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O Conselho Federal da Ordem 
dos Advogados do Brasil ajuizou 
no Supremo Tribunal Federal uma 
ação declaratória de constitucio-
nalidade, com pedido de liminar, 
em defesa da Lei 12.990/2014, 
a chamada Lei de Cotas. 

A lei reserva aos negros 20% 
das vagas oferecidas nos concur-
sos públicos. Segundo a OAB, 
posições diversas sobre a cons-
titucionalidade da lei justifica a 
intervenção do STF para pacificar 
as controvérsias.

De acordo com a OAB, como a posição 
nas diversas instâncias do Judiciário não é 
uniforme, com decisões declarando a in-
constitucionalidade da norma e também 
pedidos para suspensão de certames em 
decorrência da aplicação desta, há o receio 
de que ocorram situações de insegurança 
jurídica em concursos públicos federais.

Recentemente, um juiz trabalhista de 
João Pessoa julgou inconstitucional a lei e 
determinou que um candidato ao cargo de 
escriturário do Banco do Brasil assuma a 
vaga que havia sido preenchida por meio 
de cota. Segundo ele, não existe direito 
fundamental garantindo cargo ou emprego 
público aos cidadãos. 

Na ação, a OAB salienta que declara-
ções de inconstitucionalidade da Lei de 
Cotas por outras instâncias da Justiça con-
trariam o julgado pelo Plenário do STF na 
Arguição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental 186, que considerou consti-

OAB pede que Supremo declare 
constitucionalidade da Lei de Cotas

tucional a política de cotas étnico-raciais 
para seleção de estudantes da UNB.

A entidade afirma que a Lei de Co-
tas foi proposta com o objetivo de criar 
ações afirmativas de combate à desigual-
dade racial e proporcionar uma maior 
representatividade aos negros e pardos 
no serviço público federal. Destaca que 
a discriminação racial não ocorre apenas 
no campo da educação, mas também do 
trabalho, e que o processo de inclusão 
passa pela ampliação de oportunidades 
oferecidas pelo sistema escolar, pelo es-
tado e pelo mercado de trabalho. Observa 
também que as cotas no serviço públi-
co representam uma extensão das cotas 
universitárias e configuram uma evolução 
das ações afirmativas no combate ao ra-
cismo e à desigualdade racial no país.

“A oportunidade de igualdade ofertada 
a um indivíduo por meio de políticas pú-
blicas no combate à discriminação racial, 

Associações de juízes se manifestam contra 
corte no orçamento da Justiça Federal

Para a Associação de Juízes Federais do 
Brasil, bem como as associações regionais e 
seccionais, como a Ajufba, o corte de qua-
se 30% no orçamento da Justiça Federal 
é sintoma de ameaça às prerrogativas e à 
independência dos magistrados. “Os juízes 
federais estarão vigilantes às ameaças às 
suas prerrogativas e vão acompanhar qual-
quer movimento que tenha o objetivo de 
desestabilizar ou atacar a missão constitu-
cional da Justiça Federal”, diz o manifesto.

A Ajufe afirma que a atuação dos juízes 
federais “mostra de forma clara o avanço 
das instituições brasileiras, sobretudo no 
enfrentamento aos crimes de corrupção”. 
Com isso, criou “uma nova realidade que 
começa a quebrar velhos paradigmas e 
transformar a percepção da sociedade 
sobre a punição dos corruptos”. A Ajufe 
cita as operações “lava jato” e zelote.

LEIA A NOTA DA AJUFE

Manifesto em Defesa da 
Justiça Federal

O presidente da Associa-
ção dos Juízes Federais do 
Brasil (Ajufe), reunido com os 
presidentes das associações 
regionais e seccionais da ma-
gistratura federal, vem a pú-

blico defender a independência do Poder 
Judiciário Federal, que tem sido abalada 
com cortes que atingiram 30% do seu or-
çamento, além do contingenciamento de 
valores.

