras107.  

Não há que se falar em liberdade, porquanto negros e negras continuaram a ser 

marginalizados, sendo reservado a eles, tão somente, os espaços periféricos da sociedade. Não 
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há, portanto, que se falar em liberdade, tendo em vista que estes se encontram submetidos a um 

sistema que tem como principal ferramenta a limitação de sua mobilidade. Partindo deste 

pressuposto, de que o racismo estrutura a nossa sociedade, é que se faz possível o estudo das 

ações afirmativas como um instrumento jurídico que desloca o discurso da igualdade formal e 

o silêncio sobre a questão racial para um modelo de afirmação de direitos e reparação. A saída, 

portanto, para garantir condições de vida adequadas àqueles que sempre compuseram a base da 

pirâmide social brasileira, “segurando esse país no braço”108. 

CAPÍTULO II 

 

1. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 E AS AÇÕES AFIRMATIVAS 

 

O Preâmbulo da Constituição de 1988 anunciava uma nova ordem, um novo caminho e 

destino para aqueles que, não sem resistência, tiveram suas vidas violadas em detrimento do 

desenvolvimento e manutenção de um sistema baseado na exploração e subjugação do outro, 

classificado como inferior. O texto inaugural da Carta Magna deixa expresso a instituição de 

“um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a 

liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores 

supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos”109. Sendo assim, é possível 

afirmar que tais valores norteiam a Constituição e, portanto, servem de subsídio para correta 

interpretação das normas constitucionais110.  

Nesse sentido, se entende somente ser possível a realização do Estado Democrático em 

um modelo de sociedade que se apresente fraterna, pluralista e sem preconceitos111. Bem assim, 

O texto preambular, ao enunciar, constitui tal sociedade, e, ao demarcar uma identidade, 

reconhece uma problematização histórica que vincula “fraternidade, pluralismo e 

ausência de preconceitos”. A noção de fraternidade não se insere num modelo de 

unidade ontológica, mas plural, e que não exclui, mas se instrumentaliza na realização 

de direitos individuais e sociais, liberdade e igualdade. Trata-se de uma fraternidade 

calcada na procedimentalização das controvérsias como condição da ordem interna e 
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externa que exclui, portanto, a busca do consenso pelo uso da força ou ao uso de 

ideologias totalizantes e de manipulação112.  

Em releitura ao Preâmbulo da Constituição, é possível observar que o reconhecimento 

de uma sociedade plural não se expressa, tão somente, como uma forma de realização do 

individualismo, mas, sobretudo, como uma forma de pluralismo “que supera preconceitos, na 

medida em que institucionaliza direitos individuais e sociais”113. Ainda assim, o texto reconhece 

que “qualquer pluralismo é sempre normativo, não sendo uma versão definitiva, pois a 

sociedade livre de preconceitos não é um ato fundacional de uma realidade absoluta, mas uma 

expectativa sobre comportamentos, sempre frustrados e reescritos ao longo do tempo”114.  

No ponto, o Preâmbulo, ao destacar a expressão “sem preconceitos” não declara, nesta 

perspectiva, o fim do preconceito, mas implica no reconhecimento de que “os preconceitos 

existem como problema histórico, problema contra o qual a normatividade se insurge”115. O 

texto, portanto, “remete as possibilidades sociais contingenciais que podem ser retratadas no 

presente e que impõe uma ação do Estado na realização do ‘princípio jurídico da 

solidariedade’”116. 

A solidariedade se consolida como um dos objetivos fundamentais, insculpido no art. 

3º, I, da Carta Magna. Conforme destacou a Ministra Cármen Lúcia, por ocasião do julgamento 

da ADI nº 2.649/DF117, o princípio constitucional da solidariedade tem, no sistema brasileiro, 

“expressão inegável e efeitos definidos, a obrigar não apenas o Estado, mas toda a 

sociedade”118. Ainda, conforme Bersani119, o princípio da solidariedade compõe o que se pode 

chamar de fundamentação axiológica da igualdade e da liberdade. Segundo o autor, tal 

entendimento se depreende do art. 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos120. Nesse 

sentido,  
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Importante ressaltar que, embora se veja a solidariedade situada expressamente na linha 

do tempo com especial atenção para a Declaração Universal dos Direitos Humanos 

(1948), trata-se de um princípio que carrega uma história antecessora àquele episódio 

normativo. O fato de a solidariedade ser inscrita numa declaração de direitos representa 

a importância e a necessidade de se pensar no funcionamento da sociedade sob a égide 

de tal princípio, que passa a ser incorporado aos documentos normativos como um vetor 

que aponta para a direção não apenas das relações entre os particulares – plano da 

eficácia horizontal dos Direitos Humanos –, mas também para forma utilizada pelo 

Estado para conduzir suas políticas públicas e extirpar as desigualdades – plano de 

eficácia vertical dos Direitos Humanos121.  

O princípio da solidariedade se apresenta, portanto, como “fundamento voltado à 

correção das desigualdades criadas pelo Estado – e mais ainda, como um dever”122. Com base 

nessa perspectiva, é que se pode afirmar que as noções de solidariedade e igualdade possuem 

relação estreita no que tange à consecução dos objetivos constitucionalmente previstos, sendo 

assim, a solidariedade “está atrelada a um compromisso ético de materialização da equidade, 

norteada pelo fim de se constituir privilégios e eliminar os sistemas de opressão inerentes à 

sociabilidade capitalista ou por esta apropriados e reconfigurados”123. Solidariedade e 

igualdade, portanto, são uns dos elementos fundantes do Estado Democrático e que, portanto, 

pelo status que ocupam na Carta Magna devem vincular toda a sociedade submetida à 

Constituição vigente.  

Sendo assim, é possível observar que desde a elaboração, bem como da promulgação da 

Constituição Federal de 1988, esta estava alinhada com a ética emancipatória dos direitos 

humanos, no sentido de nortear o ordenamento admitindo como fundamento, além de outros 

princípios, os valores da solidariedade e igualdade. Essa ética emancipatória dos direitos 

humanos vem acompanhada da necessidade de transformação social de modo a garantir que 

cada pessoa possa exercer, de forma plena, suas potencialidades, sem violência e 

discriminação124. “É a ética que vê no outro um ser merecedor de igual consideração e profundo 

respeito, dotado do direito de desenvolver as potencialidades humanas, de forma livre, 

autônoma e plena”125. Apesar de os direitos humanos não traduzirem uma história linear, 
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refletem “a história de um combate, mediante processos que abrem e consolidam espaços de 

luta pela dignidade humana”126.  

Em análise à perspectiva histórica dos direitos humanos, Flávia Piovesan127 observa que 

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

expressava o temor da diferença”128. Isso porque, segundo a autora, os momentos na história 

em que houve mais grave violação aos direitos humanos estavam fundados na dicotomia eu-

outro, em que “a diversidade era captada como um elemento para aniquilar direitos”129 Bem 

assim, a “diferença era visibilizada para conceber o “outro” como um ser menor em dignidades 

e direitos, ou, em situações limites, um ser esvaziado mesmo de qualquer dignidade, um ser 

descartável, objeto de compra e venda (vide escravidão) ou de campos de extermínio (vide o 

nazismo)”130.  

É por essa ótica que Ana Flauzina131 avalia o racismo como “uma doutrina, uma 

ideologia ou um sistema sobre que se apoia em determinado segmento populacional 

considerado como racialmente superior, a fim de conduzir, subjugar um outro tido como 

inferior”132. Nesse sentido,  

[...] o racismo serve como forma de catalogação dos indivíduos, afastando-os ou 

aproximando-os do sentido de humanidade de acordo com suas características raciais. 

É justamente essa característica peculiar do racismo que faz dele uma das justificativas 

mais recorrentes nos episódios de genocídio e em toda sorte de vilipêndios materiais e 

simbólicos que tenham por objetivo violar a integridade dos seres humanos”133. 

Sendo assim, o racismo se apresentou e continua se aperfeiçoando como ferramenta de 

violação à integridade dos seres humanos, valendo-se, a elite dominante, branca, de tal 

instrumento, como forma de perpetuação das desigualdades, estas que se escondem por de trás 

de um escancarado mito da democracia racial. É neste sentido que Flauzina destaca “o racismo 

como fonte de uma política de Estado historicamente compreendida para o controle e 
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extermínio das populações negras e indígena na América Latina”134. É possível se observar, 

portanto, que o racismo, pautado por essas diferenças e inferiorização do outro, não apenas 

estrutura a sociedade brasileira desde a origem, mas que este, de forma intencional, continua 

agindo para subjugação e o extermínio da população negra. Se o Estado não mata de forma 

direta, este continua contribuindo para que negros e negras não consigam, por si só, sobreviver 

em meio a um sistema que os oprime, o que, no final das contas, leva ao mesmo fatídico 

resultado. 

Bem assim, essas teorias que justificavam a exploração do outro em razão das 

diferenças, de cor, religiosas, geográficas e culturais, passaram a ser rechaçadas pela ética dos 

direitos humanos, que, de início, assumiu uma forma mais geral e abstrata. “É nesse contexto 

que se firma a chamada igualdade formal, a igualdade geral, genérica e abstrata, sob o lema de 

que ‘todos são iguais perante a lei’”135. Conforme aponta Rogério Gonçalves (2010), o 

florescimento do ideal de igualdade perante a lei, foi propiciado pelas declarações de direitos 

elaboradas ao final do século XVIII, constatando que essas influenciaram sobremaneira “as 

modernas constituições que lhe seguiram e que passaram a constitucionalizar o preceito da 

igualdade”136. No entanto,  

Torna-se insuficiente tratar o indivíduo de forma genérica, geral e abstrata. Faz-se 

necessária a especificação do sujeito de direito, que passa a ser visto em suas 

peculiaridades e particularidades. Nessa ótica, determinados sujeitos de direitos, ou 

determinadas violações de direitos, exigem uma resposta específica e diferenciada. Isto 

é, na esfera intencional, se uma primeira vertente de instrumentos internacionais nasce 

com a vocação de proporcionar uma proteção geral, genérica e abstrata, refletindo o 

próprio temor da diferença (que na era Hitler foi justificativa para o extermínio e a 

destruição), percebe-se, posteriormente, a necessidade de conferir a determinados 

grupos uma proteção especial e particularizada, em face de sua própria vulnerabilidade. 

Isso significa que a diferença não mais seria utilizada para aniquilação de direitos, mas 

ao revés, para a promoção de direitos137.  

Nessa perspectiva, Piosevan (2008), sintetiza duas outras vertentes, no tocante à 

igualdade, além da igualdade formal, visitada anteriormente. Nesse sentido, a autora destaca a 

igualdade material, orientada pelo critério socioeconômico e pautada no ideal de justiça social 
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e distributiva e, por outro lado, a igualdade material “correspondente ao ideal de justiça 

enquanto reconhecimento de identidades (igualdade orientada pelos critérios de gênero, 

orientação sexual, idade, raça, etnia e demais critérios)”138. É partindo dessa distinção que a 

autora disserta sobre o caráter bidimensional da justiça:  

[...] O direito à redistribuição requer medidas de enfrentamento da injustiça econômica, 

da marginalização e da desigualdade econômica, por meio da transformação nas 

estruturas sócio-econômicas e da adoção de uma política de redistribuição. De igual 

modo, o direito ao reconhecimento requer medidas de enfrentamento da injustiça 

cultural, dos preconceitos e dos padrões discriminatórios, por meio da transformação 

cultural e da adoção de uma política de reconhecimento. É a luz dessa política de 

reconhecimento que se pretende avançar na reavaliação positiva de identidades 

discriminadas, negadas e desrespeitadas; na desconstrução de estereótipos e 

preconceitos e na valorização da diversidade cultural139.  

No ponto, é possível observar que a ideia de igualdade formal não correspondia mais às 

questões levantadas com a nova Constituição, que instituía um Estado Democrático de Direito.  

“Agora, a noção de igualdade é reforçada pela necessidade de reconhecimento dos direitos das 

minorias, devendo o ente público preocupar-se com os particularismos que caracterizam os 

diversos grupos sociais, respeitando a identidade dessas novas categorias”140. Deste modo, em 

síntese, “o conceito de igualdade material representa um compromisso do Estado e, 

consequentemente, do sistema jurídico em combater os principais fatores históricos de 

desigualdade”141.  

Sendo assim, evidente que a busca pela igualdade material se alinha perfeitamente aos 

objetivos e fundamentos da Constituição brasileira vigente, não podendo o Estado, portanto, se 

furtar da consecução de tal objetivo constitucional, porquanto o art. 3º, III, declara 

expressamente a erradicação da pobreza e da marginalização e a redução das desigualdades 

sociais e regionais como objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil142.  É com 

base nesta premissa que se pode afirmar que a Constituição Federal de 1988 é marco jurídico 
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da “transição democrática e da institucionalização dos direitos humanos no Brasil”143, 

estabelecendo importantes dispositivos que se relacionam diretamente à busca pela igualdade 

material.  

Nesse sentido, o referido dispositivo constitucional “reconhece as fraturas na 

comunidade nacional, estabelecendo um programa de reformas para o Estado e para a 

Sociedade. Os verbos utilizados tanto no Preâmbulo quanto nos quatro artigos iniciais da 

Constituição implicam a ‘adoção de providências objetivas’”144. Sendo assim, “são espécie de 

regras que ‘fixa textualmente prestações destinadas à promoção e integração dos segmentos 

desfavorecidos’”145. Ainda, o artigo terceiro reconhece a existência de desigualdades, 

porquanto em uma “sociedade ideal, fazer referências a objetivos de ‘promover’ ou ‘erradicar’ 

seria absolutamente inócuo. Somente se pode criar objetivos diante de uma realidade que se 

opõe à normatização”146.  

