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IGUALDADE 

Airton Florentino de Barros  

Procurador de Justiça, fundador e ex-presidente do  
Movimento do Ministério Público Democrático – MPD. 

Do latim, aequale, a expressão igual significa ter a mesma aparência, 
grandeza, valor, quantidade, ser idêntico, equivalente. Igualdade é 
evidentemente a qualidade que identifica os semelhantes. 

Há igualdade se as coisas estiverem no mesmo plano ou nível, se 
apresentarem a mesma condição ou pertencerem à mesma categoria. 

Pode a igualdade ser genérica quando considerada a natureza das 
coisas e pode ser específica onde observar a qualidade delas. Pode ser 
aritmética quando parte da quantidade ou número das coisas e geométrica 
ao partir da grandeza ou proporção delas. 

Não há igualdade sem uniformidade. 

Não há igualdade entre coisas de gêneros distintos, senão sob o 
aspecto numérico, ou para comparação de peso e volume, cor ou outras 
características isoladas. 

Muito menos se pode afirmar a igualdade entre seres humanos, 
animais ditos irracionais e coisas. 

Admitia-se, é verdade, nas civilizações maia e guarani, por exemplo, 
a existência de espírito também nas coisas e nos animais irracionais. 
Acreditava-se que todos indistintamente tinham igual direito de concorrer em 
um ambiente ecologicamente equilibrado à divisão das dádivas da natureza. 

Na antiguidade, como se sabe, algumas civilizações chegavam a 
presumir a superioridade de certos animais, por isso mitificados pelo homem. 

Em Micrômegas, Voltaire torna quase possível crer na igualdade 
entre os gigantes habitantes de Sírio e Saturno e os seres humanos, inclusive 
narrando profundo diálogo filosófico entre eles. 

Na poesia de Catulo da Paixão, em Mata Iluminada, vê-se 
inteligência nas árvores e outras espécies da flora brasileira, bem como, em 
certo grau, a defesa de igualdade de direitos. 
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O que interessa aqui, entretanto e ao que parece, é o exame da 
igualdade entre os seres humanos. 

E não se cuida evidentemente da igualdade biológica, rechaçada com 
propriedade por Descartes, em teoria convenientemente mal interpretada 
pela associação igreja- governo para justificar a superioridade dos monarcas 
em relação aos demais mortais, pelo menos até o início do século XIX. 

Sabe-se que muito antes, a doutrina da desigualdade natural entre os 
seres humanos encontrava suporte no resultado das manobras bélicas. Com 
efeito, via-se a guerra como instrumento da demonstração de superioridade 
do vencedor e, portanto, da desigualdade humana, justificando a instituição 
de privilégios. 

Sob o manto do Direito Romano, permitia-se a declaração de guerra 
em razão da agressão, fosse através da invasão territorial ou da ofensa às 
cortes ou entes religiosos. Admitia-se a submissão de um povo a outro em 
razão da derrota na guerra e a escravização dos prisioneiros ou de seres 
supostamente animalescos e sem características de civilização. 

No início do século XVI, os espanhóis e portugueses, 
desconsiderando completamente a polêmica estabelecida entre De Las 
Casas e Sepúlveda, preferiram inventar e propagar o canibalismo americano 
e o comportamento animalesco dos nativos e, assim, legitimar a invasão de 
terras por eles ocupadas milênios antes e a sua escravização. Pior ainda o que 
continuou acontecendo até o fim do século XIX com os povos africanos. 

Em outros termos, entendia-se que, afastada a igualdade natural, 
havia de ser afastada também a igualdade de direitos. 

Todavia, quando se fala em igualdade humana, não se pode restringir 
a discussão à análise de identidades biológicas, físicas e materiais. 

É que a igualdade é antes de tudo um sentimento. 

É preciso tratar a igualdade também como forma de suprimento da 
carência de todo ser humano, de ser considerado por outro ou por todos os 
outros da espécie como um indivíduo igual, sem a qual ninguém consegue 
alcançar sua própria dignidade. 

