
 
 

RECOMENDAÇÃO Nº 01, DE 04 DE MAIO DE 2021 
 
 

A Comissão da Promoção da Igualdade Racial/ OAB-CE recomenda a 
adoção de medidas para a contratação de professores negros - pretos (as) e 
pardos (as) - no ensino jurídico e demais áreas de ensino, no setor privado 
do Estado do Ceará. 

A Ordem dos Advogados do Brasil Secção Ceará, neste ato representada por seu Presidente José Erinaldo 
Dantas Filho, OAB/CE nº 11.200, por sua Vice-Presidente e Coordenadora Geral das Comissões Ana Vládia Martins 

Feitosa, OAB/CE nº 17.551 e juntamente a Comissão da Promoção da Igualdade Racial da Ordem dos Advogados do 

Brasil – Secção do Ceará, neste ato representada por sua Presidente, Raquel Andrade, vem, por intermédio deste, com 

o costumeiro e sempre merecido respeito, expor e ao final recomendar o que se segue: 

A Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Ceará, por meio de sua Comissão da Promoção da Igualdade 

Racial, no desempenho de suas funções institucionais previstas no artigo 44 da Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e 

da Ordem dos Advogados do Brasil) e 

CONSIDERANDO o papel fundamental da educação e o compromisso de tomar medidas imediatas e eficazes, 
principalmente no campo de ensino e educação para lutar contra os preconceitos que levem à discriminação racial, na 

forma do artigo VII da Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial; 

CONSIDERANDO a promoção da participação da população negra, em condições de igualdade de oportunidade, 
na vida econômica, social, política e cultural do País, na forma do art. 4º da Lei 12.288/2010; 

CONSIDERANDO a inserção da população negra no ensino superior, por meio de políticas afirmativas instituídas 
inicialmente pela Lei N° 12.711, de 29 de agosto de 2012, que conferiu aos cursos de Direito mínima equidade racial e 

promoveu rupturas lógicas que exigem um Direito que dialogue com as necessidades das suas realidades complexas1; 

CONSIDERANDO o Censo da Educação Superior de 2018, realizado pelo Ministério da Educação - MEC, o qual 

constatou que somente em 2038 haverá equidade racial no corpo docente de universidades públicas e privadas, visto 

que apenas 16% do quadro de professores em universidades públicas são negros e na rede privada representam apenas 

18% dos docentes; 
 
 
 
 
 
 

1 FERREIRA, P. da S. Por uma metodologia de ensino jurídico que valorize a diversidade racial, dentro e fora da sala de 
aula. Revista Docência do Ensino Superior, Belo Horizonte, v. 8, n. 2, p. 262–279, 2018. DOI: 10.35699/2237- 
5864.2018.2427. Disponível em: <https://periodicos.ufmg.br/index.php/rdes/article/view/2427>. Acesso em: 24 abr. 
2021. 



 
 

CONSIDERANDO que os negros e negras são afetados pelo racismo institucional que promove a negação do 

acesso à igualdade de oportunidades dentro das instituições, motivadas por estereótipos negativos que acabam por 

designar os lugares que as pessoas podem ocupar2. 

CONSIDERANDO a continuidade da trajetória legislativa de reparação histórica à população negra promovida 

pela a determinação do percentual de reserva de 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos 

federais a negros e negras, na forma do art. 1º da lei 12.990/2014; 

CONSIDERANDO a recente aprovação, no dia 25 de maço de 2021, de lei estadual que, garante 20% das vagas 

de concursos públicos para negros e negras no âmbito do estado do Ceará, em termos semelhantes à legislação federal; 

Recomenda que as Instituições de Ensino Superior de natureza privada no estado do Ceará considerem 
adotar medidas para a contratação de professores negros e negras, no percentual de 20% (vinte por cento), 
prioritariamente nas áreas de ensino jurídico e demais áreas de ensino, em conformidade com a respectiva 
autonomia de gestão e demais critérios de seleção. 

 
 
 
 
 

Ana Vládia Martins Feitosa 
Vice-Presidente da OAB/CE e Coordenadora Geral 

das Comissões 
 
 

Vanessa Batista de Oliveira 
Presidente da Comissão da Promoção de Igualdade Racial Presidente da Comissão de Ensino Jurídico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 MOREIRA, Adilson José. Pensando como um negro: ensaio de hermenêutica jurídica. São Paulo. Editora 
Contracorrente, 2019, p. 104. 

 

 

 

 