No ponto, é possível, portanto, afirmar que a Constituição Federal de 1988 avançou 

sobremaneira em termos de valores sociais147. No plano do direito do trabalho, em diversos 

dispositivos a Constituição evidencia a valorização do trabalho, assim como a proteção aos 

direitos sociais148.É o que se pode verificar na leitura do art. 7º da CF/1988 que traz, em seu 

bojo, a regulação dos limites e condições de trabalho atreladas a uma série de direitos e garantias 

aos trabalhadores alinhados à perspectiva da igualdade material. Nesse sentido,  

Verifica-se que o objetivo primordial das proteções trabalhistas consagradas na 

Constituição Federal – as quais foram originadas, sobretudo, pelos movimentos sociais 

– é garantir “a existência digna” às trabalhadoras e aos trabalhadores brasileiros. E essa 

dignidade é garantida justamente através do estabelecimento de tratamentos 

diferenciados legítimos direcionados à classe operária, ou seja, através do 

estabelecimento de direitos protetivos, o quais objetivam alcançar a igualdade material 

(ou, em outras palavras, o equilíbrio em uma relação de emprego)149.  
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Sendo assim, é possível observar que a premissa do combate às discriminações encontra 

respaldo, inclusive, na constitucionalização do direito do trabalho, ramo do direito no qual, 

apesar de a igualdade não ser o ponto de partida, encontra nela o seu objetivo final.  Nesta 

perspectiva, o princípio protetor “erige-se como o mais importante e fundamental para a 

construção, interpretação e aplicação do direito do trabalho”150. Bem assim,  

O princípio da proteção, assim, se refere ao critério fundamental que orienta o direito 

do trabalho, na medida em que este, ao invés de inspirar-se em um propósito de 

igualdade formal, responde ao objetivo de estabelecer um aparo preferencial a uma das 

partes: o trabalhador. Esse é exatamente o objetivo do direito da antidiscriminação: 

proporcionar igualdade material entre indivíduos que se encontram em posições 

desiguais.  

O direito do trabalho responde, portanto, ao propósito de nivelar desigualdades, como 

preconiza o direito da antidiscriminação. A ideia central desse direito não se inspira na 

igualdade formal entre as pessoas, mas no nivelamento das desigualdades que entre elas 

existem151.  

Evidencia-se, dessa forma, que a Constituição Federal de 1988 prioriza a realização dos 

direitos sociais como um dos seus principais objetivos, bem como garante respaldo à busca pela 

redução das desigualdades, inclusive no âmbito do direito do trabalho.  

Como visto, a escravidão, bem como o processo de transição do trabalho forçado para 

o trabalho livre, com a substituição da mão-de-obra de negros e negras por imigrantes europeus, 

para os quais foram elaboradas normas que os privilegiassem em detrimento de outros, 

trouxeram consequências para as vidas de pessoas negras, que as acompanham até os dias de 

hoje. Os números indicados no capítulo anterior mostram a cor predominante do desemprego 

no Brasil, a cor predominante daqueles que recebem menores remunerações e a cor 

predominante daqueles que, para sobreviver ao sistema vigente, se submetem à informalidade.  

O contexto narrado, como também apontado no capítulo anterior possui laços estreitos 

com o racismo, que, por estruturante da nossa sociedade, funciona como instrumento da 

manutenção dos privilégios à branquitude, em detrimento das desvantagens relegadas desde o 

início da história do Brasil a pessoas negras. É justamente por essas situações de desequilíbrio 
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que o Estado precisa intervir para que seja possível garantir efetivamente o princípio da 

igualdade, insculpido na Constituição Federal de 1988.  Nesse sentido,  

O combate ao racismo, portanto, exige uma política positiva por parte do Estado. O que 

não significa que tal ação tenha por base a raça, pois de fato não é a raça a causa do 

racismo. O racismo é um sistema de valores que impõe uma desigualdade social quanto 

à raça. O que se combate é esse sistema de valores. Uma política pública que tomasse 

como ponto de partida a raça seria inconstitucional. De fato, as políticas que tomaram 

como ponto de partida a raça empreenderam políticas de privilégio para determinados 

grupos, propuseram a eugenia como método de profilaxia social, defenderam a 

imigração branca para melhoria da raça, chegando em seus extremos, a defender o 

extermínio. Tais políticas foram abertamente racistas152.  

O que se propõe, por outro lado, é o reconhecimento, por parte do Estado, dos valores 

racistas e dos seus impactos, intencionais ou não, dentro de uma determinada sociedade153. “A 

ação do Estado numa política de ação afirmativa não tem por objetivo reconhecer a raça, mas 

aqueles que são discriminados por seu pertencimento racial”154. As ações afirmativas, portanto, 

partem do pressuposto de que a desigualdade racial é uma forma de desigualdade social155. 

Neste sentido, as ações afirmativas podem ser definidas como “uma categoria de políticas 

públicas destinadas, em última análise, a promover a inclusão social, política e econômica de 

grupos de certo modo fragilizados”156. Corroborando a síntese, “estas ações constituem medidas 

especiais e temporárias que busquem remediar um passado discriminatório, objetivam acelerar 

o processo de igualdade, com o alcance da igualdade substantiva por parte de grupos 

vulneráveis”157.   

Neste sentido, é possível afirmar que as ações afirmativas “cumprem uma finalidade 

pública decisiva para o projeto democrático, que é a de assegurar a diversidade e a pluralidade 

social”158. Sendo assim, essa espécie de política pública, se apresenta como medida concreta 

para viabilização do direito à igualdade, ao passo que, através das ações afirmativas “transita-

se da igualdade formal para a igualdade material e substantiva”159. No ponto, é possível concluir 
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que as ações afirmativas são instrumento essencial, ainda que transitório, para atingir os 

desequilíbrios existentes na sociedade. Bersani (2020), ao tratar das cotas raciais e da 

denominação de discriminação positiva, ressalta que 

[...] as cotas podem assim ser denominadas pelo fato de que, por elas, há uma prática 

discriminatória revelada pela distinção dos indivíduos, mas esta distinção é considerada 

positiva à medida que visa materializar o postulado da igualdade em situações 

expressamente desiguais e de exclusão. Afinal, a diferença não pode ser sinônimo de 

desigualdade160.  

Segundo o autor, este é, ainda, um tema controvertido na academia e na sociedade civil, 

porquanto ainda se utiliza o discurso da meritocracia como “máscara para a manutenção da 

desigualdade racial existente no Brasil”161. Isso ocorre porque, segundo o autor, ao longo da 

História do Brasil, naturalizou-se a situação de exclusão social vivenciada pela população 

negra”162, em decorrência do racismo estrutural.  Não há que se falar em meritocracia quando 

duas pessoas que competem não iniciam a partida em igualdade de condições. As ações 

afirmativas visam justamente afastar esse desequilíbrio para que mulheres e homens negros 

possam ter oportunidades iguais as pessoas brancas.  

Deste modo, uma vez que o princípio da igualdade é um dos princípios norteadores da 

Constituição Federal de 1988, essas ações possuem respaldo constitucional para que sejam 

executadas. Além disso, há de se destacar o documento oficial apresentado pelo Brasil à 

Conferência das Nações Unidas Contra o Racismo, em Durban, na África do Sul.  

O documento defendeu a adoção de medidas afirmativas para negros e negras, nas áreas 

de educação e trabalho. Neste sentido, “propôs a adoção de ações afirmativas para garantir o 

maior acesso de afro-descendentes, homossexuais e mulheres, no quadro funcional das 

empresas concorrentes”163. Bem assim, em seus parágrafos 107 e 108, a Conferência de Durban, 

“reforça a importância de os Estados adotarem ações afirmativas, enquanto medidas especiais 

e compensatórias voltadas a aliviar a carga de um passado discriminatório, daqueles que foram 

vítimas da discriminação racial, da xenofobia e de outras formas de intolerância correlata”164.  
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Portanto, evidente que as ações afirmativas não apenas possuem respaldo constitucional, 

como também estão respaldadas em tratados internacionais ratificados pelo Brasil. Ou seja, as 

ações afirmativas se constituem como compromisso assumido pelo Estado, norteado pela Carta 

Magna, com o intuito de fazer cessar as desigualdades e exclusões, principalmente no tocante 

à questão racial. Portanto, estas ações constituem relevantes medidas para a implementação do 

direito à igualdade. “Faz-se, assim, emergencial a adoção de ações afirmativas que promovam 

medidas compensatórias voltadas à concretização da igualdade racial”165, reequilibrando 

cenários em situação de desequilíbrio e desfavorecimento.  

A confirmação de que há respaldo constitucional na implementação de formas de 

discriminação positiva, com o fito de reparar os danos históricos causados pela escravidão, bem 

como como ferramenta para o reequilíbrio do cenário decorrente desse mesmo sistema, veio 

por ocasião do julgamento da ADPF nº 186 no STF. Na oportunidade, o a Suprema Corte julgou 

constitucional a política de cotas da Universidade de Brasília (UnB), primeira universidade 

federal a adotar este sistema166.  

Ato seguinte, o STF julgou o RE nº 597.285/RS – Tema 203 da repercussão geral – 

confirmando a constitucionalidade do sistema de cotas. Sendo assim, uma vez que o guardião 

da constituição ratificou a constitucionalidade de medidas como essas como forma de garantir 

a igualdade material, resta evidente que os poderes estatais reconhecem “a aplicação do sistema 

de cotas como uma medida oportuna e importante para atender os valores constitucionais e 

materializar a igualdade consagrada pela Lei Maior”167. Sendo assim, considera-se 

constitucionalmente viável a implementação de ações afirmativas. 

2. O ESTATUTO DA IGUALDADE RACIAL E O TRABALHO COMO DIREITO 

SOCIAL 

 

A Lei nº 12.288/2010 institui o Estatuto da Igualdade Racial. A referida lei, sancionada 

em 20 de julho de 2010, possui um capítulo exclusivo voltada às relações de trabalho e 

implementação de políticas públicas, sob responsabilidade do poder público, voltadas à 

inclusão da população negra no mercado de trabalho168. Não apenas por isso, a “sanção do 
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Estatuto da Igualdade Racial (Lei nº 12.288/2010) corresponde ao maior marco legislativo no 

combate ao racismo e na luta pela igualdade racial no Brasil”169. Neste sentido, conforme 

aponta, Vinícius Mota de Jesus, 

A sociedade brasileira tem no Estatuto da Igualdade Racial uma oportunidade que 

precisa ser corretamente apreciada. Além do texto normativo composto por diversas 

medidas de ação afirmativa e do reconhecimento da existência do preconceito, 

discriminação e desigualdade racial em nosso país, em verdade, o Estatuto constitui a 

primeira iniciativa com potencial de realmente iniciar a correção de distorções 

decorrentes da escravidão, da indiferença republicada e das medidas universalistas 

inócuas diante da persistência do desequilíbrio entre os grupos raciais170. 

Rosalia Lemos (2016) aponta o Estatuto da Igualdade Racial como um dos 

desdobramentos da Conferência de Durban, em 2001, que traduz, “em forma de lei, o 

reconhecimento da existência do racismo e propõe alternativas para o desenvolvimento de 

medidas para superar a enorme defasagem econômica, social, educacional, de condições de 

vida, de saúde e de acesso às políticas públicas”171. O Estatuto é um marco, portanto, uma vez 

que reconhece legalmente a existência do racismo nos mais diversos campos das relações 

sociais, colocando em xeque o mito da democracia racial, projeto perpetrado ao final da 

escravidão de afrodescendentes, que contribui, até hoje, para a manutenção do racismo no 

Brasil.  

A Lei nº 12.288/2010 “se caracteriza por uma política compensatória, especificamente, 

uma política de ação afirmativa que busca desenvolver ações para atingir níveis mais elevados 

da vida da população negra no Brasil, assim como o acesso universal às políticas públicas em 

todas as áreas: social, econômica, política e cultural”172. Sendo assim, o Estatuto é “um marco 

para institucionalização de políticas públicas para a população negra”173, que incorporou em 

seu texto as bandeiras dos Movimentos Negros e Feministas Negros174.  

 
169 BERSANI, Humberto. Racismo estrutural e direito à desestratificação: um estudo a partirdas relações de 

trabalho. Belo Horizonte: Casa do Direito, 2020, p. 69.  
170 JESUS, V. M. Do silêncio ao estatuto da igualdade racial: os caminhos da igualdade no direito brasileiro. São 

Paulo: 2013, p. 127.  
171 LEMOS, R. O.  Do estatuto da igualdade racial à marcha das mulheres negras 2015: uma análise das feministas 

negras brasileiras sobre políticas públicas. Rio de Janeiro, 2016, p. 173. 
172 Ibid., p. 178.  
173 Ibid., p. 180. 
174 Ibid., p. 180. 
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O Projeto de Lei nº 3.198 de 2000175, de autoria do então Deputado Paulo Paim foi a 

primeira versão do Estatuto da Igualdade Racial apresentado na Câmara dos Deputados, “como 

fruto de intensa mobilização da sociedade civil organizada”176. Em 03 de dezembro de 2002, o 

Deputado Reginaldo Germano apresentou texto substituto ao projeto original, no entanto, o 

texto nunca foi apreciado pelo Plenário da Câmara dos Deputados. “Sem se dar por vencido, o 

agora Senador Paulo Paim apresentou o texto substituto diretamente como Projeto de Lei do 

Senado, autuado como PLS nº 213/2003”, proposição que veio a ser convertida na Lei nº 

12.288/2010, após remessa e aprovação pela Câmara dos Deputados remetido sob a 

denominação PL nº 6.264/2005. O texto, evidente, passou por diversas alterações antes de ser 

aprovado.  