Precisa o ser humano reconhecer-se existente em sua individualidade 
e importante em sua comunidade. Não é por outra razão que procura 
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proteger incessantemente seu brio e sua reputação, como fonte de energia 
vital para sua alma. Para aferição de sua função social, utilidade e 
importância frente à coletividade, observa permanentemente a forma com 
que costuma ser por ela tratado. 

Trocando em miúdos, espera a inteligência média que, para a 
manutenção da dignidade humana, a sociedade deve atribuir a cada um e a 
todos os seus componentes o mesmo grau de oportunidade, ônus e benefício. 

Daí é que, para Vitor Hugo, em Claude Gueux, no ambiente da 
exclusão um homem pode tornar-se criminoso. 

Para que aquele estágio da história humana tivesse alteração, era 
necessário que as nações fossem reconhecidas universal e definitivamente 
como povos soberanos. Era hora de decretar-se o fim dos impérios 
territoriais, conquistados pela invasão e pela força. 

Mesmo assim, não era possível automaticamente implantar-se um 
regime de igualdade entre os indivíduos, dada a tirania de muitos governos. 

Era indispensável, pois, que os cidadãos tivessem direitos 
individuais reconhecidos formalmente, através de normas escritas, 
públicas e estáveis, que prevalecessem sobre a lei comum, aprovada sem a 
mesma legitimidade popular. 

Exigia a humanidade que o tempo marcasse o aparecimento do 
Estado constitucional. 

Dizem – e não é difícil conferir – que, nos cinquenta anos que 
antecederam a declaração de independência brasileira, cerca de quinhentos 
estudantes teriam sido encaminhados para Coimbra, 80 % deles para o 
curso de Direito. Todos, sem exceção, insatisfeitos com o tratamento 
recebido das autoridades portuguesas. O preconceito do povo da sede do 
reino em relação ao da província era sensível. Como cidadãos de segunda 
categoria. Tanto que, revoltados, os brasileiros, em grande parte, passaram a 
liderar ou participar da revolução europeia que tinha como objeto substituir 
a teoria cartesiana da desigualdade natural pela absoluta igualdade 
defendida por Loke. Com atuação destacada, contribuíram efetivamente, 
assim, para a constitucionalização do Estado espanhol e para idêntico 
processo em Portugal. 
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Sabendo, entretanto, que, mesmo com a constitucionalização do 
Estado português, não deixariam de ser considerados cidadãos de província, 
resolveram então dar forte impulso ao movimento para a 
constitucionalização brasileira que, à evidência, teve berço nas lutas pela 
busca da igualdade humana e, como pressuposto, a declaração da 
independência nacional. 

Só o Estado pode ao mesmo tempo exigir o cumprimento de 
obrigações e garantir o exercício de direitos fundamentais. 

Aliás, a existência do Estado só se justifica quando, por seu estatuto 
principal e sua administração, assegurar o exercício desses direitos a um e a 
todos os cidadãos. 

É que, caracterizando-se o ser humano pelo conflito entre vícios e 
virtudes, segue sobre a linha limítrofe entre o bem e o mal, ora pendendo 
para um lado, ora para o outro, quase nunca alcançando o almejado 
equilíbrio. Assim, ao mesmo tempo em que não se importa com a igualdade 
no momento do prazer, incomoda-se com a desigualdade na hora do 
sofrimento. 

Nesse jogo em que o egoísmo, a ambição e a vaidade se opõem ao 
altruísmo, ao desprendimento e à generosidade, a convivência humana 
torna-se um milagre no dizer de Guimarães Rosa, em Primeiras Estórias. 

Sob esse raciocínio é que o Estado ganha maior relevância. 

Sem regras não há a menor possibilidade de relacionamento entre 
indivíduo e coletividade. 

Agora, sendo o Estado, ao menos no pensamento kelseniano, uma 
construção jurídica e não econômica, não pode ser considerado, como na 
atualidade, mero instrumento de organização ou acomodação econômica da 
sociedade. 

