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Maria Carolina de Ré, do R7

Em debate no Congresso, cotas garantiriam 12 mil vagas para
negros nos últimos 3 anos

Projeto reserva 20% das vagas dos concursos federais por 10 anos

Agência Brasil

Publicidade

Se tivesse sido aprovada pelo Congresso há três anos, a

lei que pretende destinar 20% das vagas de concursos

federais para negros e pardos teria reservado, no

mínimo, 12 mil  oportunidades para os cotistas.

O dado segue número de abertura de vagas do Ministério

do Planejamento, que nestes três anos autorizou 61.667

contratações por concurso público.

Se fosse atutorizada até a semana passada, seriam

criadas no mínimo mais 9.400 vagas para negros e pardos

conforme estimativa de  LOA (Lei Orçamentária Anual)

para os três poderes, Ministério Público da União e

Conselho Nacional do Ministério Público, que tinha 

autorizado  a abertura  de até 47.112 vagas neste ano.

Na última quinta-feira (20), porém, a ministra do

Planejamento, Miriam Belchior, anunciou um corte de vagas em concursos

juntamente com a redução R$ 44 bilhões do Orçamento.

Universidades são exemplos para lei de cotas em concursos públicos

Saiba como são as leis de cotas que já foram aprovadas nas cidades e

estados do País

Considerando concursos autorizados pelo governo federal nos últimos

três anos, é possível determinar que a lei de cotas teria garantido o

ingresso de  mais de 12 mil afrodescententes.

Polêmica 

O debate sobre as cotas em concursos federais  entrou em discussão na última segunda-feira (17), quando

a CDH (Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa) reuniu entidades do movimento negro e

especialistas em políticas de ações afirmativas para tratar do projeto.

Especialistas e autoridades consutados pelo R7 apontam que programas de inclusão baseados em cotas

raciais são positivos, mas o critério de enquadramento na reserva das vagas, que consiste na declaração

do candidato que ele pertence à população contemplada pelo benefício, pode fragilizar a lei se ela for

aprovada.

— Aceitar apenas a declaração como critério é uma opção frágil porque mostra que o governo espera algo

da sociedade brasileira que não é típico dela, a suposição de boa fé. Estamos cansados de saber que o

“jeitinho” brasileiro muitas vezes acaba predominando, comentou o advogado especializado em concursos

públicos, Sérgio Camargo.

Já a ministrada Igualdade Racial, Luiza Bairros, disse  que a autodeclaração sempre foi adotada nos

levantamentos de dados da população e não representa um problema para o projeto de cotas em

concursos.
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— O IBGE trabalha com dados declarados espontaneamente. Ações afirmativas [que são as medidas

tomadas pelo governo para eliminar desigualdades historicamente acumuladas] em benefício de uma

parcela da população tendem a despertar críticas. Essa visão tem surgido quando falamos das cotas para

negros e pardos nos concursos. Por outro lado, os críticos não falam que o número de fraudes em seleções

com regime de cotas é insignificante, afirma a ministra.

A simples declaração para o enquadramento nas cotas também é defendida por José Vicente, reitor da

Universidade Zumbi dos Palmares. Ele explica que esse dispositivo tenta construir uma “política do bom

censo”.

— O conceito de autodeclaração visa criar uma segurança mínima de validação do que é ser negro num

País miscigenado. É impossível ter um pressuposto definitivo sobre isso no Brasil. Acho que o governo

acertou ao deixar a escolha para o candidato.

O advogado especializado em concursos comenta que as cotas são justificáveis porque as populações

beneficiadas com a lei foram historicamente massacradas, mas o princípio da isonomia deve constar na

sua aplicação. Ele defende a inclusão de um critério financeiro, ou seja, da comprovação de que o cotista

tem renda inferior à média da população branca.

FAzendo uma previsão sobre a apreciação da Lei 6738/2013, que pode determinar as cotas, a ministra

finalizou dizendo que  projeto de lei deve passar pelas duas Casas (Câmara e Senado) até o meio do ano.

Segundo ela, o projeto ganhará força depois que os  legisladores apreciarem o Marco Civíl da Internet.
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Se aprovado, o projeto de Lei 6.738/2013 vai destinar 20% das vagas de concursos federais para negros ou
pardos. Todos os concursos com três ou mais vagas terão sistema de cotas. A lei prevê que 75% das cotas
serão destinadas cotistas oriundos de escolas públicas. Aqueles que se enquadrarem no regime de cota
racial também vão disputar as vagas de ampla concorrência e, se tiverem nota suficiente para aprovação
dentro do número de vagas da ampla concorrência, não vão tirar a oportunidade de outros candidatos
enquadrados nas cotas. Se aprovada, a reserva de vagas vale tanto no âmbito dos ministérios quanto em
autarquias, agências reguladoras, fundações de direito público, empresas públicas e sociedades de
economia mista controladas pela União, como Petrobras, Caixa Econômica Federal, Correios
e Banco do Brasil.

O projeto determina que candidatos vão se declarar negros ou pardos. Caberá ao candidato solicitar o
enquadramento na cota.

Se o total de cotistas aprovados for menor do que os 20% previstos na lei, as vagas excedentes serão
preenchidas pelos demais candidatos que participaram do concurso.

Se mentir, o candidato será eliminado do concurso. Caso a nomeação tenha sido concluída o servidor vai
responder um processo administrativo e poderá perder o cargo.

A lei de cotas precisa ser aprovada na Câmara e no Senado antes de entrar em vigor. Concursos cujos
editais foram publicados antes da aprovação final da lei não serão modificados, ou seja, não terão reserva de
cotas. O projeto vai vigorar por 10 anos.

No Brasil apenas a lei 8.112, que determina que sejam reservadas até 20% das vagas para deficientes
desde que as atribuições do cargo sejam compatíveis com a deficiência, faz distinção de cota.

 