No tocante ao trabalho, a redação final do art. 38 da Lei nº 12.288/2010, tornou expresso 

que a “implementação de políticas voltadas para a inclusão da população negra no mercado de 

trabalho será de responsabilidade do poder público”177. Ainda, o dispositivo estabelece que tais 

políticas públicas devem observar os compromissos assumidos pelo Brasil ao ratificar a 

Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, de 

1965, bem como aqueles assumidos pelo Brasil ao ratificar a Convenção nº 111/1958 da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT), que trata da discriminação no emprego e na 

profissão, bem como os demais compromissos formalmente assumidos pelo Brasil perante a 

comunidade internacional.  

Ademais, o art. 39 da mesma lei dispõe que “o poder público promoverá ações que 

assegurem a igualdade de oportunidades no mercado de trabalho para a população negra, 

inclusive por meio de incentivo à adoção de medidas similares nas empresas e organizações 

privadas178. Ainda, ressalta-se o disposto no art. 38, §§ 1º, 2º, 3º, que dispõem o seguinte: 

[...] § 1o A igualdade de oportunidades será lograda mediante a adoção de políticas e 

programas de formação profissional, de emprego e de geração de renda voltados para a 

população negra; § 2o As ações visando a promover a igualdade de oportunidades na 

esfera da administração pública far-se-ão por meio de normas estabelecidas ou a serem 

 
175 BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei nº 3,198 de 2000.  
176 JESUS, V. M. Do silêncio ao estatuto da igualdade racial: os caminhos da igualdade no direito brasileiro. São 

Paulo: 2013, p. 99.  
177 BRASIL. Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010. Brasília: 2010. 
178 Ibid.  
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estabelecidas em legislação específica e em seus regulamentos; e § 3o  O poder público 

estimulará, por meio de incentivos, a adoção de iguais medidas pelo setor privado179. 

Ou seja, é possível se observar que a Lei sancionada leva em consideração a política de 

ações afirmativas, no que diz respeito ao acesso da população negra ao mercado de trabalho, 

tanto para o setor público quanto para o setor privado, inclusive prevendo o estímulo de tais 

práticas por este último, por meio de incentivos. Desse modo, o texto apresenta enorme avanço 

no que diz respeito ao acesso da população negra ao mercado de trabalho, que, por consequência 

de um processo histórico de exploração, acabou como principal representante do subemprego 

e da informalidade no Brasil. No entanto, “faz-se necessário pontuar que a discriminação no 

mercado de trabalho não é simples reflexo de um passado escravocrata. Em realidade, o racismo 

está presente na lógica de distribuição das oportunidades do mercado de trabalho”180.  

Por outro lado, apesar do reconhecimento da importância do referido diploma legal, é 

preciso considerar que este não se apresenta de maneira suficiente para resolução de todas as 

questões estruturais que compõem o nosso mercado de trabalho, tais como desemprego, 

precarização e informalidade, cenários que absorvem de forma preponderante a população 

negra historicamente excluída no país181. Isso porque, durante a tramitação, o texto passou por 

diversas alterações o que acabaram reduzindo seus impactos em campos consideráveis. Veja, a 

título exemplificativo, que  

O capítulo sobre trabalho não contém a previsão de cotas, como no projeto original, 

lembrando que este previa que as empresas com mais de vinte empregados deveriam 

manter no mínimo 20% de trabalhadores negros. Ademais, o capítulo justifica as 

medidas que apresenta com base em compromissos internacionais assumidos pelo 

Brasil, especialmente na Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as 

Formas de Discriminação Racial e na Convenção nº 111 da Organização Internacional 

do Trabalho. Em vez de cotas, estabelece-se que o poder público logrará construir a 

igualdade de oportunidades com medidas de formação profissional, de emprego e de 

geração de renda182.  

Apesar das alterações e da ausência de respostas para todos os problemas existentes no 

campo das relações de trabalho, o Estatuto da Igualdade Racial, pode se tornar um instrumento 

 
179 BRASIL. Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010. Brasília: 2010. 
180 JESUS, V. M. Do silêncio ao estatuto da igualdade racial: os caminhos da igualdade no direito brasileiro. São 

Paulo: 2013, p. 125.  
181 BERSANI, Humberto. Racismo estrutural e direito à desestratificação: um estudo a partirdas relações de 

trabalho. Belo Horizonte: Casa do Direito, 2020. 
182 JESUS, V. M. Do silêncio ao estatuto da igualdade racial: os caminhos da igualdade no direito brasileiro. São 

Paulo: 2013, p. 108. 
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que colabora de maneira efetiva para a realização dos objetivos constitucionais de constituir 

uma sociedade livre, justa e solidária, bem como uma sociedade livre da pobreza, 

marginalização e das desigualdades. Isso porque, o trabalho, previsto no art. 6º da CF/1988, se 

afigura como um direito social183, devendo, portanto, ser garantido a todos. Sendo assim, com 

base nas disposições do Estatuto, Vinícius de Jesus (2013), vislumbra três propostas pertinentes 

para o enfrentamento das desigualdades presentes no mercado de trabalho:  

A promoção da igualdade nas contratações do setor público se concretiza, por exemplo, 

com o estabelecimento de privilégios em licitações a empresas que adotem programas 

de diversidade na composição de sua força de trabalho, como já foi praticado em outros 

países. As políticas de formação profissional e escolarização combatem o problema da 

qualificação para acesso aos postos de trabalho. E considerando que a desigualdade não 

se restringe somente aos assalariados, as medidas para geração de renda possibilitam a 

diminuição das disparidades na renda média da população economicamente ativa184.  

Ou seja, o autor apresenta uma entre tantas outras formas de incentivos que podem ser 

realizadas pelo poder público para estimular a inclusão de pessoas negras no mercado de 

trabalho privado. Portanto, “o Estatuto da Igualdade Racial, a despeito das profundas 

modificações que sofreu, ainda sim constitui uma importante ferramenta para a superação do 

racismo”185, principalmente no que diz respeito às relações de trabalho.  

É possível observar, portanto, uma importante evolução nas discussões e legislações 

concernentes à questão racial, calcadas, inclusive, nos fundamentos constitucionais e na 

redução das desigualdades. As ações afirmativas, portanto, se apresentam, como um 

instrumento jurídico que desloca o discurso da igualdade formal e o silêncio sobre a questão 

racial para um modelo de afirmação de direitos e reparação. Ademais, rememora-se, conforme 

apontou Cármen Lúcia, que “o princípio constitucional da solidariedade tem, pois, no sistema 

brasileiro, expressão inegável e efeitos definidos a obrigar não apenas o Estado, mas toda a 

sociedade”186, aí incluídas, inclusive as empresas privadas, que devem participar na luta pela 

redução das desigualdades e, principalmente, contribuir com o fim da discriminação racial, 

assumindo, pois, uma postura mais ativa.  

 
183 BERSANI, Humberto. Racismo estrutural e direito à desestratificação: um estudo a partirdas relações de 

trabalho. Belo Horizonte: Casa do Direito, 2020. 
184 JESUS, V. M. Do silêncio ao estatuto da igualdade racial: os caminhos da igualdade no direito brasileiro. São 

Paulo: 2013, p. 124.  
185 Ibid., p. 129. 
186 ADI 2.649, voto da Rei. Min. Cármen Lúcia, julgamento em 8-5-2008, Plenário, DJE de 17- 10-2008. 
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Por fim, analisadas as perspectiva históricas que envolvem a escravidão, o racismo 

estrutural e a formação do mercado de trabalho brasileiro, bem como, partindo da análise 

constitucional e infraconstitucional relativa à implementação das formas de descriminação 

positiva como instrumento jurídico que desloca o discurso da igualdade formal e o silêncio 

sobre a questão racial para um modelo de afirmação de direitos e reparação, é possível adentrar 

à análise do Programa de Trainee 100% voltado para negros e negras da Magazine Luíza S/A, 

pessoa jurídica de direito privado, objetivo final do presente trabalho. Para tanto, será realizada 

breve explanação do Programa, tal como foi disponibilizado pela empresa no sítio eletrônico 

do portal 99jobs.com187 na internet.  

3. UM PROGRAMA DE TRAINEE PARA NEGROS 

 

Em 18 de setembro de 2020, por meio do portal 99jobs.com188 na internet, a empresa 

Magazine Luiza S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 

47.960.950.0001-21, abriu inscrições para o seu programa de trainees 2021, com edição 

exclusiva para candidatos negros. No sítio eletrônico onde disponibilizou as inscrições, a 

referida empresa descreve ter como missão “ser uma empresa competitiva, inovadora e ousada, 

que visa sempre ao bem-estar comum”189.  

Os pré-requisitos indicados pela empresa para participação no programa são os 

seguintes: (i) formação entre dezembro/2017 e dezembro/2020, em qualquer curso de 

bacharelado ou licenciatura; (ii) disponibilidade para residir na cidade de São Paulo/SP; (iii) 

disponibilidade para viagens constantes; (iv) ser negro (autodeclaração preto ou pardo); e (v) 

alinhamento com a cultura da empresa190. 

O programa previa a realização de sete etapas, quais sejam: (i) inscrição + escola de 

crenças; (ii) teste de mapeamento (valores e mapeamento); (iii) desafio Magalu; (iv) dinâmica; 

(v) painéis com a diretoria e com a diretoria executiva; (vi) entrevista com o diretor executivo; 

e, por fim, (vii) o início no time Magalu191. Todas as etapas, conforme disposição da empresa, 

seriam online para os que desejassem e, também, todas elas seriam eliminatórias192.  

 
187 99JOBS.COM. Descubra seus valores no trabalho e veja quais empresas têm tudo a ver com você. 99jobs.com: 

2021. Disponível em: <https://www.99jobs.com/> Acesso em: 21 de out. de 2021. 
188 Ibid.  
189 Ibid. 
190 Ibid.  
191 Ibid. 
192 Ibid. 
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Caso aprovados no processo seletivo, os candidatos passariam por um programa de 

desenvolvimento e passariam por todas as áreas de atuação da empresa durante a experiência, 

quais sejam, comercial, e-commerce, financeiro, gestão de pessoas, logística, luizalabs, 

marketing, marketplace e operações. O local de atuação previsto era em São Paulo193.  

Quanto aos benefícios, seriam concedidos os seguintes para os candidatos aprovados: 

(i) bolsa auxílio; (ii) curso de línguas; (iii) desconto em produtos; (iv) vale-alimentação e 

refeição; (v) vale-transporte; (vii) academia; (viii) assistência médica e odontológica; e (xi) 

bolsa de estudo.  

Nas especificações sobre os benefícios, a empresa ofertou um salário de R$ 6.600,00, 

participação nos lucros e resultados, descontos em farmácias credenciadas, regime híbrido de 

home office e frutas no escritório. Ainda, destacou não haver regras de vestimenta, bem como 

especificou que seria disponibilizada bolsa de inglês, além de uma grade de desenvolvimento 

exclusiva para aceleração de carreira do trainee com rodízio ente áreas e mentoria194.  

As inscrições, para o preenchimento de dez vagas, ficaram abertas no período de 18 de 

setembro de 2020 a 12 de outubro de 2020 às 23:59 do horário de Brasília. Ainda, na página a 

empresa disponibilizou uma série de perguntas frequentes e respostas para que se fosse possível 

sanar eventuais dúvidas que os candidatos ao programa pudessem ter no ato da inscrição. Uma 

das perguntas foi a seguinte: “Porque/Qual objetivo do programa apenas para pessoas 

negras?195”. A resposta da empresa foi a seguinte: 

Nossa empresa acredita na força de diversidade e na importância da pluralidade dentro 

da organização. Vivemos em um país em que a maior parte da população é negra, mas, 

no entanto, a presença destas pessoas em cargos estratégicos e de liderança ainda é 

muito pequeno dentro das empresas. Nosso objetivo com o programa de trainee 

exclusivo para pessoas negras é de dar a oportunidade para que esses jovens possam 

potencializar suas carreiras e trajetórias196. 

Ainda, na página de inscrição a empresa afirmou que é composta de 53% de pessoas 

negras e que apenas 16% dos líderes da empresa são negros. Destacou que “o programa de 

trainee visa transformar os participantes em lideranças e o programa 2021, veio como o objetivo 

 
193 Ibid.  
194 99JOBS.COM. Trainee 2021 #VemPraMagalu. 99jobs.com: 2021. Disponível em: <https://www.99jobs.com/> 

Acesso em: 21 de out. de 2021. 
195 Ibid. 
196 Ibid. 
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de aumentar a presença de negros como líderes dentro da Magalu”197. A empresa, ainda, 

respondeu à seguinte questão: “Quantas pessoas negras/organizações participaram da 

construção do processo/programa?”. A resposta foi a seguinte:  

A Magalu acredita que, mais do que dar oportunidade, precisamos dar protagonismo à 

pessoas negras em programas como esse. É por isso que um grupo de colaboradores 

autodeclarados negros participaram da construção da estratégia do programa. Além 

disso, temos conosco a Indique Uma Preta, Black Influence e vários parceiros que 

cocriaram e ajudaram a contar a história desse programa. 

Outras perguntas também foram respondidas, tais como: “De certa forma, selecionar 

candidatos exclusivamente negros não pode denotar uma forma de preconceito?”198 e “por que 

precisa de um programa de trainee para pessoas negras?”199.  

A resposta ao primeiro questionamento foi a seguinte: 

De forma alguma. O objetivo desse programa é ampliar oportunidades para pessoas que 

historicamente tiveram menos acesso. Além disso, no ano de 2019 realizamos uma 

pesquisa com os colaboradores e a necessidade de aumentar a diversidade dentro da 

empresa se mostrou presente para que possamos ter um ambiente mais igualitário200. 