Ocorre que a total ausência do Estado, em todos os campos de sua 
atuação, vem sendo justificada por supostos entraves econômicos. 

Como as necessidades materiais unem as pessoas, num primeiro 
plano de observação, poderia o desavisado ter a economia como o fator 
responsável pela criação do Estado, comunidade organizada. 
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Interesses materiais, de fato, podem favorecer a organização social. 
São, entretanto, justamente os interesses econômicos que produzem os mais 
graves conflitos decorrentes do egoísmo humano. Só um pacto entre os 
cidadãos pode evitar a autodestruição. Em outros termos, só as regras 
jurídicas organizam a sociedade. 

É importante mencionar que a estrutura do Direito moderno não 
decorreu de um ato de magia. Demorou muito para transformar sacrifício 
em clamor, clamor em luta, luta em promessa, promessa em conquista, 
conquista em garantia. Resultado, na verdade, do pensamento dos grandes 
cientistas da Filosofia de todos os séculos da civilização. 

De fato, o fundamento do Direito é e sempre foi a Filosofia, 
indiscutível base da evolução intelectual da humanidade. E enquanto foi ela 
o principal suporte da Ciência Jurídica contribuiu concretamente para a 
organização social, ainda que lentamente. 

Hoje, com a patente substituição dos questionamentos filosóficos 
pelos dogmas da economia, todas as instituições sociais passaram a 
descambar pela infinita ladeira da decadência, sobretudo dos valores 
morais. Os princípios do silogismo filosófico, fundadores da metodologia 
científica, que busca evitar a fé cega em conclusões sem premissas válidas, 
perderam definitivamente seu espaço para qualquer afirmação infundada, 
lançada ao léu por um mercenário qualquer, com um economista fisiológico 
a tiracolo. 

Conceder 19,5% ao ano de reajuste ao salário-mínimo causa inflação. 
Dar o mesmo percentual de juros sobre a dívida pública aos banqueiros não 
causa inflação. Exemplos de dogmas, quase de natureza religiosa da 
Economia, que não encontram sustentação no campo filosófico e 
consequentemente no jurídico. 

Compreende-se, pois, porque os governos ditatoriais da atualidade 
justificam qualquer reforma legislativa com o argumento puramente 
econômico. 

Sob esse encadeamento aparentemente lógico e racional, se a busca 
do mais vantajoso economicamente é que é correto, não se pode negar 
também que é mais econômico roubar do que despender tempo e suor para 
adquirir licitamente o que se quer. O que contenta a teoria econômica nem 
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sempre atende aos princípios éticos. Ora, o Estado deve ser ético, ainda que 
mercenários sejam seus agentes. 

Daí repita-se, a importância da organização da sociedade por meio da 
construção de um Estado constitucional, ou seja, que faça com que 
administração pública e administrados se sujeitem ao seu estatuto 
constitutivo, a Constituição. 

É que a Constituição, além de traduzir teoricamente, no pensamento 
de Rousseau, em Contrato Social, a mais legítima manifestação da vontade 
de todos os cidadãos, ainda exige um comportamento ético de cada um e de 
todos os constituintes, consagrando, já no pressuposto, o princípio da 
igualdade, tanto na formação do Estado como na percepção dos resultados 
de sua atuação. 

É na Constituição, pois, que se institui o princípio da cidadania, 
atributo que faz do indivíduo um sujeito de direitos e deveres frente a toda a 
comunidade em que vive, de tal modo a patentear verdadeira reciprocidade 
entre o interesse coletivo e o particular. Em outros termos, é na 
Constituição que se impõe, em maior amplitude, o tratamento igualitário 
não só entre cidadãos, mas entre comunidade e cidadãos. 

Mais evidente se apresenta ainda essa função do Estado 
constitucional, quando se adota, tal como no Brasil, o regime republicano e 
democrático. 

Aliás, há hoje consenso universal no sentido de que alguns direitos, 
entre os quais o da igualdade, até independem do direito interno de cada 
Estado. E o Estado contemporâneo nem consegue integrar-se na 
comunidade internacional se persistir em não adotar o princípio da 
isonomia como garantia fundamental do cidadão. Trata-se de um direito 
supraconstitucional. 

