
VERSÃO SIMPLIFICADA

REGINA MARIA VASCONCELOS DUBUGRAS

AS MEDIDAS DE AÇÃO AFIRMATIVA NAS RELAÇÕES DE TRABALHO: 

POR UM SISTEMA DE METAS

Tese de Doutorado apresentada ao Departamento de Direito do Trabalho da Faculdade 

de Direito da Universidade de São Paulo como requisito para obtenção do título de Doutor em 

Direito do Trabalho. 

Orientador: Prof. Dr. Guilherme Guimarães Feliciano

São Paulo 

2013



RESUMO

A  garantia  da  igualdade  implica  a  proibição  da  discriminação.  Algumas  normas 
internacionais criaram exceções à proibição de discriminar com o objetivo de permitir a adoção 
de medidas especiais ou positivas de caráter transitório para acelerar o desenvolvimento e a 
representação  de  grupos  e  categorias  que,  por  motivos  discriminatórios,  se  encontrem  em 
posição de desvantagem diante dos demais. Cabe ao Estado eleger os grupos beneficiários e as 
medidas de ação afirmativa adequadas para atingir o fim almejado. A constitucionalidade das 
medidas  de  ação  afirmativa  depende  da  análise  em  concreto  de  cada  tipo  quanto  à 
compatibilidade com os demais direitos e garantias fundamentais por se tratar de medida de 
exceção quanto à proibição de discriminar. As políticas públicas que incluam medidas de ação 
afirmativa devem se pautar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para que a 
busca da igualdade material não implique o paradoxo de criar novas desigualdades. A política 
de reserva de vagas por meio de cotas não é o tipo de ação afirmativa mais adequada ao Brasil. 
As cotas raciais são incompatíveis com a realidade brasileira, carecendo de proporcionalidade 
na medida em que não se prestam ao fim colimado no tocante ao combate à discriminação e ao 
preconceito. A formulação de uma política participativa com incentivos à representatividade de 
grupos sub-representados por meio de metas e cronogramas sem qualquer viés racial tende a 
atingir  melhores  resultados  sem  que  o  Estado  institucionalize  a  racialização  por  meio  da 
discriminação reversa. 

Palavras-chave: Ação Afirmativa, ações positivas, reserva de vagas, cotas raciais, cotas 
sociais,  pessoas  com  deficiência,  metas  e  cronogramas,  multiculturalismo,  políticas  de 
reconhecimento,  igualdade  de  tratamento  e  oportunidades,  relações  de  trabalho,  meios 
adequados, razoabilidade e proporcionalidade.
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ABSTRACT

The equality safeguard implies a ban on discrimination. Some international standards 
have  created  exceptions  to  the  ban  on  discrimination  to  enable  the  adoption  of  special  or 
positive  measures,  transient  in  nature,  and speed up the development  and representation  of 
groups and segments that, because of discrimination, would be at a disadvantage before others. 
It falls to the government to choose the beneficiaries as well as the appropriate affirmative-
action  measures  to  achieve  the  desired  outcome.  The  constitutionality  of  affirmative-action 
measures  depends  on  a  concrete  analysis  of  the  compatibility  of  each  type  with  the  other 
fundamental rights and safeguards since this is an exception to the ban on discrimination. Any 
policies that include affirmative-action measures must follow the principles of reasonableness 
and proportionality so that the search for material equality does not entail an inequality-creating 
paradox. The racial-quota policy is not the appropriate type of affirmative action for Brazil. 
Racial quotas are incompatible with the Brazilian reality and lack proportionality as they fail to 
counter  discrimination  and  bigotry.  Devising  a  participatory  policy  that  encourages  the 
representation of underrepresented groups through goals and timetables without any racial bias 
tends to achieve better results and the government does not have to institutionalize racialization 
through reverse discrimination.

Key-words:  Affirmative  Action,  positive  action,  policies,  employment,  university, 
multiculturalism, quotas, goals, timetable, equality, opportunity, preferential, diversity, society, 
race.
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INTRODUÇÃO

As  medidas  de  ação  afirmativa  no  Brasil  são,  geralmente,  identificadas  como 

medidas de reserva de vagas, já que o debate sobre o tema é mais intenso no que se refere ao 

acesso  às  universidades  públicas  brasileiras  como centro  da  política  de  cotas.  Contudo,  as 

medidas  de  ação  afirmativa  abrangem um conjunto  de  políticas  e  ações  de  aceleração  do 

desenvolvimento social, dentro do qual a fixação de cotas é apenas uma espécie. 

