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RESUMO 

 

 

O presente trabalho tem como objeto o sistema de direitos norte-americano - Common Law -, 

inserido numa visão polissistêmica, de interação com os sistemas político e social. O objetivo 

foi o tratamento da equal protection of law na jurisprudência dos EUA, com a abordagem de 

três precedentes emblemáticos sobre a questão racial nos períodos pré e pós- Emendas XIII, 

XIV e XV à Constituição. Utilizou-se o método qualitativo, valendo-se das categorias de 

“sistema”, “ordem jurídica” e “equal protection of law”, nas perspectivas positivista e 

neopositivista de Kelsen, Bobbio, Dworkin e Rawls, bem como, na visão sistêmica de 

Bertalanffy, por meio de análise de conteúdo de documentos e observações empírico-

jurisprudenciais. Os resultados apontam para o papel de proeminência do Judiciário frente aos 

outros Poderes neste sistema e as interdependências entre as ordens jurídica, política e social 

em um determinado tempo e local. 

  

Palavras-chave: Sistemas. Ordem Jurídica. Common Law. Equal protection of law. 

Igualdade racial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

 

This work has as object the North American legal system - Common Law - inserted in a view 

of many systems, where it interacts with political and social ones. The objective was the 

treatment of equal protection of law in US jurisprudence, with the approach of three 

emblematic precedents dealing with the racial issue before and after the Amendments XIII, 

XIV and XV of the Constitution. The method was qualitative, using the concepts of "system", 

"legal order" and "equal protection of law" in the positivism and neo-positivism outlook of 

Kelsen, Bobbio, Dworkin and Rawls, as well as the systemic view of Bertalanffy, making 

content analysis and jurisprudential observations. The results point to the role of prominence 

of the Judiciary front of the other Powers in this system and the interdependences between 

legal, political and social orders in a given time and place. 

 

 

Keywords: Systems. Legal Order. Common Law. Equal protection of law. Racial equality. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O presente trabalho tem como objeto o sistema de direitos norte-americano - Common 

Law -, inserido numa visão polissistêmica, em que há interação com outros sistemas, 

destacados o político e o social. Considerando serem os Estados Unidos da América um país 

marcado por uma conhecida luta histórica em busca da igualdade racial, a qual foi, inclusive, 

retratada em diversos filmes norte-americanos, o campo de análise da pesquisa focou-se no 

instituto da equal protection of law para abordar os aspectos daquele sistema.  

A escolha por um tema centrado no direito de outro país deve-se ao grande interesse 

gerado em mim, à época do estudo do Direito Constitucional Comparado, logo no início do 

curso de Direito na Universidade Federal Fluminense, somado ao fato de perceber que o 

estudo de outros sistemas de direitos, apesar das dificuldades que enfrentaria em um tema 

alienígena, é de grande valia para entender o nosso próprio sistema e pensar em que aspectos 

ele ainda pode ser melhorado. 

Nos últimos tempos, tem-se percebido certo entrelaçamento entre os sistemas jurídicos 

Civil Law (romano-germânico) e Common Law (anglo-saxônico). Assim, mais do que nunca, 

o estudo comparado mostra-se rico para se agregar novos valores e se buscar o 

aprimoramento no sistema jurídico brasileiro. 

O objetivo da presente pesquisa é analisar a evolução jurisprudencial da equal 

protection of law, a partir de três casos judiciais emblemáticos levados à Supreme Court dos 

EUA, nos períodos históricos pré e pós Emendas XIII, XIV e XV da Constituição daquele 

país. 

No aspecto conceitual, são utilizadas as categorias “sistema” e “Common Law”, sob a 

base teórica do ordenamento jurídico, de Hans Kelsen e Norberto Bobbio, numa visão 

ampliada fundamentada na teoria dos sistemas, de Ludwig von Bertalanffy. Ainda, é abordada 

a categoria “equal protection of law”, com influência teórica de Ronald Dworkin e John 

Rawls. 
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A metodologia a ser utilizada é de dimensão qualitativa, uma vez que adequada ao 

tratamento da complexidade dos fenômenos sociais e históricos, baseada no método indutivo, 

valendo-se de conceitos e categorias, bem como de observações empírico-jurisprudenciais dos 

fatos sociais.  