A igualdade, de fato, é direito natural do ser humano. 

Por isso, é previsto expressamente nas convenções internacionais. 

Realmente, entre os direitos fundamentais assegurados pelos Estados 
modernos, ganha especial relevância o princípio da isonomia, expressão 
originária do grego, que nomina o estado daqueles que são governados pela 
mesma lei, isto é, igualdade de todos perante a lei. 
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Não há a menor dúvida de que, para os gregos da era aristotélica, a 
igualdade de todos perante a lei já se apresentava como pressuposto da 
democracia. 

O princípio da isonomia, entretanto, difundiu-se para todas as nações 
a partir da declaração francesa do fim do século XVIII, que pretendia e 
conseguiu ter caráter universal para a instituição de direitos fundamentais. 
De fato, a Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1789 consagrou 
a igualdade como direito fundamental desde o seu primeiro artigo:  

Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções 
sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum. 

No mesmo sentido, desde o seu preâmbulo, a Declaração Universal 
dos Direitos Humanos, de 1948,  

Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os 
membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é 
o fundamento da liberdade, da justiça e da paz do mundo... 
Considerando que os povos das Nações Unidas reafirmaram, na 
Carta, sua fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e no 
valor da pessoa humana e na igualdade de direitos do homem e da 
mulher... Artigo I. Todas as pessoas nascem livres e iguais em 
dignidade e direitos. São dotadas de razão e consciência e devem agir 
em relação umas às outras com espírito de fraternidade. Art. II. Toda 
pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades 
estabelecidas nesta Declaração, sem distinção de qualquer espécie, 
seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra 
natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou 
qualquer outra condição. Não será tampouco feita qualquer distinção 
fundada na condição política, jurídica ou internacional do país ou 
território a que pertença uma pessoa, quer se trate de um território 
independente, sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a 
qualquer outra limitação de soberania. 

Também não é e nem poderia ser diferente o que prevê a este respeito 
a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, de 1969, o Pacto de San 
Jose da Costa Rica: 

Art.24. Igualdade perante a lei. Todas as pessoas são iguais perante a 
lei. Por conseguinte, têm direito, sem discriminação alguma, à igual 
proteção da lei. 
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Não é por outra razão que as Constituições brasileiras seguiram o 
mesmo caminho, ora apenas impondo a observância do princípio da 
igualdade, ora proibindo discriminações. 

Com efeito, já a primeira Constituição brasileira, de 1824, estabeleceu: 

Art.179, ... 13. A lei será igual para todos quer proteja, quer castigue, 
e recompensará em proporção dos merecimentos de cada um. 

É bem de ver que se cuidava de texto a regular o regime monárquico, 
que ainda se baseava à evidência na concessão de distinções e títulos 
nobiliárquicos, abolidos com o advento da primeira Constituição 
republicana, de 1891: 

Art.72,... §2º. Todos são iguais perante a lei. A República não admite 
privilégios de nascimento, desconhece foros de nobreza, e extingue 
as origens honorificas existentes e todas as suas prerrogativas e 
regalias, bem como os títulos nobiliárquicos e de conselho. 

Também não houve grande modificação no texto de manutenção do 
princípio da isonomia na Constituição de 1934: 

Art.113, 1. Todos são iguais perante a lei. Não haverá privilégios, 
nem distinções, por motivo de nascimento, sexo, raça, profissões 
próprias ou dos pais, classe social, riqueza, crenças religiosas ou 
ideias políticas. 

Nem houve sensível alteração do referido princípio nas Constituições 
que se seguiram (1946, 1967, 1969), até que a Constituição Federal, de 1988, 
acabou inovando ao incorporar o princípio das chamadas ações afirmativas. 

De fato, a Constituição de 1988 não se contentou com a forma usual 
de se assegurar o respeito ao princípio da isonomia e de proibir 
discriminações, através de condutas reguladas por comando verbal de 
caráter negativo ou omissivo. 