Ao segundo questionamento a empresa respondeu o seguinte: 

Quando olhamos para as seleções de trainees abertas no mercado notamos um recorte 

muito definido do perfil de candidatos que terão sucesso no processo. Eles frequentaram 

as melhores escolas, aprenderam um segundo ou até um terceiro idioma e fizeram 

intercâmbio. Nosso objetivo é romper esse fluxo. Acreditamos igualmente no potencial 

de quem não teve estas mesmas oportunidades, e queremos abrir as portas da nossa 

organização para que elas se desenvolvam conosco201. 

Além dessas, outras perguntas foram feitas e respondidas, no entanto, as perguntas e 

respostas até então expostas se mostram como as mais relevantes para a análise do programa 

sob a ótica da Ação Civil Pública ajuizada pela Defensoria Pública da União (DPU), em 05 de 

outubro de 2020. Como visto, o programa disponibilizado pela empresa visava a contratação 

 
197 99JOBS.COM. Trainee 2021 #VemPraMagalu. 99jobs.com: 2021. Disponível em: <https://www.99jobs.com/> 

Acesso em: 21 de set. de 2021. 
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de homens e mulheres negras para ocuparem lugares de liderança na empresa, isso com o 

objetivo de aumentar a presença de pessoas negras em cargos estratégicos. 

Irresignada com a exclusividade da contratação para pessoas negras, a DPU ajuizou a 

Ação Civil Pública nº 0000790-37.2020.5.10.0015, perante o Tribunal Regional do Trabalho 

da 10ª Região, com o objetivo de: (i) compelir a empresa a deixar de limitar as inscrições para 

o programa de trainee então em andamento por meio de critérios discriminatórios; (ii) compelir 

a empresa a abster-se de condutas que discriminem o trabalhador, a qualquer título que seja, 

neste ou em outros futuros programas de trainees; e (iii) condenar a empresa ao pagamento de 

indenização por danos morais coletivos, em valor não inferior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões 

de reais)202.  

Com base na apresentação do programa, em seus requisitos e objetivos, é que se passará, 

no próximo capítulo, à análise dos fundamentos centrais da petição inicial e da contestação da 

Magazine Luíza S/A na Ação Civil Pública à luz dos conceitos até então tratados no presente 

trabalho. 

CAPÍTULO III 

 

1. O CASO “MAGALU”: PETIÇÃO INICIAL E CONTESTAÇÃO 

 

O objeto central de análise do presente trabalho volta-se à Ação Civil Pública Cível 

(ACP) nº 0000790-37.2020.5.10.0015, ajuizada por Jovino Bento Júnior, Defensor Público 

Federal, em 05 de outubro de 2020, perante o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região. A 

referida ação tem por objeto a análise da inconstitucionalidade e ilegalidade do programa de 

trainees voltado exclusivamente à população negra, disponibilizado pela Magazine Luiza S/A, 

em 18 de setembro de 2020, para inscrições por meio do portal 99Jobs na internet. 

Antes de se adentrar propriamente aos pormenores da ACP, vale verificar que, conforme 

aponta o art. 134 da CF/1988, “a Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à 

função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime 

democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a 

defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial”. Bem assim, os “Defensores Públicos 

Federais devem promover a difusão e a conscientização dos direitos humanos, promover ação 

 
202 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO. 15ª Vara do Trabalho de Brasília/DF. Ação 

Civil Pública Cível 0000790-37.2020.5.10.0015. 05 de out. de 2020. 
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civil pública e todas as espécies de ação capazes de propiciar a adequada tutela dos direitos 

difusos, coletivos ou individuais homogêneos”203.  

Partindo desse pressuposto quanto à atribuição institucional da DPU, vale a 

compreensão de que os Defensores Públicos gozam da garantia de independência funcional, 

prevista no art. 3º da Lei Complementar nº 80/1994, ou seja, “sendo independentes 

funcionalmente, os membros da Defensoria Pública não possuem qualquer subordinação a 

qualquer dos poderes (Executivo, Legislativo ou Judiciário), bem como qualquer subordinação 

hierárquica perante a chefia da instituição”204. Sendo assim, “significa dizer que, no exercício 

de suas atividades, o defensor público deve observar a lei e suas convicções”205. Tanto é assim 

que, embora o Defensor Jovino Bento Júnior tenha ajuizado a referida ação por ter convicção 

contrária à da empresa que instituiu o programa, outros Defensores e Defensoras pleitearam 

admissão no feito, na condição de amicus curiae, defendendo a medida adotada pela empresa, 

o que demonstra a existência de alguma heterogeneidade e permeabilidade na estrutura 

institucional.  

Por fim, cabe ressaltar que a DPU, representada pelo Dr. Jovino Júnior, ajuizou a ACP, 

considerando que, conforme os arts. 5º, II, da Lei nº 7.347/1985 e art. 4º, VII, da Lei 

Complementar nº 80/1994, o órgão tem legitimidade para propor ação nesses termos. Ainda, a 

DPU ressalta sua legitimidade para ajuizar ACP em defesa de direitos difusos, coletivos e 

individuais homogêneos, com base no entendimento do STF, firmado por ocasião do 

julgamento da ADI nº 3943.  

De outro giro, com o fito de se atingir o objetivo central do presente trabalho, qual seja, 

a análise da referida ação à luz dos conceitos de racismo estrutural, igualdade material, bem 

como com base nas discussões concernentes à constitucionalidade das ações afirmativas e ao 

Estatuto da Igualdade Racial, a presente reflexão terá como foco os argumentos centrais 

apresentados pela parte autora da demanda e as respostas dadas pela empresa em sede de 

contestação. Sendo assim, os argumentos laterais, tais como, preliminares, tutela de urgência e 

demais questões processuais, não serão considerados nesta análise.     

 
203 DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. Assistência jurídica integral e gratuita no Brasil: um panorama da 

autuação da Defensoria Pública da União.  Brasília: Estudos Técnicos da DPU: 2014, p. 30.  
204 MORAES, A. C. F. B.. A defensoria pública como instrumento de acesso à justiça. São Paulo: 2009, p. 195-

196.  
205 Ibid.  
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Em termos de síntese fática, a DPU disserta sobre a abertura do processo seletivo da 

empresa, voltado exclusivamente à participação exclusiva de candidatos negros, ressaltando 

que este encontrou forte repercussão na imprensa. Na oportunidade, a Defensoria afirma que o 

programa empreendido não se trata de programa de cotas, “mas de seleção exclusivamente 

baseada na cor da pele”206. Por fim, ainda em síntese fática, o órgão destaca que o referido 

programa viola o ordenamento jurídico, “em especial a Carta Constitucional, que veda 

expressamente a discriminação pela cor como critério para admissão de empregados”207.  

Em relação aos pedidos finais realizados pela DPU na exordial, destaca-se o de  

reconhecimento da total procedência da demanda para: (i) “compelir a ré a deixar de limitar as 

inscrições para o programa de trainee em andamento por meio de critérios discriminatórios, 

mormente com base em raça, cor da pele ou etnia dos candidatos, conduzindo todo o processo 

de recrutamento com base em tal premissa”208;  (ii) “compelir a ré a abster-se de condutas que 

discriminem o trabalhador, a qualquer título que seja, mormente nos termos do art. 7º, XXX, 

da Constituição da República, neste ou em futuros programas de seleção”209; e (iii) condenar a 

ré a pagar indenização por danos morais coletivos, em valor não inferior a R$ 10.000.000,00 

(dez milhões de reais)”210.  

Cabe ressaltar que, até a data de finalização da presente pesquisa, ainda não havia nos 

autos do processo sentença julgando o mérito da demanda proposta pela DPU. No entanto, 

houve decisão211, em 08 de março de 2021, em que foi indeferida a liminar pleiteada pela 

Defensoria, bem como foram admitidos, na condição de amicus curiae, os seguintes 

requerentes: (i) Instituto Iniciativa Empresarial pela Igualdade; (ii) Educação e Cidadania de 

Afrodescendentes e Carentes (EDUCAAFRO); (iii) Movimento Negro Unificado (MNU); (iv) 

Instituto de Advocacia Racial e Ambiental (IARA); (v) Associação Carnavalesca Bloco Afro 

Olodum; (vi) Entidade Cultural Cortejo Afro; (vii) Sociedade Afro Brasileira de 

Desenvolvimento Sócio-Cultural (AFROBRAS); (viii) Núcleos, Grupos de Trabalho e 

Coordenações Especializadas das Defensorias Públicas Estaduais e do Distrito Federal; e (ix) 

Criola.  

 
206 Ibid.  
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Civil Pública Cível 0000790-37.2020.5.10.0015. 05 de out. de 2020. 
208 Ibid. 
209 Ibid. 
210 Ibid. 
211 Ibid. 



53 
 

No que ora interessa, é possível que a exordial protocolada pela DPU seja resumida em 

cinco temas centrais, quais sejam: (i) racismo reverso e a inexistência do monopólio sobre o 

racismo; (ii) vedação constitucional à discriminação de trabalhadores em função da cor; (iii) 

distinção entre o programa de cotas e a discriminação direta e total, ilícita; (iv) caracterização 

do racismo na legislação penal; e (v) caracterização de procedimento discriminatório com base 

no direito internacional do trabalho.  

A contestação da Magazine Luiza S/A foi juntada aos autos em 30 de março de 2021 e 

seus elementos serão abordados em confronto aos referidos temas propostos pela DPU em sua 

petição inicial, considerando, sobretudo, os conceitos e discussões até então construídos no 

corpo da presente pesquisa.  

1.1.  Eixos argumentativos da petição inicial 

1.1.1 O racismo reverso e a inexistência do monopólio sobre o racismo 

 

Em considerações iniciais, a DPU consigna que o chamado racismo reverso não pode 

ser considerado um instituto jurídico, uma vez que este não é previsto em lei212. Sobre o tema, 

destaca que “de acordo com a Constituição da República e com o ordenamento jurídico 

infraconstitucional, o racismo abrange qualquer conduta de discriminação em razão de raça, cor 

de pele e origem étnica em detrimento de qualquer pessoa”213. Nesta toada, corroborando seu 

entendimento, a DPU cita o trabalho de William Douglas e Irapuã Santana do Nascimento da 

Silva, publicado no portal ConJur214.  

Segundo os autores, “racismo pode ser praticado por qualquer pessoa contra qualquer 

pessoa”215. Sendo assim, conforme apontam, é impossível se cogitar uma espécie de reversão 

do racismo, não porque minorias não possuem poder institucional para serem racistas, mas 

“porque todo e qualquer racismo é... racismo!”216. Ou seja, o que se observa é que o 

entendimento da Defensoria é de que o conceito de racismo não está voltado a um grupo 

 
212 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO. 15ª Vara do Trabalho de Brasília/DF. Ação 

Civil Pública Cível 0000790-37.2020.5.10.0015. 05 de out. de 2020.  
213 Ibid., p. 12.  
214CONSULTOR JURÍDICO. Conjur.com.br. Consultor Jurídico: 2021. Disponível em: 

<https://www.conjur.com.br/> Acesso em: 12 de out. de 2021. 
215 DOUGLAS, William; SILVA, I. S. N.. Não existe monopólio sobre racismo, tampouco “o racismo reverso”. 

Consultor Jurídico: 2017. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2017-ago-31/opiniao-nao-existe-

monopolio-crime-racismo> Acesso em: 12 de out. de 2021. 
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específico, ou seja, não há um monopólio sobre o racismo, podendo tal instituto, portanto, ser 

aplicado, inclusive, contra brancos. 

Em que pese a empresa, em sede de contestação, não tenha se voltado especificamente 

quanto ao tema do racismo reverso, apontado pela Defensoria pública, considerando que, 

inclusive brancos podem vir a sofrer racismo, é possível identificar alguns apontamentos em 

publicações acerca do tema “racismo reverso”, o qual também pode ser denominado como 

“racismo às avessas”.   

Sobre o tema, Almeida217, ao dissertar sobre o racismo como processo político, 

demonstra que aquele, “como processo de discriminação que influencia a organização da 

sociedade, depende de poder político, caso contrário seria inviável a discriminação sistemática 

de grupos sociais inteiros”218. Ou seja, o racismo, como objeto de dominação, necessita de força 

política para que seja exercido e, por esse motivo,  

[...] é absolutamente sem sentido a ideia de racismo reverso. O racismo reverso seria 

uma espécie de “racismo ao contrário”, ou seja, um racismo das minorias dirigido às 

maiorias. Há um grande equívoco nesta ideia porque membros de grupos raciais 

minoritários podem até ser preconceituosos ou praticar discriminação, mas não podem 

impor desvantagens sociais a membros de outros grupos majoritários, seja direta ou 

indiretamente. Homens brancos não perdem vagas de emprego pelo fato de serem 

brancos, pessoas brancas não são “suspeitas” de atos criminosos pela sua condição 

racial, pessoas brancas não tem sua inteligência ou sua capacidade profissional 

questionada devido à cor da pele219.  

Nesse sentido, ao contrário do sustentado por Douglas e Silva (2017), para Almeida220 

a impossibilidade de se falar em racismo reverso não ocorre pelo fato de que tal instrumento 

pode ser aplicado em detrimento de qualquer pessoa, mas, sobretudo, porque negros e negras 

não possuem força institucional para serem racistas, uma vez que, ainda que sejam 

preconceituosos, não possuem força para impor desvantagens sociais a grupos majoritários.  