Desse modo, por meio de uma pesquisa descritiva da evolução da equal protection of 

law na jurisprudência dos EUA, repousada no estudo dos conceitos que a fundamentam e do 

contexto social e político que a permeiam, buscar-se-á melhor entender o sistema Common 

Law e as interações que esse sistema de direitos sofre ao longo do tratamento de suas 

demandas.  

Os instrumentos de análise utilizados serão de fonte documental, mediante análise de 

conteúdo de determinados documentos – Constituição dos Estados Unidos da América, Bill of 

Rights, atos executivos, leis –, impressos ou disponíveis na internet, análise de discurso dos 

autores de julgados previamente selecionados e de revisão bibliográfica. 

A pesquisa documental será de extrema importância para o presente estudo, uma vez 

que, conforme Tremblay, citado por André Cellard (2012, p. 295), este tipo de fonte favorece 

a observação do processo evolutivo, seja de indivíduos, grupos, conceitos, conhecimentos, 

comportamentos, mentalidades, práticas, entre outros.  

 A revisão bibliográfica será procedida em livros dos principais teóricos acima 

assinalados e de outros constantes das referências bibliográficas, bem como em dissertação de 

mestrado e artigos científicos.  

No âmbito da análise jurisprudencial, foram selecionados três casos judiciais 

emblemáticos no que tange à equal protection of law, compreendidos em um período de 

tempo de cerca de um século, a saber os casos Dred Scott v. Sandford (1857), Plessy v. 

Ferguson (1896) e Brown v. Board of Education (1954). O grande valor desta análise é bem 

expresso por Dimitri Dimoulis: 

 

Além disso, a pesquisa jurisprudencial é necessária para compreender os 

comportamentos das instituições que aplicam o Direito, sendo avaliados os 

raciocínios jurídicos apresentados nas decisões, suas origens e 

consequências, culturais, econômicas ou políticas. (2003). 

 

Entende-se, contudo, que, para um correto e mais completo estudo, deve-se, 

juntamente com a pesquisa bibliográfica e jurisprudencial, trazer à luz alguns apontamentos 

históricos e sociais do país, vividos durante a evolução da equal protection of law, que a 

influenciaram, pois, assim, se pode compreender melhor tal processo.  
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O desenvolvimento do trabalho dar-se-á da seguinte forma. O primeiro capítulo tratará 

dos conceitos de sistema e ordem jurídica, a fim de, então, adentrar, propriamente, o estudo 

do Common Law. Este estudo, por sua vez, conterá uma abordagem que partirá de uma breve 

evolução histórica e seguirá no enfoque a aspectos mais relevantes deste sistema para a 

pesquisa, tais como: a sua norma fundamental, a tripartição de Poderes e, sobretudo, o papel 

do Poder Judiciário e dos precedentes. 

O segundo capítulo trará a exposição do campo de análise selecionado na presente 

pesquisa, qual seja, o instituto da equal protection of law. Assim, será feito um breve percurso 

histórico sobre a questão racial, desde o período de escravidão até os dias atuais, tendo como 

importante marco a Guerra Civil e a promulgação das emendas constitucionais supracitadas, 

relacionando os sistemas jurídico, social e político.  

Por fim, o último capítulo buscará traçar breve evolução jurisprudencial da equal 

protection of law. Serão estudados, individualmente, os casos Dred Scott v. Sandford (1857), 

Plessy v. Ferguson (1896) e Brown v. Board of Education (1954), que, por serem alguns dos 

mais emblemáticos e abrangerem quase um século de história, permitem uma análise das 

proporções da referida evolução na sociedade e na política e de alguns resultados atingidos 

por ela, mesmo após o caso Brown v. Board of Education.  
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1. O SISTEMA LEGAL NORTE-AMERICANO: O COMMON LAW 

 

Notória é a existência de diversos sistemas legais no mundo, desde os muito 

conhecidos e adotados, até os pertencentes a culturas completamente distintas da realidade 

ocidental. Portanto, seria um longo, quiçá impossível, processo abordar todos. 

Aqui, ater-se-á ao sistema Common Law, uma vez que é o que rege o direito norte-

americano, objeto desta pesquisa. 