Em outros termos, é sabido que, ao garantir o direito ao tratamento 
igualitário por parte de todos os cidadãos e proibir discriminações 
específicas (Art.5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos seguintes termos: I – homens 
e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta 
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Constituição), não aponta a norma constitucional, por si e isoladamente, 
para a modificação do statu quo. 

Essa era a filosofia adotada pelos legisladores constituintes anteriores. 

Em outras palavras ainda, contanto que não ocorressem novos atos de 
discriminação, as coisas poderiam continuar como sempre foram. 

Quis a Constituição Federal em vigor, todavia, fazer com que Estado 
e comunidade, na observância do princípio da isonomia, começassem a 
adotar condutas reguladas por comando verbal afirmativo. Daí as assim 
denominadas ações afirmativas. 

O tratamento destinado pela lei aos cidadãos deve ser igualitário, não 
podendo haver qualquer tipo de discriminação. E mais. O estado das coisas 
não pode permanecer o mesmo. Deve modificar-se para, pelo menos, 
desfazer ou diminuir o estoque de diferenças criadas por comportamentos 
baseados na cultura anterior. 

Não é por outro motivo que se tornou preocupação de âmbito 
constitucional a exigência de medidas concretas tendentes a erradicar a 
pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e 
regionais... e promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 
sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (CF, art.3º, III 
e IV). 

Importante é notar que não se cuida de preceito de ordem meramente 
programática, mas de caráter normativo e, portanto, de efeito concreto 
imediato (CF, art.5º, §1º). 

Medidas afirmativas na construção de um novo status para os até 
aqui discriminados devem ser efetivamente adotadas. 

11. É verdade que a partir da substituição da linguagem jurídica, 
fundada na ética, pela linguagem econômica, baseada na especulação e na 
vantagem patrimonial, o Estado, na usual expressão popular, virou a bola da 
vez. 

Sucede que a reduzida comunidade dos imperadores da globalização 
econômica decretou que a máquina do Estado deve ser reduzida. O Estado 
deixou de ser visto como um bem social, indispensável independentemente 
de seu custo. Passou a ser analisado sob o crivo do custo-benefício, na 
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definição exclusivamente econômica. Por ser populista o argumento ilude e 
se torna convincente. Se o Estado não dá lucro, dá prejuízo. Se não pode ser 
extinto, deve ser reduzido ao máximo. 

É a tal teoria do Estado mínimo, que nega vigência até à coisa 
julgada e ao direito adquirido. 

Hoje, um dos direitos fundamentais do cidadão, o de resistência à 
opressão do Estado, uma das facetas da luta contra a discriminação e o 
abuso, não se dirige mais ao Estado, mas às empresas privadas que hoje 
exercem função pública essencial em razão do processo indiscriminado da 
denominada terceirização. 

Chegou a tal ponto que, apesar da previsão constitucional no sentido 
de que ninguém está obrigado a se associar, vêm prefeitos municipais 
estimulando a atuação de associações de moradores de loteamento, muitas 
vezes presididas por seus cabos eleitorais, que fecham o loteamento como 
se pudessem transformar áreas de uso comum do povo em condomínio 
fechado, reduzindo os serviços públicos e consequentemente instituindo a 
bitributação sobre os moradores, através da indevida arrecadação do que 
numa aberração chamam de taxas condominiais. Mais um exemplo da 
prevalência de valores econômicos sobre valores morais. 

Não é sem motivo que a sociedade brasileira tornou-se refém do 
Estado paralelo das organizações criminosas. 

Tem razão, pois, o filósofo Edgar Morin, diante das circunstâncias, 
ao afirmar que o povo brasileiro tem na sua maior virtude, que chama de 
espírito da autossuficiência, também o maior defeito. Sua alegria 
permanente faz com que se conforme até com os maiores abusos. 