Escrever  sobre  “medidas  de  ação  afirmativa  nas  relações  de  trabalho”  implica 

estudar os vários tipos de medidas especiais e afirmativas presentes na legislação nacional em 

consonância com os Tratados e Convenções Internacionais, bem como vislumbrar um caminho 

para que os argumentos jurídicos, políticos, ideológicos, sociais, antropológicos e econômicos 

venham contribuir  para  a  construção  de  um modelo  eficaz  dentro  do  Direito  do  Trabalho, 

considerando não apenas os institutos já existentes, mas também as alterações iminentes dentro 

desta seara.

A reflexão, a pesquisa e o debate como resultado da produção universitária devem 

construir  a multiplicidade de ideias  que servirão de base não apenas para a interpretação e 

aplicação  das  normas  jurídicas,  mas  também para  a  produção  legislativa  e  formulação  de 

políticas  públicas  guiadas por um novo instituto  que se edifica.    A construção do modelo 

brasileiro de ação afirmativa requer a análise crítica dos modelos internacionais, sobretudo, para 

inibir  o mimetismo e adaptações superficiais, que não consideram as diferenças históricas e 

culturais  entre  o  Brasil  e  os  paradigmas  adotados.   A  ponderação  de  valores  e  a  visão 

perspectiva  e  teleológica  são fundamentais  para a  eficiência  das  medidas  escolhidas  e para 

repercussão positiva destas sobre os valores da sociedade.

Na definição de suas políticas públicas de promoção da igualdade material por meio 

de medidas de ação afirmativa, o Estado brasileiro deve definir suas metas e criar o seu próprio 

modelo levando em conta sua história, suas peculiaridades, seus principais problemas e entraves 

para  o  desenvolvimento.   Existem vários  caminhos  em que  as  medidas  de ação afirmativa 

podem ser instituídas e um grande número de razões pelas quais elas podem ser necessárias. 

Para se fazer a melhor escolha é necessário analisar cada tipo de ação afirmativa em concreto 

quanto à legalidade, à adequação, ao equilíbrio entre os direitos fundamentais, à eficácia no 

tocante  aos fins planejados,  à legitimidade dos beneficiários,  aos valores,  à ideologia  e aos 

interesses do grupo em sua maioria, e não apenas daqueles  politicamente articulados. 
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A busca incansável de uma sociedade mais justa e igualitária deve ter como norte os 

princípios e garantias da Constituição Federal em seu conjunto. O senso comum de justiça é 

imprescindível  ao  Estado  Social  na  escolha  dos  meios  adequados,  viáveis,  razoáveis  e 

proporcionais  para alcance do fim almejado. O Estado proativo não pode correr o risco do 

paradoxo  de  interferir  de  forma  inadequada  para  combater  desigualdades  com  outras 

desigualdades, em nome de uma futura e hipotética igualdade material. Os meios não justificam 

os fins, os fins devem aprimorar os meios.

Asseverar que as medidas de ação afirmativa são compatíveis com a Constituição 

Federal brasileira não significa dizer que todo e qualquer tipo de ação afirmativa oriunda de 

instituições públicas ou privadas estão em consonância com o sistema jurídico brasileiro.  O 

contrário  seria  permitir  a  violação  do  princípio  geral  da  não  discriminação  e  facultar  a 

arbitrariedade quanto à eleição de todo e qualquer grupo como beneficiário de um tratamento de 

exceção,  segundo os  valores,  interesses  e convicções  de quem o elege.  É imprescindível  o 

controle da constitucionalidade e da legalidade dos atos jurídicos estatais e privados em respeito 

às normas constitucionais que regem a segurança jurídica e que delimitam a atuação de cada 

Poder de Estado. 

O direito do trabalho deve estar atento para a tendência iminente da ampliação das 

medidas de ação afirmativa nas relações de trabalho. A análise crítica dos modelos já existentes 

é imprescindível para que não se adotem medidas cujos efeitos perversos construam o paradoxo 

de intensificar a discriminação, em lugar de erradicá-la. 

