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Excelentíssimo Sr. Presidente, 

 

Somos um movimento popular de Juristas Negras e Juristas Negros que surge das 

bases da advocacia negra, de dentro e de fora do sistema OAB, com apoio do 

movimento de mulheres advogadas, movimento negro, instituições mistas e 

estudantes de Direito. Essa pauta transcende a OAB e é de interesse de toda a 

sociedade. 

 

Através da Nota do Movimento de Juristas Negras e Negros do Brasil Sobre 

Cotas Raciais e Paridade de Gênero no Sistema OAB1 convertida em Petição 

Pública, datada de 04/12/2020, direcionada ao Conselho Federal da OAB – CFOAB, 

promovemos uma avaliação do cenário atual para o debate e julgamento dos temas 

e consignamos preocupações e perspectivas possíveis, sobretudo, em reação à 

sessão plenária do Colégio de Presidentes do dia 01/12/2020 e à recomendação 

formulada ao CFOAB de paridade de gênero, com efeito imediato, e cotas raciais de 

15%, com efeito imediato, para todos os cargos da OAB, ao invés da adoção de uma 

proposta de reserva mínima de 30%, como já cediço em instituições democráticas 

de todo o país, a despeito de censo, proporcionalidade, plebiscito, anualidade ou 

quaisquer óbices políticos, supostamente, ritualísticos. Ademais, houve silêncio no 

                                                           
1 Disponível em: https://peticaopublica.com.br/pview.aspx?pi=BR117870 . Acesso em: 09/12/2020. 
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tocante a necessidade de regulamentação das cotas raciais para que seja evitada a 

ocorrência de fraude.  

 

Subscrevem a Nota do Movimento, que fora produzida colaborativamente, 161 

juristas negras e juristas negros, devidamente inscritas e inscritos no sistema OAB, e 

mais 45 organizações sociais. Atualmente, a Petição Pública referente à Nota já 

ultrapassou 1300 assinaturas. 

 

O documento apresenta uma análise crítica dos eventos que entornam o debate 

sobre equidade racial e de gênero, ao passo em que esboça um elenco de razões 

para a assunção do compromisso do Conselho Federal com as cotas raciais de 30% 

e paridade de gênero, ambos com efeito imediato, portanto, sem ressalvas ou 

condições, extensivos a todos os cargos do sistema OAB. 

 

Considerando a importância de v. ciência acerca do inteiro teor da Nota das Juristas 

Negras e Juristas Negros, instrumento político-jurídico legitimado por construção 

coletiva célere e de grande alcance e, tendo em vista a proximidade da sessão de 

julgamento, solicitamos, também, a apreciação dos pedidos que a advocacia negra 

apresenta.  

 

Deste modo, oficiamos V, Exa, como representante nacional e presidente da mesa 

Diretora, para fins de apresentação formal da Nota de Juristas Negras e Juristas 

Negros, apreciação e acolhimento dos requerimentos demandados. Dentre os que 

demandam prévia deliberação e resposta anterior à sessão do dia 14/12/2020 por 

parte desta Presidência:  

 

a) cobertura ampla e transmissão via canal do Youtube da 

OAB Nacional da sessão do CFOAB de 14/12/2020; e,  

 

b) concessão de tempo para manifestação de juristas negras e 

juristas negros partícipes desse movimento, a fim de que, deste 

modo, seja reduzida a desproporcional participação 

institucional da advocacia negra neste julgamento 

paradigmático, ainda mais, se comparada às Conselheiras 
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Federais e Conselheiros Federais votantes, pessoas brancas, a 

exceção de um membro, que travarão debates e adotarão 

decisões que repercutirão de forma direta sobre esta parcela 

da classe ausente.  

 

 

Por fim, solicitamos o encaminhamento da Nota do Movimento de Juristas Negras 

e Negros do Brasil Sobre Cotas Raciais e Paridade de Gênero no Sistema OAB 

para o corpo de membros do Conselho Federal. 

 
 
 
 
Cordialmente, 
 
Movimento de Juristas Negras e Juristas Negros 
 
#CotasRaciais30%JÁ!  #ParidadeDeGêneroJÁ! 
 

Excelentíssimo Sr. Presidente 
Felipe Santa Cruz 
SAUS Qd 5 Lote 1 Bloco M – Brasília – DF / CEP 70070-939 
Telefone: 61-2193-9600 
 