Por isso, o Estado, de mínimo, passou a ausente em todas as áreas de 
sua atuação, ou seja, na habitação, saúde, segurança, educação. E como, em 
tais condições, a administração pública só pode atender um contingente 
cada vez menor da população, maior a cada dia a discriminação. 

Na situação atual, tudo que escapa à linguagem econômica, 
resvalando para a jurídica, torna-se questão de justiça. E, lamentavelmente, 
os agentes públicos dos Poderes Legislativo e Executivo resolveram 
entender que podem, nesse campo, continuar na omissão, numa equivocada 
interpretação da tripartição montesquieuana dos Poderes do Estado e na 
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divisão de suas atribuições. É como se dissessem: se é justiça que você 
quer, procure o Judiciário, que é o único incumbido de distribuir justiça. 

É bom registrar que as ações afirmativas não são ações judiciais 
afirmativas. 

Nenhum dos Poderes e Instituições pode fugir ao princípio das ações 
afirmativas. E, embora não possa o Judiciário furtar-se de reconhecer o 
direito fundamental reclamado por qualquer cidadão e exigir sua 
observância, não pode ser indevidamente sobrecarregado com função 
decorrente da omissão por vezes até criminosa de agentes públicos de 
outros Poderes. 

De um modo ou de outro, a mais censurável omissão do Estado é a 
do Judiciário que, infelizmente, também caiu na armadilha da mencionada 
linguagem econômica. E, na verdade, um dos piores exemplos de conduta 
contra as ações afirmativas tem partido do próprio Judiciário, incidindo 
sobre a condenável discriminação decorrente da condição social do cidadão. 
Ora, a Justiça deve resolver conflitos entre pobres e ricos indistintamente. 
No entanto, continua a Justiça Civil sendo domínio dos ricos, enquanto a 
Criminal perseguidora dos pobres. Tem, pois, o Judiciário exigido prova 
cabal de ser o pobre que pleiteia assistência judiciária gratuita realmente 
miserável, não se contentando com sua declaração nesse sentido, como 
faculta a lei. E manda cancelar a distribuição caso não recolhidas as custas. 
Quando o requerente consegue os recursos emprestados e recolhe as custas, é 
acusado de incidir em litigância de má-fé. É a própria Justiça negando acesso 
dos pobres ao Judiciário, quando se sabe que convenções internacionais 
definem como direito humano o acesso de todos à Justiça de seu País. 

Aliás, diante do que até aqui se expôs, já se pode notar que a ausência 
de medidas para a redução de desigualdades afronta princípios impostos 
constitucionalmente à administração pública, como os da legalidade, 
impessoalidade, moralidade e eficiência (Cf, art.37). 

A esta altura, torna-se necessário distinguir as desigualdades, 
decorrentes da injusta distribuição de ônus e bônus do Estado entre os 
cidadãos, das diferenças naturais (sexo, raça, idade) e culturais dos 
indivíduos e das diversas nações do País. 
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Ora, ninguém pode pretender com a incidência do princípio da 
isonomia a padronização do ser humano. É evidente que só a diversidade 
pode enriquecer um povo. 

Para as diferenças naturais e culturais, a solução é o respeito e a 
tolerância. Para as desigualdades de condição social, irmãs da exclusão e do 
direcionamento injusto das oportunidades, fruto do desgoverno, a solução é 
sem dúvida a indignação e a ação. 

Só há igualdade entre os cidadãos com a concreta redução das 
desigualdades. E aqui algumas situações podem ser exemplificativamente 
citadas. 

Os cargos e funções públicas não podem continuar, em grande parte, 
sendo atribuídos aos parentes e amigos de governantes, num verdadeiro 
atentado ao regime republicano, à democracia e ao princípio da igualdade. 

Licitações e concursos públicos devem ser realizados com critérios 
que impeçam o dirigismo, o apadrinhamento e o favorecimento. 

Os espaços públicos só podem ser cedidos para o uso por particulares 
sob a regra do concurso, de maneira a garantir o amplo e igualitário acesso 
de todos os interessados e a eliminar ou reduzir a discriminação. 