Então, nesse sentido, o que se observa é a impossibilidade de se considerar que o 

racismo pode ser praticado em face de “qualquer pessoa”. Bem assim, “racismo reverso nada 

mais é do que um discurso racista só que pelo ‘avesso’, em que a vitimização é a tônica daqueles 
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que se sentem prejudicados pela perda de alguns privilégios”.221 No mesmo sentido aponta 

Janaína Damasceno, ao afirmar que 

Um negro pode até ser preconceituoso em relação a um branco, o que normalmente é 

um caso isolado, mas isso não muda a estrutura racial brasileira. Brancos não deixaram 

de ter poder e privilégios por causa disso. Não retira nem o poder, nem os privilégios 

da branquitude, como demonstra a pesquisadora Lia Schucman em sua tese. O racismo 

é uma questão estrutural que está veiculada diretamente ao princípio do poder, dos 

direitos e da regulação e exploração da sua vida e da morte”222.  

Deste modo, “não há racismo às avessas porque não existe uma estrutura que negue 

sistematicamente poder aos não negros”223. Ou seja, “o racismo não poderia ser confundido 

apenas como expressões de preconceito, mas como uma ideologia, que na sociedade brasileira 

se deu do branco contra o negro”224. No entanto, o argumento do racismo reverso ou às avessas 

tem sido recorrentemente utilizado para deslegitimar as ações afirmativas e o sistema de cotas. 

César Rossatto aponta que “a maior parte das críticas procede de brancos que veem a ação 

afirmativa como uma forma de racismo reverso e são ignorantes quanto às vantagens recebidas 

historicamente”225.  

O que tal defesa não considera é que as ações afirmativas visam reequilibrar uma 

situação de privilégios e desvantagens que vigoram justamente pela manutenção de cotas de 

100% que são intencionalmente não explicitadas. Bem assim,  

As cotas de 100% nos lugares de poder em nossa sociedade não são explicitadas. Foram 

construídas silenciosamente, ao longo de séculos de opressão contra negros e indígenas, 

e foram naturalizadas.  

Os brancos convivem com naturalidade com essa cota de 100%. Alguns mais 

progressistas reconhecem que ela traz consigo o peso da exclusão do negro, mas essa 

dimensão é silenciada. Isto porque reconhecer a desigualdade é até possível, mas 

reconhecer que a desigualdade é fruto da discriminação racial, tem custos, uma vez que 

este reconhecimento tem levado à elaboração de legislação e compromisso internos e 

 
221 Ibid., p. 41. 
222 DAMASCENO, Janaína. Porque você deve parar de afirmar que o racismo reverso existe? Geledés: 2016. 
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existe/#gs._z59a2k> Acesso em: 12 de out. de 2021.  
223 Ibid.  
224 PENA. K. D.. Configurações do racismo nas redes sociais. Paraíba: 2017, p. 116.  
225 ROSSATTO, C. A. A kakistocracia e a “política pós-verdade” no regime racista, patriarcal e capitalista 

predatório: regressão da justiça brasileira e estadunidense com o medo, ódio e crise da identidade branca. In: 
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externos do Brasil, no sentido do desenvolvimento de ações concretas, com vistas à 

alteração nos status quo226.  

É possível se observar, portanto, que o racismo, enquanto ideologia e como componente 

estruturante da nossa sociedade, sempre foi utilizado como ferramenta de dominação de grupos 

específicos, sendo impossível considerar a inexistência do monopólio do racismo, posto que 

este sempre esteve a serviço da branquitude como principal ferramenta de manutenção de seus 

privilégios. Sendo assim, é impossível considerar que negros e negras tenham força 

institucional para serem racistas, bem como que tal instituto possa ser direcionado a qualquer 

pessoa, inclusive brancos.  

Deste modo, o instituto não pode ser equiparado a qualquer forma de preconceito, 

porquanto, a discriminação em razão da raça, que se desemboca no instrumento “racismo”, foi 

ferramenta desenvolvida ao longo da história como objeto de dominação específico. Retirar o 

peso que carrega o conceito de racismo, é reduzir todo o contexto histórico de exploração em 

que o instituto se formou. Isso porque, como salientado no capítulo segundo da presente 

pesquisa, o racismo, por estruturante da nossa sociedade, funciona como instrumento da 

manutenção dos privilégios à branquitude, em detrimento das desvantagens relegadas desde o 

início da história do Brasil a pessoas negras. O racismo, portanto, se dirige a grupos específicos.  

O conceito de branquitude na presente pesquisa é aquele adotado por Laborne em seu 

texto Branquitude, colonialismo e poder: a produção do conhecimento acadêmico no contexto 

brasileiro. Sendo assim,  

[...] branquitude é entendida aqui como um modo de comportamento social, a partir de 

uma situação estruturada de poder, baseada numa racialidade tida como neutra, não 

nomeada, mas sustentada pelos privilégios sociais continuamente experimentados. 

Observo que a branquitude enquanto esse lugar de poder articula-se nas instituições 

(universidades, empresas, organismos governamentais etc.) que são, por excelência, 

conservadoras, reprodutoras e resistentes, e cria um contexto propício à manutenção das 

desigualdades227.  

Apesar da utilização do conceito, a DPU esclarece que o objetivo do processo não se 

trata de querer debater a tese da existência ou não do chamado “racismo reverso”, mas de 

combater a discriminação do trabalhador por motivo de raça, cor ou etnia, em detrimento de 

 
226 BENTO, M. A. S. Branquitude e poder: a questão das cotas para negros. In: Ações afirmativas e combate ao 
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qualquer pessoa, inclusive pessoas brancas.  Como visto, não há que se falar em discriminação 

racial de negros e negras em detrimento de brancos e brancas. No ponto, como a ação é ajuizada 

de forma contrária ao programa instituído por uma empresa em que atesta que a maior parte 

dos cargos de liderança são ocupados por pessoas brancas, é possível considerar que o instituto 

do racismo reverso, apesar de aduzido pela DPU, não se insere no bojo da discussão.  

1.1.2 A caracterização do racismo na legislação penal 

 

Por outro lado, com a consideração de que racismo pode ser aplicado em detrimento de 

qualquer pessoa, inclusive brancos, a DPU busca compatibilizar a postura da empresa ao 

elaborar programa exclusivamente para pessoas negras com o crime de racismo previsto na Lei 

nº 7.716/1989, delito inafiançável, imprescritível e punível com reclusão, conforme apontado 

pela Defensoria. No entendimento da DPU a conduta da empresa é exatamente aquela tipificada 

na lei penal228. Nesse sentido, conforme a DPU, 

A presente discussão, em verdade, nada tem a ver com a promoção de igualdade de 

oportunidades e de inclusão social. Trata-se, isso sim, de situação de flagrante 

discriminação de trabalhadores pela cor da pele que resulta em ilegal imposição de 

limitação ao direito de acesso ao emprego229.  

Sobre o tema do enquadramento da prática adotada pela empresa como crime de 

racismo, a Magazine Luiza S/A também não se manifestou especificamente quanto à Lei nº 

7.716/1989, tampouco quanto ao art. 5º, XLII, da CF/1988. A conceituação do crime de 

racismo, no entanto, é tema que se pacificou no STF por ocasião do julgamento do Habeas 

Corpus (HC) nº 82.424/RS, em 2003. “A primeira questão arguida no processo cingia-se à 

definição do sentido e do alcance da expressão ‘prática do racismo’, no contexto do artigo 5º, 

XLII, da Constituição Federal”230. Como resultado, 

Prevaleceu no acórdão do STF, a orientação ampliativa quanto à definição do 

significado e alcance da expressão, baseada na conjugação de fatores e circunstância 

históricas, políticas e sociais que regeram a formação e a aplicação da norma 

constitucional.  

 
228 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO. 15ª Vara do Trabalho de Brasília/DF. Ação 
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Destarte, firmou-se o entendimento de que o preconceito ou a discriminação 

envolvendo elementos diversos da raça e da cor (como a etnia, a religião e a procedência 

nacional), também estão compreendidos no conceito de racismo'231.  

O voto do redator do acórdão foi no sentido de que o racismo reflete, “na verdade, 

reprovável comportamento que decorre da convicção de que há hierarquia entre os grupos 

humanos, suficiente para justificar atos de segregação, inferiorização, e até de eliminação de 

pessoas”232. Sendo assim, é possível notar, através do voto vencedor do acórdão, que os 

Ministros entenderam pela ampliação do crime de racismo para abarcar a proteção de outras 

minorias socialmente oprimidas em razão de cor, etnia ou religião. Ou seja, a norma visa a 

proteção daqueles que historicamente foram subjugados por serem vistos pela elite dominante 

como inferiores.  

Como visto, o objetivo da norma constitucional, insculpida no art. 5º, XLII, da Carta 

Magna, é a proteção dos indivíduos mais vulneráveis, em razão de um passado histórico de 

opressão. Nesse sentido, é possível notar que o programa, dentro do campo das ações 

afirmativas, visa, justamente, reduzir tais vulnerabilidades, amparado em dispositivos 

constitucionais e infraconstitucionais que garantem a realização de programas como esses com 

o fito de se alcançar a igualdade material, discutida no segundo capítulo da presente pesquisa.  

No ponto, passa-se à análise do terceiro tema proposto pela DPU quando do ajuizamento 

da Ação Civil Pública ora analisada.  

1.1.3 Da vedação constitucional à discriminação de trabalhadores em função da cor 

 

Aduz a DPU que a CF/1988 estabeleceu como objetivo fundamental da República 

Federativa do Brasil a promoção do bem de todos “sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 

idade e quaisquer outras formas de discriminação”233. Em seguida, a Defensoria sustenta que o 

art, 7º da Carta Magna veda expressamente a discriminação de trabalhadores em função da 

cor234. Ainda, a DPU afirma que a “doutrina e jurisprudência especializadas têm reafirmado a 

necessidade de combater a discriminação, seja qual for o seu pretexto, quando do acesso ao 

 
231 Ibid., p. 07.  
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Centro Gráfico, 1988. 
234 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO. 15ª Vara do Trabalho de Brasília/DF. Ação 
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mercado de trabalho tanto quanto em qualquer outro momento da relação laboral, como é 

exemplo o teor da Súmula nº 443 do TST”235.  

No mesmo sentido, a DPU cita jurisprudência do STF, firmada no RE nº 161.243/DF 

que trata da discriminação decorrente de nacionalidade prevista em regulamento da empresa 

participante do polo passivo da referida demanda. Observa-se, neste sentido, que nem a Súmula 

e nem o precedente citado tratam especificamente do racismo praticado contra negros e negras. 

No entanto, é possível observar, também, que a defensoria cita os referidos precedentes como 

forma de demonstrar que a vedação à discriminação é regra elementar da República Federativa 

do Brasil.  

Nessa toada, a DPU afirma que a desconsideração de tal regra elementar “só ocorre de 

forma extremamente excepcional”236. Conforme aponta o órgão, a “exceção que confirma a 

regra é tradicionalmente lembrada quando se fala do instituto das organizações de tendência”237. 

Nesse sentido, “organizações de tendência são entes cuja própria existência e funcionamento 

se fundam em determinada ideologia, pelo que não faria sentido que fossem obrigadas a 

contratar um trabalhador que com ela não comungue”238. No ponto, ressalta que a empresa Ré 

“não se enquadra no conceito de organização de tendência, o que a sujeita à regra geral 

constitucional de não discriminação”239.  Sendo assim, no entendimento da DPU,  

[...] mesmo a teoria da eficácia horizontal dos direitos humanos não é capaz de justificar 

a completa desconsideração dos direitos fundamentais da  generalidade dos 

trabalhadores, pertencentes a outros grupos minoritários ou não, sob o pretexto de 

promover direitos de determinado grupo social. E isso é assim principalmente quando 

se fala dos direitos dos trabalhadores, porquanto são eles direitos sociais. 

Assim, sendo, nada justifica juridicamente a discriminação promovida, sendo certo que 

existem outros meios de promover direitos sociais e de inclusão racial, com menor 

prejuízo aos demais trabalhadores240.  

Por outro lado, em sede de contestação, a empresa Ré, traz considerações acerca das 

razões que levaram à criação do programa de trainee, nos termos propostos. Segundo a 

Magazine Luiza S/A, esta realizou análise de seu quadro geral constituído por 
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aproximadamente 40 mil empregados e “obteve a confirmação de que 53% (cinquenta e três 

por cento) da sua força de trabalho se considera preto ou pardo”241.   

Contudo, foi possível observar que “apenas 16% (dezesseis por cento) das pessoas que 

se consideram pretas ou pardas ocupam cargos considerados de liderança no organograma da 

empresa”242. Diante desse cenário e com bases em estudos publicados pelo Insper e pelo IBGE, 

a empresa “constatou a existência de uma enorme disparidade de gênero e raça nos salários 

praticados por todas as empresas brasileiras”243. Chegou-se à conclusão, portanto, de que o 

“mercado de trabalho não é representado por pessoas pretas e pardas na mesma proporção, 

indicando uma possível discriminação estrutural em detrimento de uma igualdade de 

oportunidades”244.  

Sendo assim, a empresa ressaltou, em sua defesa, que, “diversamente do alegado pela 

DPU, a criação do Programa de Trainee pelo Magazine Luiza tem como balizador um objeto 

lítico e legítimo, qual seja, o de diminuição das diferenças raciais existentes nas posições de 

liderança da empresa”245. Não se pode olvidar, portanto, que os dados apresentados pela 

empresa refletem as disparidades decorrentes da exploração histórica perpetrada sobre a 

população negra e os reflexos do racismo estrutural que trazem consequências até os dias atuais, 

conforme explicitado no primeiro capítulo do presente trabalho. Considerando-se, neste 

sentido, o objetivo legítimo do programa, passa-se às respostas da empresa quanto ao aduzido 

pela DPU no tocante a sua inconstitucionalidade.  