O Brasil deve adotar uma política participativa de ação afirmativa que resulte na 

edificação  de  um  sistema  integrado  pela  atuação  dos  mais  diversos  institutos  públicos  e 

privados,  no  qual  se  definam  metas  e  cronogramas  pautados  pela  credibilidade  e 

comprometimento dos envolvidos. Vislumbra-se um sistema negociado, em lugar de imposto; 

sob incentivo,  em lugar de apenado;  sob cooperação,  em lugar  de obrigação;  com vista na 

dignidade  de  todos  os  seres  humanos,  em  lugar  de  racialização  ou  segmentação 

institucionalizada ao arrepio da Constituição Federal. Desta forma, o Brasil poderá alcançar o 

objetivo de construir uma sociedade plural e sem discriminação, na qual o respeito à dignidade 

humana venha da alma e não apenas do comportamento superficial pelo medo da punição.

                                                                                                                                                   5



CONCLUSÃO

A estrutura organizacional da sociedade, o modo de relacionamento entre os grupos 

e os critérios  de aceitação entre os indivíduos apresentam práticas  costumeiras  arraigadas  à 

própria dinâmica social, que consistem na reafirmação de tabus, de preconceitos e estereótipos 

que  vão  passando  de  geração  para  geração,  independentemente  do  aspecto  volitivo  ou  da 

consciência. Estas práticas refletem diretamente no acesso das pessoas aos espaços sociais de 

atuação profissional, política, religiosa, esportiva, recreativa, associativa e educacional, criando 

traços culturais que se “acomodam” dentro da sociedade. Com o transcorrer do tempo, estes 

traços culturais vão sendo questionados e os valores vão se modificando mediante a introdução 

de novas ideias e práticas, em conformidade com a evolução e a interação dos povos. 

Do Estado Social se esperam a garantia e a promoção do cumprimento dos direitos 

fundamentais, dentre estes a igualdade.  O conceito de igualdade vem se modificando através 

dos tempos. A afirmação da igualdade formal, reduzida à forma "todos são iguais perante a lei", 

segundo a qual o legislador deve zelar para que a lei trate igualmente os supostos iguais, restou 

insuficiente,  levando  à  inquietude  de  se  buscarem  medidas  para  a  promoção  de  maior 

equiparação material ou, no mínimo, de condições de vida razoáveis para todos.

Em 1948,  a  Declaração  Universal  de Direitos  Humanos  expressou um consenso 

quanto  à  garantia  dos  direitos  fundamentais,  quais  sejam  os  direitos  civis,  políticos, 

econômicos, sociais e culturais, independentemente de nacionalidade, etnia, raça ou religião, 

introduzindo a noção de igualdade entre os indivíduos de forma geral e abstrata e direcionando 

um  comando  à  legislação  quanto  à  proibição  de  adoção  de  critérios  discriminatórios.  A 

Declaração  Universal  foi  seguida  por  várias  Convenções  Internacionais,  orientando  os 

ordenamentos jurídicos no tocante à proibição da discriminação e à garantia da igualdade de 

tratamento e oportunidades. 

As  formas  de  tratamento  e  interferências  do  Estado  Social  nas  sociedades 

multiculturais,  assim  consideradas,  como  as  que  têm  em  comum  pessoas  com  culturas 

heterogêneas, manifestam-se em suas normas e políticas públicas. A realidade de cada Estado e 

os valores humanos, culturais, políticos, civis e religiosos inspiram os objetivos e as ações que 

compõem um conjunto de normas comumente organizadas em Constituições Federais.
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As Constituições, em geral, trazem os princípios que regem cada Nação e os direitos 

fundamentais  dos  cidadãos  como  norte  para  todo  o  sistema  jurídico  e  organizacional.  A 

valorização  da  diversidade,  a  justiça  distributiva  e  a  inclusão  social  têm se  projetado,  não 

somente como garantia aos direitos fundamentais,  mas também como atributo necessário ao 

crescimento  da  economia  e  da  sociedade  participativa  em  vários  países.  A  remoção  de 

obstáculos institucionais, culturais, econômicos e sociais para acesso e ascensão por intermédio 

da educação, formação profissional e das relações de trabalho é um dos desafios das políticas 

públicas que têm como objetivo a promoção da igualdade material.