Da mesma forma, os serviços públicos, sobretudo os da saúde, 
educação e segurança, até pelo seu caráter universal, não podem privilegiar 
determinados entes ou segmentos da sociedade. 

Odiosa a fila dupla da saúde, seja para atender preferencialmente os 
participantes de convênios privados em prejuízo da universalidade dos 
miseráveis, seja para realizar transplante de órgãos em paciente que pode 
pagar, preterindo os deserdados da sorte, os mortais da periferia social. 

Mais odiosa a fila dupla quando o hospital, os equipamentos, os 
medicamentos, os recursos humanos são públicos e, portanto, pagos pelo 
erário, constituído pela arrecadação de tributos incidentes sobre ricos e 
pobres. 

O mesmo se pode dizer da educação. Não tem o menor cabimento, 
pois, a escola pública de nível médio, geralmente de péssimo nível, 
continuar sendo destinada aos pobres, enquanto a também pública de nível 
superior, de reconhecida excelência, quase que exclusivamente aos ricos. 
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Por tudo o que se expôs, conclui-se que é dever do Estado, amplo 
sentido, se necessário por imposição judicial, promover efetivamente a 
redução das desigualdades por meio das chamadas ações afirmativas. Afinal 
de contas, como se viu, não há apenas a igualdade aritmética, sendo 
imprescindível que se considere a igualdade geométrica ou proporcional na 
fixação de cotas para os desfavorecidos. 

Os ônus não podem ser mais pesados para os que menos podem e os 
benefícios devem ser maiores para os que mais precisam. 

Em outras palavras, os órgãos públicos devem ser preenchidos por 
cotas representativas de todas as diferenças humanas, de modo a 
traduzirem o mais fiel espectro da antropologia nacional, regional ou 
local, conforme o caso. 

É necessário, pois, fazer com que os órgãos públicos federais, porque 
de âmbito nacional, sejam constituídos de brancos, negros, indígenas, 
mulheres e homens, de acordo com o percentual conferido pela estatística 
oficial de todo o território nacional. 

Já os órgãos públicos estaduais, preenchidos por todos esses 
segmentos, mas de acordo com o percentual conferido pela estatística 
oficial levantada no território de cada Estado. 

A projeção não pode ser diferente para a composição dos órgãos 
municipais. 

É que, se considerada a generalidade da população brasileira em todo 
o território nacional, as mulheres, no senso de 2000, chegavam a 51% da 
população. Regionalmente considerada, a população pode modificar-se. A 
população do estado de São Paulo, por exemplo, no mesmo ano, era em 
51% constituída de mulheres. A do Amazonas, por sua vez, em 49%. 

De outra parte, a população nacional é constituída de quase 40% de 
negros. Mas na Bahia, mais de 50% são negros, enquanto em Santa 
Catarina, menos de 10%. 

Não se quer com isso estabelecer um regime de cotas que atenda 
rigorosamente o percentual da estatística oficial, sem margem de erro. 
Também não se pode admitir, entretanto, que o Superior Tribunal de 
Justiça, por exemplo, tenha em sua composição apenas 10% de mulheres e 
menos negros ainda. 
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Ademais, não é necessário que normas infraconstitucionais 
regulamentem esse direito que, por ser fundamental, é de imediata 
incidência. 

É incumbência do Juiz, até pelo dever de honestidade, cumprir 
integralmente sua missão de dar a cada um o que é seu e não prejudicar 
ninguém, não apenas no sentido formal, mas especialmente no material. 

Nada impede que o Judiciário, em última análise, mande realizar 
censos demográficos para específicas finalidades, se as estatísticas oficiais 
não se apresentarem suficientes para o esclarecimento do objeto da demanda. 

É evidente, de qualquer modo, que lei superveniente, regulamentando 
os limites da ação afirmativa, deve prevalecer desde que não afronte o 
comando constitucional. 

Por fim, não custa mencionar que as ações afirmativas sujeitam 
também as empresas privadas que, se podem ser exploradas como domínio 
particular, são obrigadas a cumprir sua função social. 