A atuação eficiente da Justiça Federal 
mostra de forma clara o avanço das insti-
tuições brasileiras, sobretudo no enfrenta-
mento aos crimes de corrupção, que atin-
gem a Administração Pública e dilapidam o 
patrimônio de todos os brasileiros.

Nesse contexto, os dirigentes associati-
vos destacam o senso de responsabilida-
de e dedicação dos magistrados federais 
que atuam por todo o país, principalmente 
aqueles envolvidos em importantes opera-
ções, como a Zelotes e a Lava Jato.

Diante dessa nova realidade que come-
ça a quebrar velhos paradigmas e trans-
formar a percepção da sociedade sobre a 
punição dos corruptos, os juízes federais 
sempre defenderão a missão de julgar e 
distribuir justiça, sem ceder a qualquer tipo 
de intimidação ou pressão.

Para dar continuidade e não prejudicar 
os trabalhos que vêm avançando nos últimos 
anos, é fundamental prover condições ade-
quadas de trabalho a todos os magistrados  
e servidores da Justiça Federal. Apesar de 
todas as limitações estruturais e financeiras 
enfrentadas, a Justiça Federal brasileira é re-
conhecida pela qualidade das suas decisões.

Os juízes federais estarão vigilantes 
às ameaças às suas prerrogativas e vão 
acompanhar qualquer movimento que te-
nha o objetivo de desestabilizar ou ata-
car a missão constitucional da Justiça 
Federal. Não serão admitidas acusações 
levianas de pessoas que foram atingidas 
pelas decisões dos magistrados federais 
em todas as instâncias sem uma reação 
imediata e contundente destas associa-
ções de juízes.

Fonte: Consultor Jurídico

além de ter um efeito imediato sobre 
os destinatários da norma, tem um 
papel importante na configuração da 
mobilidade a largo prazo. É dizer, visa 
surtir efeito nas gerações futuras, fa-
zendo com que a educação e o empre-
go dos pais influenciem o futuro dos 
seus filhos”, ressalta.

Em caráter liminar, a OAB pede a 
suspensão das decisões judiciais que 
entenderam inconstitucional a Lei 
de Cotas até o julgamento definitivo 
da ADC 41 pelo STF. A entidade ar-
gumenta que a insegurança jurídica 

atinge os candidatos cotistas e também a 
administração pública, pois a existência de 
decisão judicial determinando a nomeação 
de candidatos não aprovados, por meio de 
incidental afastamento da reserva de va-
gas, macula a eficiência da máquina ad-
ministrativa. 

“As decisões proferidas pela incons-
titucionalidade do ato normativo sob 
análise abrem perigosos precedentes, a 
conclamar a imediata postura por esta 
egrégia corte em razão da vultosa re-
percussão emanada ao ordenamento 
jurídico, tanto pela dimensão quanti-
tativa, quanto pela fundamentalidade 
dos valores constitucionais em xeque”, 
conclui a OAB. 

AGENDA
CULTURAL

Com a aproximação das festas de 
Carnaval e do Oscar, a cidade oferece 
boas opções de filmes. 

BOI NEON - 
Nos bastidores 
das vaquejadas, 
Iremar e um gru-
po de vaqueiros 
levam a vida na 
estrada. O cami-
nhão que trans-
porta os bois é 
também a casa 
improvisada de 
Iremar e seus 
colegas. Na re-
gião do semi-ári-
do nordestino, deitado em sua rede a 
cabeça de Iremar divaga em sonhos 
de lantejoulas e tecidos requintados. 
No Cinema do Museu - Corredor da 
Vitória - 21h.

JOY- A emo-
cionante jornada 
de uma mulher 
determinada a 
manter sua ex-
cêntrica e dis-
funcional família 
unida. Motivada 
pela necessida-
de, engenhosida-
de e pelo sonho 
de uma vida, 
Joy triunfa como 
a fundadora e 
matriarca de um bilionário império, 
transformando sua vida e a de sua 
família. Inspirado em fatos reais - No 
Cine Passeo às 17:40. No Cinemark 
às 11:50, 14:30 e 20:50 e No Shop-
ping Bela Vista às 22:10.