Os princípios da não discriminação e da igualdade diante da lei integram a agenda 

de  direitos  humanos  da  Organização  das  Nações  Unidas,  da  Organização  Internacional  do 

Trabalho, da Comunidade Europeia e da Organização dos Estados Americanos. A Organização 

Internacional do Trabalho, como pioneira na definição e tratamento da discriminação em sua 

Convenção nº 111 de 1958, ressalva da proibição de discriminar quanto às distinções, exclusões 

ou preferências que tenham caráter de medidas de proteção ou assistência especial, reconhecida 

como necessária por motivos de sexo, invalidez, encargos de família ou nível social ou cultural. 

A Convenção da ONU para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, de 1965, 

também  prevê a  adoção  de  medidas  especiais  e  concretas  para  assegurar  como  convier  o 

desenvolvimento  ou a  proteção  de certos  grupos  raciais  e  de indivíduos  pertencentes  a  estes 

grupos. E a Convenção da ONU para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra a 

Mulher,  de 1979,  dispõe  que não se  devem entender  como discriminatórias  aquelas  medidas 

especiais de caráter temporal, destinadas a acelerar a igualdade de fato entre homens e mulheres. Já 

a Convenção da ONU sobre Direitos de Pessoas com deficiência enuncia os programas de ação 

afirmativa.

 Os Tratados Internacionais mais importantes pertinentes ao tema foram ratificados 

pelo  Brasil  e  estão  em consonância  com a  Constituição  Federal,  que  tem como  objetivos 

expressos em seu art. 3º “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”. 

As Convenções Internacionais ratificadas pelo Brasil, que proíbem a discriminação, 

autorizam algumas medidas especiais destinadas a acelerar a igualdade dentro da sociedade. O 

acesso equitativo às oportunidades econômicas, sociais e culturais, incluídas as oportunidades 

de trabalho,  tem como um dos caminhos a adoção de medidas especiais com o objetivo de 
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acelerar  a  participação  de determinados  grupos sub-representados  em determinados  espaços 

sociais.  As  medidas  especiais  de  natureza  temporária  em  benefício  de  integrantes  de 

determinados  grupos,  em  posição  de  desvantagem  perante  aos  demais,  por  razões  de 

discriminação histórica e cultural são chamadas medidas de ação afirmativa.

Na definição de suas políticas públicas de promoção da igualdade material por meio 

de  medidas  de  ação  afirmativa,  o  Estado  brasileiro  deve  definir  suas  metas  e  fazer  seu 

planejamento levando em conta sua história, suas peculiaridades, o equilíbrio entre os direitos 

fundamentais,  seus principais  problemas e  entraves  para o  desenvolvimento.  Para a  melhor 

escolha, é necessário analisarem-se as medidas em concreto quanto à legalidade, à adequação à 

realidade brasileira, à eficácia no tocante aos fins planejados, à legitimidade dos beneficiários e 

aos valores, à ideologia e aos interesses do grupo em sua maioria,  avaliando se a demanda 

corresponde ao ideal dos que são politicamente articulados. 

Inspirado nas normas internacionais e nas experiências de outros países, o Brasil 

está  construindo o seu modelo  de política  afirmativa;  contudo,  a  permissão  de medidas  de 

exceção à garantia de não discriminação deve observar atentamente a Constituição Federal.  O 

Brasil conta com dispositivos constitucionais e legais expressos no tocante às medidas especiais 

de proteção e de ação afirmativa, tanto no campo da educação, na reserva de vagas para pessoas 

com  deficiência,  quanto  no  que  se  refere  à  participação  política  partidária  e  acesso  às 

oportunidades de trabalho do negro, assim como na proteção da idade avançada. Contudo, cada 

medida  em concreto  está  sujeita  ao  controle  da constitucionalidade  pelo  Supremo Tribunal 

Federal. 

 Não se podem confundir medidas de ação afirmativa com cotas sociais ou cotas 

raciais; estas são apenas formas de ação afirmativa. A importação do sistema de cotas da Índia e 

do recorte racial da África do Sul e dos Estados Unidos da América revela opção política por 

caminhos incompatíveis com a história e as características brasileiras desde a colonização até a 

política que seguiu à libertação dos escravos. 