Quanto ao art. 7º da CF/1988, a empresa defende que o caput do referido artigo “não é 

taxativo ao elencar os direitos dos trabalhadores, mas prevê expressamente que além daqueles 

ali elencados, outros direitos que visem à melhoria da sua condição social são 

constitucionalmente protegidos pelo artigo”246. Sendo assim, a empresa sustenta que a DPU 

“distorce a interpretação do inciso XXX do referido artigo, uma vez que a proibição nele 

prevista se refere à discriminação racial de forma negativa e não positiva”247, como é o caso do 

programa. Nesse sentido, a empresa questiona: 
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[...] como é possível admitir-se igualdades de oportunidades no cenário em que as 

pessoas negras são a maioria da população do Brasil e no quadro geral de empregados 

da empresa Ré, mas representam uma porcentagem ínfima em cargos de liderança no 

mercado de trabalho como um todo, inclusive na empresa Reclamada?248 

Ainda, em sua defesa, a empresa ressalta que a igualdade defendida pela DPU por 

ocasião do ajuizamento da Ação Civil Pública ora analisada, é uma igualdade meramente 

formal249. No entanto, conforme aduz a empresa, “é certo que a igualdade prevista em nossa 

Constituição Federal também possui um viés material, o qual se traduz na equidade necessária 

à análise do judiciário diante do caso concreto”250. Bem assim, aponta a empresa que 

A Constituição Federal enuncia que todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza. Contudo, o conceito de discriminação deve ser analisado sob o 

Princípio de Isonomia, valendo-nos do pensamento aristotélico por demasiadamente 

citado, em que os iguais devem ser tratados igualmente e os desiguais desigualmente, 

na medida de suas desigualdades, denota-se que há uma diretriz que autoriza a propalada 

“discriminação, em um efeito reverso que a combate251.  

Como visto no capítulo segundo do presente trabalho, as ações afirmativas se expressam 

como instrumento essencial, ainda que transitório, para dar fim aos desequilíbrios existentes na 

sociedade. É nesse sentido que, Bersani, aponta que as cotas podem ser denominadas como 

forma de discriminação positiva, uma vez que nelas “há uma prática discriminatória revelada 

pela distinção dos indivíduos, mas esta distinção é considerada positiva à medida que visa 

materializar o postulado da igualdade em situações expressamente desiguais e de exclusão”252.  

Ainda, rememore-se que o plenário do STF confirmou que há respaldo constitucional 

na implementação de formas de discriminação positiva por ocasião do julgamento da já citada 

ADPF nº 186. Na oportunidade, a Suprema Corte julgou constitucional a política de cotas da 

Universidade de Brasília (UnB), primeira universidade federal a adotar este sistema253. Sendo 

assim, uma vez que o guardião da constituição ratificou a constitucionalidade de medidas como 

essas como forma de garantir a igualdade material, resta evidente que os poderes estatais 

reconhecem “a aplicação do sistema de cotas como uma medida oportuna e importante para 
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atender os valores constitucionais e materializar a igualdade consagrada pela Lei Maior”254. 

Sendo assim, considera-se constitucionalmente viável a implementação de ações afirmativas. 

Isso porque, como visto no segundo capítulo do presente trabalho, a ideia de igualdade 

formal não encontrava mais qualquer sentido na instituição de um Estado Democrático de 

Direito. Sendo assim, a noção de igualdade proposta pela Constituição Federal de 1988, como 

bem apontam Simão e Rodovalho, passou a ser reforçada pelo necessário reconhecimento dos 

direitos das minorias, “devendo o ente público preocupar-se com os particularismos que 

caracterizam os diversos grupos sociais, respeitando a identidade dessas novas categorias”255. 

Ou seja, o conceito de igualdade material, em lugar da igualdade formal estrita, passou a ser 

tido como compromisso do Estado e, por consequência, do sistema jurídico no combate aos 

principais fatores históricos de desigualdade256.  

A busca pela igualdade material, portanto, se amolda aos princípios constitucionais 

vigentes, devendo o Estado estar estreitamente alinhado a tais objetivos. Sendo assim, a 

realização de ações afirmativas, como visto, se apresenta como instrumento viável na busca 

pela igualdade material, que se volta, principalmente, à redução das desigualdades 

experimentadas pelas minorias ao longo da história e que, no caso de homens e mulheres negras, 

se repercute cotidianamente em razão do racismo estrutural (intencional, diga-se de passagem), 

que atua como principal ferramenta da manutenção de privilégios e desvantagens. Ou seja, 

restou evidenciado que as ações afirmativas, como forma de discriminação positiva, encontram 

respaldo na constituição e na legislação infraconstitucional, como é o caso do Estatuto da 

Igualdade Racial.  

1.1.4  Da distinção entre o programa de cotas e a discriminação direta e total 

 

De outro giro, a DPU sustenta que a empresa “abandonou os conceitos próprios das 

políticas públicas e das ações afirmativas de promoção de igualdade social para adotar sistema 

de discriminação direta e total, francamente inconstitucional e combatido pelo ordenamento 

jurídico”257. Nesse sentido, a Defensoria defende que o Estatuto tem como objetivo a promoção 

da igualdade e o combate à discriminação e que, portanto, a “contratação exclusiva de 
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trabalhadores de determinada raça ou etnia em detrimento de outras ao invés de promover 

igualdade de oportunidades gera exclusão de determinados (muitos, no caso) grupos de 

trabalhadores”258. 

Nesse sentido, a DPU destaca que a política adotada pela empresa excluiu mulheres, 

índios e seus descendentes, grande parte dos estrangeiros, ciganos, asiáticos, e todas as demais 

raças e etnias, minoritárias ou não, tendo em vista que se pauta exclusivamente no elemento 

racial. Sendo assim, o órgão entende que o programa proposto pela empresa exorbitou os limites 

e os objetivos do próprio Estatuto da Igualdade Racial, além das diretrizes constitucionais 

relativas ao trabalho259. Nesse sentido, conforme aponta a DPU,  

A essa altura é fundamental compreender que nem a Constituição da República e nem 

o Estatuto da Igualdade Racial estabelecem que a discriminação só é vedada se praticada 

contra uma determinada raça ou etnia. Dito em outras palavras, simples leitura dos 

diplomas em alusão basta para se concluir com segurança que a discriminação não pode 

ocorrer contra nenhum ser humano, daí ser considerado este um direito humano260.  

Nessa toada, a DPU faz diferenciação entre o programa perpetrado pela empresa e 

programas de cotas, citando a Lei nº 12.990/2014, que, segundo órgão, “impõe um percentual 

específico para os aspirantes às universidades pública e aos cargos ou emprego público, por 

meio do sistema de cotas, como forma de harmonizar a promoção de igualdade de 

oportunidades por um lado e a vedação à discriminação e ao racismo por outro, colocando a 

salvo o direito de acesso a emprego e renda”261. Sendo assim, a Defensoria conclui que o 

instituto da ação afirmativa “nasceu com o objetivo franco de impedir qualquer tipo de 

discriminação e não de promovê-la, ainda que a pretexto de garantir igualdade de 

oportunidades”. Ou seja, na opinião da Defensoria, o programa seria plenamente viável caso, 

seguindo uma política de cotas, fosse reservada uma porcentagem das vagas para negros e 

negras e outra para ampla concorrência.  

Por sua vez, a empresa Ré defende a legalidade do programa de trainee voltado 

exclusivamente a pessoas negras “sob a ótica da Lei 12.228/2010, que instituiu o Estatuto da 

Igualdade Racial e do Decreto nº 9.571/2018, que estabelece as Diretrizes Nacionais sobre 
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Empresas e Direitos Humanos”262, destacando que o Estatuto já teve a constitucionalidade 

reconhecida pelo STF. Nesse sentido, a empresa sustenta que 

[...] implementou seu Programa sem qualquer incentivo ou contrapartida 

governamental, estando sua iniciativa respaldada pela legislação alhures indicada [Lei 

nº 12.228/2010], visando combater o racismo estrutural existente no Brasil, sendo certo 

que a implementação do Programa de Trainees para uma população que estatisticamente 

ocupa poucos cargos de gestão e direção é legítimo e proporcional ao fim colimado”263.  

Ainda, defende a empresa que o ordenamento jurídico brasileiro alberga e exige medidas 

como as ações afirmativas, “uma vez que, nada obstante as políticas não serem suficientes, é 

dever de todos, inclusive das empresas, em cumprimento à sua função social, zelar pelo bem 

comum da sociedade, traduzindo em ações afirmativas que visem a equalização das 

oportunidades que, no caso da população negra, lhes foi historicamente tolhida”264. Sendo 

assim, sustenta a empresa, beirar o absurdo a alegação da DPU de que a conduta praticada pela 

ré não é proporcional nem razoável, “tendo em vista que o ordenamento jurídico criou 

ferramentas próprias para a inclusão das populações negras e outras minorias, como as cotas 

sociais/raciais”265.  

Com isso, se observa, neste ponto, que a Defensoria desconsidera os dados e o modelo 

estrutural em que se sustenta a sociedade brasileira. Isso porque, como visto nos capítulos 

anteriores, o racismo no brasil se conforma como alicerce estruturante da dinâmica da nossa 

sociedade, ou seja, está impregnado não apenas na formatação das instituições, mas, como bem 

aponta Bersani, “perpassa desde a apreensão estética até todo e qualquer espaço nos âmbitos 

público e privado”266. Ou seja, o racismo estrutural se apresenta como um sistema de opressão, 

voltado à manutenção de privilégios e desvantagens, sendo assim, é certo que qualquer norma 

ou ação que vise a desconstituição dessas estruturas, provoca rebuliço por parte daqueles que 

sempre estiveram em posição privilegiada na estrutura social. 

A DPU, portanto, ao adotar o posicionamento de que a contratação exclusiva de pessoas 

negras, ao invés de promover igualdade de oportunidades, gera exclusão de muitos grupos de 

trabalhadores, desconsidera os estudos que comprovam que a maior parte da população 
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264 Ibid., p. 934.  
265 Ibid., p. 34. 
266 BERSANI, Humberto. Racismo estrutural e direito à desestratificação: um estudo a partir das relações de 

trabalho. Belo Horizonte: Casa do Direito, 2020, p. 62. 



65 
 

brasileira é composta por pessoas negras, mas que, ainda assim, a população de pretos ou pardos 

corresponde a 66,1% dos desempregados do país, em face de apenas 32,7% da população 

branca desempregada267. Rememora-se, ainda, que em termos de informalidade, a população 

negra corresponde a 47,3% dos trabalhadores informais, em detrimento de 34,6% dos 

trabalhadores informais brancos268.  

Sendo assim, nota-se que, ainda que componha a maior parte da população brasileira, 

não apenas em termos do mercado de trabalho como, também, em outros campos da vida social, 

a população negra se encontra em situação de desvantagem, desde o início da história do Brasil. 

Ou seja, de plano, o programa proposto pela empresa parece visar reequilibrar essas distorções 

e incentivar que outras empresas sigam o mesmo rumo como forma de desconstituir a estrutura 

de privilégios em que se baseia a população brasileira. No ponto, a DPU, ao considerar que o 

programa perpetrado pela empresa se destoa do programa de cotas, por se tratar de contratação 

exclusiva de pessoas negras, desconsidera que o programa concede apenas um total de dez 

vagas em uma empresa de grande porte. Ou seja, o programa empreendido não visa a 

contratação exclusiva de pessoas negras ao quadro geral da empresa, sendo essas 10 vagas 

apresentadas, portanto, como uma pequena porcentagem dentro de todas as outras 

possibilidades de contratação que podem vir a ser oferecidas pela empresa.  

Sendo assim, o que se percebe, de acordo com o apontado pela empresa, a intenção do 

programa é que haja um reequilíbrio no quadro de líderes da empresa, porquanto, por meio de 

estudo, se observou que apenas 16% das pessoas que se consideram pretas ou pardas na empresa 

ocupam cargos de liderança. Ou seja, a medida se apresenta como uma proposta de reequilibrar 

este cenário, com a concessão de um total de dez vagas exclusivas para pessoas negras dentro 

de um cenário em que 74% das vagas eram preenchidas por pessoas brancas.  

Deste modo, é possível observar que o programa reserva uma pequena porcentagem das 

vagas gerais da empresa a pessoas negras, se constituindo como ação afirmativa e como forma 

de reequilibrar o cenário das desigualdades, não encontrando qualquer distorção ao programa 

de cotas, por exemplo.  Como visto, “as cotas de 100% nos lugares de poder em nossa sociedade 

não são explicitadas. Foram construídas silenciosamente, ao longo de séculos de opressão 
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contra negros e indígenas e foram naturalizadas”269. Sendo assim, é certo que o programa parece 

ter a intenção de modificar este cenário, reservando parcela das vagas de liderança na empresa 

a homens e mulheres negras.  

1.1.5 Da caracterização de procedimento discriminatório com base no direito internacional 

do trabalho 

 

Por fim, em análise à Convenção nº 111 da Organização Internacional do Trabalho 

(OIT), a DPU defende que, também para a norma internacional, “procedimento empresarial não 

pode redundar em discriminação” de trabalhadores de qualquer natureza”270. Sendo assim, o 

órgão Autor ressalta que a “inclusão de negros e de qualquer outro grupo social é desejável, 

contudo, não pode ocorrer às custas dos direitos sociais dos demais trabalhadores que, também 

dependem da venda de sua força de trabalho para manter a si mesmos e às respectivas 

famílias”271.  