O sistema de castas da Índia inspirado pelo hinduísmo, abolido pela Constituição 

Indiana em 1950, mas persistente, na prática, até os dias de hoje não pode servir de modelo para 

o  Brasil.  A  avaliação  do  sistema  de  cotas  aplicado  na  Índia  demonstra  que  se  violou  a 

característica da transitoriedade das medidas de ação afirmativa, tendo se prolongado por mais 

de 60 anos, período em que foi  abrangendo cada vez mais beneficiários. Questiona-se, ainda, 
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se os objetivos foram alcançados, já que, por outro lado, provocou sérios conflitos sangrentos 

sem atingir  as principais  metas,  que são a aceitação social  da igualdade  e a eliminação do 

preconceito e da discriminação no tocante à cultura e ao sentimento da sociedade. 

As  leis  segregacionistas  que  vigoraram nos  Estados  Unidos  da  América  com a 

proibição das relações inter-raciais até 1964 justificam viés racial da política de ação afirmativa 

daquela nação, mas ainda assim não há imposição legal de cotas e sim um sistema gerenciado 

de metas e cronogramas voltado às oportunidades profissionais. No que concerne ao acesso às 

Universidades,  a jurisprudência  vem admitindo a utilização do critério  racial  como um dos 

fatores do sistema holístico de admissão nas universidades americanas. As medidas de ação 

afirmativa com recorte racial nos Estados Unidos não demonstraram eficiência, se considerado 

o objetivo de diminuir  a discriminação e o preconceito;  pelo contrário,  não obstante  toda a 

política em favor da diversidade, os pretos e brancos vivem em bairros isolados, nos quais se 

observam segregação cultural e a conflitividade latente, quando não expressada com violência.

E, por fim,  o  apartheid na África do Sul,  que perdurou até 1994, não pode ser 

comparado à escravidão vigente no Brasil até 1888, ou seja, 106 anos antes. Mesmo a África do 

Sul, que apresenta vários motivos para adotar ação afirmativa em favor dos negros, não adotou 

o sistema de cotas,  e sim de metas  e cronogramas.  A doutrina mais recente  informa que a 

política  de  ação  afirmativa  na  África  do  Sul  vem  migrando  de  uma  política  de  recorte 

puramente racial, que intensificou a desigualdade dentro da própria classe, para uma política de 

valorização do capital humano de âmbito coletivo que considera como critério de admissão em 

universidades as cartas de recomendação, talento, motivação e compromisso social, domínio da 

língua africana, residência na zona rural, etc., vinculando os financiamentos à produtividade do 

estudante. 

O sistema de cotas raciais contraria o bom senso no Brasil; é um sistema forçado, 

abominado por uns, tolerado por outros e defendido por aqueles que, imbuídos pela sede de 

igualdade, não vislumbram os riscos de um caminho sem volta, rumo à institucionalização da 

racialização.  A introdução do fator raça,  que no Brasil  significa fenótipo,  como atributo de 

direitos  por  um tributo  a  ser  pago pela  escravidão  e  suas  sequelas,  é  incompatível  com a 

realidade brasileira que, não obstante o preconceito e a discriminação presentes na sociedade, 

concentra na pobreza sua principal mazela.
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 As estatísticas mostram que a soma dos pardos resultantes da livre miscigenação 

ultrapassa à dos pretos e a dos brancos. A soma dos pretos e pardos na categoria negro pelo 

IBGE institui a racialização do país forçando a autodeclaração pela negativa da liberdade de 

não se enquadrar em qualquer categoria por cor. No Brasil a coloração não é dado objetivo que 

possa ser comprovado como critério de acesso ao trabalho ou às universidades. 

É verdade que o sistema que rege as universidades públicas brasileiras necessita de 

reforma.  Contudo,  o  paradoxo  de  estudantes  da  rede  privada  nas  melhores  universidades 

públicas e estudantes da rede pública fora da universidade ou nas universidades privadas, além 

do pequeno número de pretos na universidade pública, não podem justificar a quebra do critério 

constitucional de admissão no ensino superior pela capacidade. 

O Brasil já apresenta fortes indícios quanto à luta para a implantação das cotas nas 

relações  de trabalho,  primeiramente nos cargos públicos,  depois nas concessões de serviços 

públicos  e posteriormente  nas relações  privadas.   O direito  do trabalho não deve copiar  os 

exemplos malsucedidos de outros países, nem tampouco as medidas inadequadas adotadas no 

acesso às Universidades Públicas. Não obstante a Constituição Federal contenha previsão de 

reserva de vagas para as pessoas com deficiência, esta norma faz exceção à garantia da não 

discriminação e da proibição do art.19 –III que veda a criação de distinção entre brasileiros e de 

preferência entre estes.  A Constituição proíbe expressamente a utilização de critério de raça, 

sexo ou cor  como critério  de admissão.  As medidas  especiais  permitidas  para incentivar  o 

trabalho da mulher não se referem a preferências afirmativas. A exceção requer interpretação 

restritiva,  e a reserva de vagas não pode ser aplicada a qualquer outra categoria que não às 

pessoas com deficiência, por falta de amparo constitucional.

Mesmo no tocante às pessoas com deficiência as cotas não se mostraram suficientes 

para atingir o fim a que se propõem quanto à inserção no mercado de trabalho, em razão da 

falta de capacitação e das condições de trabalho adequadas. A exigência do cumprimento da 

cota sob pena de multa não corresponde aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, 

já que o cumprimento das cotas é apenas uma parte da ampla legislação que rege a matéria, não 

se tendo cumprido a outra parte que determina a habilitação das pessoas com deficiência como 

condição de garantia do direito ao trabalho. Às relações de trabalho, deve ser aplicado o sistema 

de  metas  e  cronogramas,  o  qual  deve  abranger  a  capacitação  dos  integrantes  dos  grupos 

beneficiários.
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O  sistema  de  metas  inclui  o  diagnóstico,  a  participação  dos  envolvidos  no 

planejamento,  a  qualificação  da  mão  de  obra,  a  empregabilidade  ou  empreendedorismo,  a 

viabilidade da meta a ser alcançada em determinado tempo e o caminho para se concretizar. 

Importa o comprometimento dos envolvidos por acreditarem na proposta e o empenho para 

cumpri-la, diferentemente da imposição sob pena de multa, que cria mais revolta e antipatia do 

que empatia e cumplicidade.

 As  cotas  são  impostas,  as  metas  incentivadas;  as  cotas  são  definidas  sem  a 

participação dos interessados, as metas são construídas pelos envolvidos. Nas cotas, o Estado é 

o feitor; nas metas, o Estado é o gestor.  As cotas são genéricas e padronizadas; as metas são 

específicas e peculiares. As cotas se utilizam de padrões discriminatórios; as metas se utilizam 

de afinidades de necessidades. As cotas são apenadas; as metas, incentivadas e controladas. As 

cotas buscam apenas os resultados; as metas envolvem meios para se chegar aos resultados. As 

cotas  excluem para incluir;  as  metas  incluem sem excluir.  As cotas  afrontam as proibições 

constitucionais;  as  metas  se  harmonizam  com  as  garantias  constitucionais  sem  adoção  de 

conceitos abertos para justificá-las. As cotas dão chances para compensar dificuldades; as metas 

se utilizam de conhecimentos que ampliam a noção de mérito. As cotas atestam incapacidades, 

e as metas desvendam capacidades desperdiçadas. As cotas dão acesso a uma minoria étnica; as 

metas têm como alvo as desigualdades sociais e regionais, independentemente de raça ou cor.

Sob a perspectiva da efetividade, o Brasil necessita de um processo de aproximação 

e harmonização entre as normas e a realidade, daí a necessidade de políticas públicas eficazes e 

atuação do Poder Executivo por intermédio de suas Secretarias e Ministérios, mas também do 

Ministério Público, do Judiciário, dos Sindicatos e Associações e das Instituições Privadas, do 

chamado Sistema “S” e Organizações Não-Governamentais, para que seja viável a criação de 

um sistema de metas e cronogramas compatível com a Constituição Federal e que realmente 

alcance a tão sonhada igualdade material.

“As cotas  ou reservas  de  vagas,  como medidas de ação afirmativa,  não são 

adequadas ao fim a que se propõem. O sistema de metas e cronogramas com a eleição de 

beneficiários por dados objetivos que garantam aos integrantes dos grupos situação de 

igualdade é constitucional,  adequado, eficiente,  e efetivo para efeito de erradicação da 

discriminação e promoção da igualdade material  no tocante à formação profissional e 

relações de trabalho.”
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