Por seu turno, a empresa Ré entende que o seu Programa de Trainee também está em 

consonância com a Convenção nº 111 da OIT, uma vez que a medida adotada “visa justamente 

reduzir a exclusão da população negra em matéria de emprego, zelando pela diminuição da 

desigualdade existente no âmbito da própria empresa e, consequentemente, no mercado de 

trabalho como um todo”272. Sendo assim, segundo a empresa, o objetivo é de que essa se torne 

mais diversa e inclusiva273.   

Em leitura ao texto da Convenção nº 111 da OIT, é possível notar que o art. 5º da referida 

convenção prevê que “medidas especiais” não deverão ser consideradas como discriminação, 

nos termos do que propõe o texto274. Nesse sentido, segundo Maria Silva, “é relevante notar 

que as Convenções adotam a terminologia ‘medidas especiais’ para indicar a adoção de ações 

afirmativas por parte dos Estados, também utilizando a expressão ‘medidas especiais 

temporárias’. Apesar disso, a autora ressalta que 
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Essa opção tem sido objeto de crítica por parte de alguns autores, pois reforça a 

abordagem da não-discriminação como pretensão de igualdade absoluta entre os 

trabalhadores, já que induz à compreensão de que seriam, na realidade, exceções, 

insinuando que trariam prejuízo à igualdade ideal, consequentemente reforçando 

estereótipos e preconceitos em torno daqueles que seriam beneficiados275. 

Apesar da crítica ao conceito, não se pode olvidar que a Convenção retira do campo das 

formas de discriminações vedadas pela norma as ações afirmativas, considerando que os 

Estados podem utilizar-se desse mecanismo para a redução das desigualdades. Sendo assim, é 

certo que a referida Convenção não apenas encontra resguardo constitucional, como também 

prevê expressamente a possibilidade da adoção de ações afirmativas. Além disso, como visto 

no segundo capítulo, o Estatuto da Igualdade Racial, em seu art. 38, estabelece que as políticas 

públicas adotadas, ou seja, as ações afirmativas devem observar os compromissos assumidos 

pelo Brasil ao ratificar a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação Racial, de 1965, bem como aqueles assumidos pelo Brasil ao ratificar a 

Convenção nº 111/1958 da OIT, sendo certo, portanto, que o Estatuto está em consenso com as 

normas internacionais.  

De mais a mais, rememore-se que o art. 39 do Estatuto dispõe que “o poder público 

promoverá ações que assegurem a igualdade de oportunidades no mercado de trabalho para a 

população negra, inclusive por meio de incentivo à adoção de medidas similares nas empresas 

e organizações privadas276. Ou seja, é possível se observar que a Lei sancionada leva em 

consideração realização da política de ações afirmativas, no que diz respeito ao acesso da 

população negra ao mercado de trabalho, tanto para o setor público quanto para o setor privado, 

inclusive prevendo o estímulo de tais práticas por este último, por meio de incentivos.  

Sendo assim, uma vez que o programa desenvolvido tem também como base os termos 

do Estatuto da Igualdade Racial, é notável que, de plano, além do amparo constitucional e 

infralegal, este encontra amparo nas normas internacionais. É necessário ressaltar, porém, que, 

como dito, o processo ainda se encontra tramitando em primeiro grau, tendo em vista que, até 

o momento de finalização do presente trabalho, não foi proferida sentença nos autos julgando 

o mérito da causa.  
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No entanto, vale ressaltar o entendimento inicial proferido pelo juiz do trabalho para o 

qual a Ação Civil Pública foi distribuída, ao indeferir o pedido de tutela de urgência da DPU. 

No entendimento do julgador, não se vislumbra, no caso dos autos, o cumprimento dos 

requisitos disposto no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, segundo o 

magistrado, a partir da cognição sumária dos autos, não foi “possível concluir que a seleção 

proposta pela empresa ré viola o ordenamento jurídico pátrio e internacional ou configura 

alguma conduta ilícita, a ser reparada ou obstada por meio de tutela de urgência”277. Nesse 

sentido, segundo o juiz do caso,  

Pelo que se deduz do referido documento [cópia integral da página do Programa 

disponibilizado no portal 99Jobs na internet], o objetivo da ré, ao propor o programa de 

traineer exclusivo para candidatos negros (autodeclarados negros ou pardos), teve por 

escopo garantir a participação de jovens negros nos cargos de liderança da empresa. De 

acordo com o referido documento, a demandada, muito embora seja composta por 53% 

de pessoas negras, somente possui 16% de líderes negros. A seleção proposta, portanto, 

de acordo com tal informação (e numa primeira análise dos fatos, frise-se), teria por 

finalidade a correção dessa desigualdade, o que é totalmente razoável perante o que 

propõe a Lei 12.288/2010 e demais normas que tratam da matéria278. 

Sendo assim, é possível observar que, de plano, o entendimento do órgão julgador é de 

que não há qualquer inconstitucionalidade e ilegalidade na realização do programa, estando este 

de acordo com a proposta do Estatuto da Igualdade Racial e com as demais normas sobre a 

matéria.  

2 A EFETIVIDADE DO PROGRAMA COMO MEDIDA DE REEQUILÍBRIO 

 

Conforme aponta Cecília Aragão, efetividade “refere-se à relação, ao longo do tempo, 

entre os resultados alcançados e os objetivos pretendidos, sendo, muitas vezes, descrita como 

uma dimensão qualitativa do resultado (o valor social do produto). Sua mensuração, por ser 

essencialmente valorativa, é complexa”279. Por sua vez, o dicionário Michaelis traduz a 

efetividade como “qualidade ou estado do que é efetivo”280, “capacidade de concretizar-se em 
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efeitos reais”281, “caráter ou qualidade que a realidade possui diante daquilo que é apenas 

imaginado, desejado, possível”282, “atividade ou existência real; realidade passível de 

verificação”283, “caráter ou qualidade de um ato processual que apresenta seus efeitos desejados 

por ter sido plenamente cumprido ou executado”284 ou  como “qualidade do que resulta como 

algum fim utilizável”285. Sendo assim, efetividade pode ser definida, em síntese, como a 

situação em que os objetivos pretendidos se realizam no plano da realidade.  

No caso do Programa de Trainee da Magazine Luiza S/A, o objetivo central da medida, 

conforme se verifica das declarações da própria Ré nos autos da Ação Civil Pública, é o de 

diminuição das diferenças raciais existentes nas posições de liderança da empresa. Além disso, 

em informação disponibilizada pela própria empresa no sítio eletrônico onde foram abertas as 

inscrições para o programa, a empresa declarou que o objetivo “é ampliar oportunidades para 

pessoas que historicamente tiveram menos acesso”286. Com isso, é certo que no plano micro, 

ou seja, no contexto das vagas de liderança da empresa, o programa se apresenta de maneira 

efetiva, porquanto em um ambiente em que as vagas eram ocupadas por 74% de pessoas 

brancas, passa a contar, agora, com 10 candidatos selecionados entre homens e mulheres negras.  

No entanto, no contexto macro, ou seja, no contexto do racismo estrutural, o programa 

não chega nem perto de abalar as estruturas que solidificam as desvantagens sociais 

experimentadas por homens e mulheres negras ao longo da história e que se encontram 

presentes, ainda hoje, inclusive, dentro dos quadros da empresa condutora do processo seletivo 

objeto da Ação Civil Pública. Isso porque, apesar de aparentemente dentro da legalidade, o 

programa se mostra bastante limitado a responder vários dos problemas que acometem homens 

e mulheres negras.  

Veja que o programa realizou a abertura de dez vagas exclusivas a pessoas negras para 

integrarem os cargos de liderança, no entanto, não se pode perder de vista que a empresa, 

conforme suas próprias declarações, conta com mais de quarenta mil empregados, sendo que 

deste total, 53% se consideram pretos ou pardos. É preciso refletir, não apenas sobre as 

condições dos candidatos ao processo seletivo de trainee exclusivo para pessoas negras, mas 
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sobretudo, sobre as condições desse total de 53% que não ocupam as posições de liderança. O 

processo de reequilíbrio das desigualdades precisa ocorrer com base em uma visão holística do 

quadro geral dos funcionários da empresa, não apenas no que tange aos cargos de liderança. É 

preciso que se considere qual a realidade de trabalho de todas essas pessoas, se as formas em 

que se dão as relações de trabalho no âmbito das empresas não perpetuam as desigualdades 

históricas experimentadas.  

As desvantagens em razão da raça encontram um problema maior na seara trabalhista, 

não se trata apenas, portanto, de garantir acesso aos cargos de liderança nos quadros das 

empresas a homens e mulheres negras. Como visto nos capítulos anteriores, negros e negras 

compõem a grande maioria esmagadora dos trabalhadores informais e precários. No caso da 

Magazine Luiz S/A, por exemplo, é possível encontrar contradições entre os objetivos do 

programa e a realidade dos trabalhadores negros e negras no âmbito da empresa, tendo em vista 

que a empresa é pioneira no uso dos contratos precários da reforma trabalhista, como no caso 

do trabalho intermitente, que, como dito, atinge especialmente a população negra.  

A situação pode ser facilmente visualizada com o entendimento firmado pela 4ª Turma 

do Tribunal Superior do Trabalho (TST), por ocasião do julgamento do Recurso de Revista nº 

10454-06.2018.5.03.0097, no qual a empresa constava como parte, tendo sido o resultado do 

julgamento a ela favorável.  No caso dos autos, os Ministros entenderam, sobre o trabalho 

intermitente, que este “não gera precarização, mas segurança jurídica a trabalhadores e 

empregadores, com regras claras, que estimulam a criação de novos postos de trabalho”287. 

Veja-se que esta modalidade de trabalho se manifesta como uma das formas de precarização de 

trabalho. Conforme aponta Maria Laraia,  

A Lei 13.467/2017, ao criar o contrato de trabalho intermitente, afrontou o Princípio da 

Dignidade Humana, prevista no art. 1º, inciso III, da Constituição Federal de 19888, 

porque coloca o empregado como um objeto, uma ferramenta de trabalho, que estará à 

disposição do empregador para ser utilizado quando for convocado, segundo sua 

necessidade e vontade, sem ser remunerado pelo período que ficará em 

disponibilidade288.   

 
287 TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. 4ª Turma. Relator: Min. Ives Gandra da Silva Martins Filho. 

Processo nº TST-RR-10454-06.2018.5.03.0097. Data do Julgamento: 07 de ago. de 2019.  
288 LARAIA, M. I. F.. Direito fundamental ao trabalho digno e o contrato de trabalho intermitente. São Paulo: 

2018, p. 196.  
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Ainda, Laraia aponta que a modalidade de trabalho intermitente viola o direito 

fundamental ao salário-mínimo289. Isso porque, conforme aponta a autora, a Lei nº 13.467/2017, 

prevê que o trabalhador intermitente “receberá pelas horas efetivamente trabalhadas, em 

detrimento da garantia constitucional, restando clara a inconstitucionalidade do caput e § 8º do 

art. 452-A da CLT, por ofensa ao princípio da garantia do salário-mínimo”290, previsto na 

CF/1988. Além dessas, a autora aponta tantas outras inconstitucionalidades que encontram 

berço na possibilidade do trabalho intermitente.  

Isso cabe para demonstrar que a empresa foi pioneira, com ratificação do TST, na 

utilização da modalidade de trabalho intermitente que, como visto, caminha junto às tendências 

a precarização do trabalho. Sendo assim, conforme o desenvolvimento do trabalho, o que se 

percebe é que a grande maioria das pessoas que trabalham na informalidade ou precisam se 

sujeitar a esse tipo de precarização são negras. Tal reflexão cabe, portanto, para demonstrar que 

apesar da legalidade do programa e do ponto positivo relativo à oportunidade de acesso às 

pessoas negras a cargos de liderança, esse encontra limites, contemplando um número ínfimo 

de pessoas se comparado ao tamanho do problema que cerca o racismo estrutural.  

Não se olvida, porém, que programas como esses devem ser incentivados para que mais 

empresas apliquem a lógica das ações afirmativas na prática. Isso porque, em que pesem os 

limitados efeitos da proposta, pelo impacto causado, o programa abre espaço para um debate 

mais assertivo, rompendo com o silêncio ensurdecedor que reverbera nos cenários de exclusão. 

Sendo assim, embora possa haver no programa objetivos outros que não apenas o de aumentar 

a oportunidade de acesso ao mercado de trabalho a pessoas negras, como o de melhorar a 

imagem da empresa, por exemplo, é certo que o programa, considerado relevante por parte do 

movimento negro, chamou atenção para as desigualdades ainda existentes e para a resistência 

da branquitude de desocupar seus espaços de privilégios. 

Mais ainda, o programa, nos moldes em que foi feito, considerando, inclusive sua força 

midiática, permite que se floresçam, também no senso comum, reflexões acerca da composição 

das instituições e sobre como tal cenário colabora para a manutenção das desvantagens 

experimentadas pela população negra ao longo da história. Isso porque, pela composição das 

instituições de poder, é possível observar que a questão negra ainda vem sendo decidida de 

 
289 LARAIA, M. I. F.. Direito fundamental ao trabalho digno e o contrato de trabalho intermitente. São Paulo: 

2018, p. 196.  
290 Ibid., p. 204. 
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forma preponderante por aqueles que, além de não vivenciarem os impactos da discriminação 

racial, se beneficiam dos privilégios que esse mesmo sistema engendra. 

É por esse caminho que, ao avaliar decisões do judiciário quanto ao tema “racismo”, 

Bersani conclui ser possível notar a “forte presença do racismo em todos os espaços, o que 

inviabiliza a afirmação de que o Estado é um ente neutro, isento de ideologia, e o quão certa é 

a afirmação de que ele é branco em todas as suas dimensões”291.  

Tal contradição pode ser visualizada nos próprios autos da Ação Civil Pública, no 

momento que a Defensoria cita algumas associações que se posicionaram em defesa da Juíza 

do Trabalho Ana Luíza Fischer que, segundo a DPU, considerou o programa uma discriminação 

inadmissível, tendo ela, por isso, sofrido represálias. Tratava-se de manifestação feita no Twitter 

pela Magistrada que, diga-se de passagem, não é juíza do caso. Os comentários feitos quanto 

ao programa em sua rede social foram no sentido de que a discriminação na contratação em 

razão da cor da pele é inadmissível e que a Constituição proíbe essa prática292. No mesmo dia 

a magistrada apagou a publicação e restringiu o acesso ao seu perfil293. 

Conforme aponta a DPU na petição inicial, a juíza foi criticada pelo seu posicionamento, 

tendo sido apoiada e defendida por algumas associações. Dentre as associações citadas, destaca-

se Associação Brasileira de Magistrados do Trabalho (ABMT), cujo inteiro teor da 

manifestação em defesa da Dra. Ana Fischer foi transcrito na petição inicial. Na oportunidade, 

a ABMT rechaçou a postura da Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho (Anamatra) 

por ter se posicionado contra a juíza que criticou o programa desenvolvido pela Magazine Luiza 

S/A. Conforme apontado, segundo a ABTM, a postura da Anamatra viola a liberdade de 

expressão de uma integrante da categoria.  

No ponto, cabe ressaltar que a ABMT, associação que saiu em defesa da liberdade de 

expressão da Juíza do Trabalho Ana Luíza Fischer,  é composta pelas Dras. Olga Vishnevsky 

Fortes, Marines Denkievicz Tedesco Fraga e pelos Drs. Giani Gabriel Cardozo, Alessandro 

Friedrich Saucedo, Carlos José Souza Costa, Milton Amadeu Junior e Otávio Amaral Calvet, 

sendo todos os personagens envolvidos no episódio brancos, fato que não causou estranhamento 

 
291 BERSANI, Humberto. Racismo estrutural e direito à desestratificação: um estudo a partir das relações de 

trabalho. Belo Horizonte: Casa do Direito, 2020, p. 155.  
292 NARCIZO, Bruna. Juíza do Trabalho diz que trainee para negros é discriminação inadmissível. Folha de São 

Paulo: 2020. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/09/juiza-do-trabalho-diz-que-

trainee-pra-negros-e-inadmissivel.shtml> Acesso em: 23 de out. de 2021. 
293 Ibid.  



73 
 

compatível com o estranhamento resultante da postura da Magazine Luiza S/A ao implementar 

o programa de trainee nos moldes em que fora implementado. 

Observa-se que não se trata de um caso isolado, pois tal contradição, que orienta a 

composição racializada dos espaços públicos de poder, se encontra presente em várias 

instituições. Exemplo disso é a composição da Câmara dos Deputados, na qual, dos 513 

deputados eleitos em 2018, 385 se autodeclaram brancos, o que representa 75% dos eleitos, 

contra 107 que se reconhecem como pardos (20,27%), 21 pretos (4,09%), 2 amarelos (0,389%) 

e 1 indígena (0,19%)294. Ou seja, o que se observa é que os negros continuam sub-representados 

em várias instituições, inclusive dentro da própria DPU, o que, no caso da ação, redundaria em 

ausência de representatividade e superficialidade em torno do debate, não fosse a participação 

dos movimentos negros quando da criação do programa e na condição de amicus curiae nos 

autos da ação.  

Sendo assim, não se pode perder de vista que a implementação do programa não 

responde a grande parte dos problemas sociais que envolvem a experiência negra, menos ainda 

às contradições ainda existentes no mercado de trabalho, no entanto, é evidente que o programa 

suscita debates que abrem espaço para adoção de medidas mais assertivas no tocante à 

desconstituição dos privilégios e desvantagens, tensionando o direito em relação ao tema do 

racismo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
294 CÂMARA DOS DEPUTADOS. Números de deputados negros cresce quase 5%. Câmara dos Deputados: 2018. 

Disponível em: < https://www.camara.leg.br/noticias/545913-numero-de-deputados-negros-cresce-quase-5/> 

Acesso em: 18 de out. de 2021. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conforme visto no capítulo primeiro, o silenciamento da questão negra na história do 

trabalho no Brasil resvalou em patente ocultamento da relação estreita entre a questão racial e 

a formação do capitalismo brasileiro. Nessa toada, foi evidenciado que a história do trabalho 

no Brasil vinha sendo desconstruída da história da escravidão, como se houvesse algum ponto 

na história que marcasse uma abrupta ruptura entre o sistema escravagista e o trabalho livre. 

Essa concepção lacunar da história foi tratada por Challoub e Silva na oportunidade em que 

discutiram os escravizados e trabalhadores na historiografia brasileira desde os anos 1980. 

Corroborando o entendimento do apagamento da questão negra da história do trabalho, 

seguindo a perspectiva da teoria da substituição, foram trazidas as considerações de Silvia Lara 

sobre o tema.  

Ainda, através das reflexões de Humberto Bersani, no capítulo primeiro foi possível 

construir ponte entre a escravidão e a formação do capitalismo no Brasil, considerando, com as 

concepções de Gorender, que o escravismo colonial caracterizava o modo de produção no Brasil 

colônia. Sendo assim, foi possível concluir que a formação do capitalismo brasileiro encontra 

relações indissociáveis com o escravismo, embora, por vezes, tal relação seja deixada em 

segundo plano. Nesse sentido,  

Desde o começo da colonização da América, o trabalho não pago ou não assalariado foi 

associado às raças dominadas, negros e índios, considerados inferiores, de maneira que 

se desenvolveu entre brancos a percepção de que o trabalho pago era seu privilégio, 

atitude que se perpetua até hoje nos centros capitalistas295.  

Por essa ótica, portanto, foi possível avaliar que desde a época do escravismo a 

discriminação racial tem se apresentado como estratégia apropriada pelas classes dominantes 

na consecução de seus interesses. Ou seja, desde o Brasil colonial a população negra foi 

considerada apenas útil ao modo de produção desenvolvido à época, compondo, portanto, desde 

sempre a base da pirâmide social do país. Dessa forma, da análise, foi possível observar que o 

capitalismo constituído no Brasil se desenvolveu, sobretudo, com base na exploração de corpos 

negros, o que traz consequência até os dias de hoje.  

Com isso, foi possível avaliar que o racismo se apresentava e ainda se apresenta como 

ferramenta necessária a essas formas de exploração que compõe e mantém a estrutura social 

 
295 ALVES, R. R.. Entre o silêncio e a negação: uma análise da CPI do Trabalho Escravo sob a ótica do trabalho  

“livre” da população negra. Brasília: 2017, p. 15. 
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brasileira. Nesse contexto, foram apresentadas as conceituações de raça na perspectiva de Silvio 

de Almeida para que se chegasse, por fim, ao conceito de racismo estrutural, sobre o qual se 

voltaram as reflexões empreendidas no trabalho. No ponto, o conceito de racismo estrutural 

utilizado no trabalho foi aquele proposto por Humberto Bersani. Segundo o autor,  

[...] o racismo estrutural corresponde a um sistema de opressão cuja ação transcende a 

mera formatação das instituições, eis que perpassa desde a apreensão estética até todo 

e qualquer espaço nos âmbitos público e privado, haja vista ser estruturante das relações 

sociais e, portanto, estar na configuração da sociedade, sendo por ela naturalizado296.  

Com a construção do conceito, ainda no primeiro capítulo, foi possível avaliar o 

contexto do pós-abolição sob a perspectiva do racismo e suas continuidades. Nessa toada, foi 

avaliada a experiência negra no pós-abolição, tendo em conta a ideia que vigorou no período 

quanto à necessária substituição da mão de obra negra pela de trabalhadores imigrantes 

europeus. O negro e a escravidão estavam associados ao retrocesso, ao passo que o branco 

estava associado ao progresso. Nesse contexto, observou-se que, desde o início do 

empreendimento civilizatório, os imigrantes europeus gozaram de privilégios que eram 

inexistentes para a população negra e recentemente liberta. Essa dinâmica, é claro, trouxe 

consequências que acompanham a vida de negras e negros até os dias de hoje.  

Por fim, refletiu-se no capítulo primeiro sobre os privilégios, às pessoas brancas, e 

desvantagens, às pessoas negras, que vigoram hodiernamente e trazem impacto na experiência 

negra, principalmente no tocante ao campo do trabalho. No ponto, foram apresentados dados 

extraídos de pesquisas realizadas pelo IBGE, momento em que foi possível identificar as 

disparidades em números. Viu-se que a população negra se enquadra na maior porcentagem de 

desempregados do país, assim como se apresentam com a maior porcentagem de trabalhadores 

informais.  

No capítulo segundo, observaram-se as ações afirmativas na seara constitucional. No 

ponto foram avaliados os conceitos de igualdade formal e material e como a busca da realização 

deste último se encontra em consenso com o Estado Democrático de Direito. Nesse sentido, 

observou-se que as ações afirmativas, ao cumprirem finalidade decisiva para o projeto 

democrático, cujo objetivo é de assegurar a diversidade e a pluralidade social, encontram 

 
296 BERSANI, Humberto. Racismo estrutural e direito à desestratificação: um estudo a partir das relações de  

trabalho. Belo Horizonte: Casa do Direito, 2020, p. 108. 
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respaldo constitucional, entendimento que se confirmou com o julgamento da ADPF nº 186 no 

STF e com o julgamento do Tema 203 da repercussão geral.  

Ainda, no capítulo segundo foi trazido à baila o Estatuto da Igualdade Racial como uma 

política de ação afirmativa, atenta ao desenvolvimento de ações para atingir níveis mais 

elevados de vida à população negra no Brasil. Conforme aponta Lemos, o Estatuto “é um marco 

para a institucionalização de políticas públicas para a população negra”297. O texto, portanto, se 

apresenta como enorme avanço no que diz respeito ao acesso da população negra ao mercado 

de trabalho. No entanto, ressaltou-se não se poder perder de vista que, apesar da importância 

do diploma legal, este não se apresenta de maneira suficiente para resolução de todas as 

questões estruturais que compõem o nosso mercado de trabalho, tais como a 

sobrerrepresentação da população negra no desemprego, na precarização e na informalidade.  

Por fim, ainda no capítulo segundo, foi introduzido o Programa de Trainee para negros 

aberto pela Magazine Luiza S/A, em 18 de setembro de 2020, para o preenchimento de dez 

vagas. No ponto, foram apresentados os requisitos para participação no programa, as etapas e 

os benefícios. Ademais, consideraram-se na análise outros pontos da página de inscrição do 

programa, tais como, justificativa, organizações que participaram na elaboração do edital etc.  

Iniciado o capítulo terceiro, foi apresentado o panorama geral da Ação Civil Pública nº 

0000790-37.2020.5.10.0015 antes de se adentrar pormenorizadamente à análise das principais 

peças da ação, quais sejam, a petição inicial e a contestação. Observou-se que a petição inicial 

protocolada pela DPU focou em cinco pontos centrais: (i) racismo reverso e a inexistência do 

monopólio sobre o racismo; (ii) vedação constitucional à discriminação de trabalhadores em 

função da cor; (iii) distinção entre o programa de cotas e a discriminação direta e total, ilícita; 

(iv) caracterização do racismo na legislação penal; e (v) caracterização de procedimento 

discriminatório com base no direito internacional do trabalho. 

Com isso, foi possível analisar os principais argumentos das partes à luz dos conceitos 

de racismo estrutural, igualdade material, bem como com base nas discussões concernentes à 

constitucionalidade das ações afirmativas e ao Estatuto da Igualdade Racial. No ponto, conclui-

se pelo respaldo constitucional e infraconstitucional à medida adotada pela empresa, muito 

embora tenha-se notado ser necessário considerar que o programa não se apresenta de maneira 

suficiente para responder a todas as questões que envolvem a experiência de vida de mulheres 

 
297 LEMOS, R. O. Do estatuto da igualdade racial à marcha das mulheres negras 2015: uma análise das feministas 

negras brasileiras sobre políticas públicas. Rio de Janeiro, 2016, p. 180. 
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e homens negros, em decorrência do racismo estrutural, nem mesmo as contradições 

encontradas no âmbito da própria empresa, posto que esta é pioneira na adoção da modalidade 

de trabalho intermitente.  

Ainda, observou-se que as instituições, principalmente as jurídicas, encontram lugar na 

conservação dos privilégios garantidos à branquitude, cabendo reiterar que tais instituições se 

colocam de maneira muito assertiva em relação a ajustes mínimos propostos pela sociedade 

civil, colaborando com a manutenção das desvantagens que atingem, principalmente, a 

população negra. 

À guisa de conclusão, foi possível perceber que programas como esses possuem 

respaldo constitucional e devem ser incentivados para que mais empresas apliquem a lógica das 

ações afirmativas na prática. Ou seja, em resposta ao problema de pesquisa, foi possível 

observar que o programa desenvolvido pela empresa se encontra dentro dos limites 

constitucionais e infraconstitucionais concernentes às ações afirmativas, porquanto a 

Constituição Federal e o Estatuto da Igualdade Racional são elementos que asseguram tais 

iniciativas. No entanto, não se pode perder de vista que a implementação do programa não 

responde a grande parte dos problemas sociais que envolvem a experiência negra, menos ainda 

às contradições ainda existentes no mercado de trabalho, uma vez que as leituras dos perfis de 

conservação e de branquitude que marcam a atuação das instituições se colocam como limites 

nesse mesmo sentido.  
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