Contudo, embora o objeto de estudo não seja o ordenamento jurídico brasileiro e, 

consequentemente, seu sistema, o Civil Law, seria imperdoável que este não seja trazido, ao 

menos a título ilustrativo, a este estudo, ainda que na forma de breves apontamentos 

comparativos ao longo deste capítulo. 

 

1.1. Sistema e ordem jurídica 

 

Um estudo que possui, em sua base, um dos mais importantes sistemas legais 

existentes no mundo não poderia ser amplamente desenvolvido sem que, preliminarmente, se 

fizesse uma reflexão para se compreender os conceitos de sistema e ordem jurídica. 

Para tanto, recorre-se aos pensamentos e definições de importantes teóricos, in casu, 

os ilustres entendimentos de Bertalanffy aliados às ideias de Kelsen e Bobbio. 

 Um sistema, lato sensu, segundo Bertalanffy, é “um conjunto de elementos em 

interação” (apud MOREIRA NETO apud COSTA, 2012, p. 74), logo, um todo formado por 

partes que se relacionam e interagem entre si, o que pressupõe regularidade, estabilidade e 

ordem. 

A existência de ordem entre as partes de um sistema, assim como o fato das partes 

formarem, juntas, uma unidade, é fundamental para caracterização desse conceito. Por isso, 

Bobbio (2008, p. 219) entende que sistema é uma “totalidade ordenada”. 
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Contudo, um sistema não é formado apenas por uma interação interna, mas, também, 

por uma interação externa. Propondo a ideia de sistemas abertos, Bertalanffy (1973, p. 64) 

explica que eles “mantém-se em um contínuo fluxo de entrada e de saída”.  

Os conceitos de inputs (entradas) e outputs (saídas) de Bertalanffy comprovam que o 

sistema está intimamente relacionado ao ambiente em que está inserido, ou seja, a outros 

sistemas interdependentes. O processamento que um sistema dá às demandas a ele 

apresentadas, inputs, baseia-se nas suas interações tanto externas (sociais, econômicas, 

políticas), quanto internas e, desse modo, gera respostas, outputs, adequadas a cada tempo e 

espaço.  

Nesse sentido, brilhantemente expõe Leila Costa (2012, p. 73): 

 

Assim, em uma visão sistêmica entende-se que existam sistemas dentro de 

sistemas, dentro de um meio que os envolve e são por ele condicionados, o 

que possibilita revelar o geral no particular; contudo, são sistemas 

interdependentes, isto é, sofrem interações com o ambiente onde estão 

inseridos e influenciam-se mutuamente, gerando retroalimentações positivas 

ou negativas. São, portanto, critérios da visão sistêmica: o ambiente (o meio 

que o envolve), as transformações operadas, os inputs e outputs, as 

retroalimentações. 

 

Diogo de Figueiredo Moreira Neto (1988 apud COSTA, 2012, p. 75) enxerga os 

sistemas social e político como os que mais se relacionam com o jurídico nesta ligação de 

interdependência e mútua influência. Segundo seus ensinamentos, as ordens social 

(pressuposto de uma organização social), política (conduzindo todo o grupo social) e jurídica 

(resultado da observância da sociedade às normas) influenciam umas as outras em todo o 

percurso da história. 

No âmbito jurídico, Kelsen (2005, p. 161) é categórico ao afirmar que “a ordem 

jurídica é um sistema de normas”. Os dois conceitos – sistema e ordem jurídica - se 

entrelaçam: várias normas são um sistema quando fazem parte de uma unidade e se 

relacionam com compatibilidade formando um ordenamento. 

Assim, é mister que haja um vínculo que não somente una as normas de um sistema, 

mas que permita a relação de coerência e compatibilidade entre elas. Esse vínculo é o que 

Kelsen denomina norma fundamental, “cuja validade não pode ser derivada de uma norma 

superior” (KELSEN, 2005, p.163). A norma fundamental é a base do ordenamento jurídico, 

aquela à qual todas as outras normas do sistema remontam a sua origem e que, portanto, 

vincula todas as partes e forma o todo, um sistema. 



17 

 

O que se percebe é que, no sistema jurídico, as respostas (outputs) às demandas 

(inputs) são processadas através das diversas normas existentes e seus aplicadores, sofrendo 

interferências de outros sistemas com que interdepende. Referidas interferências dos outros 

sistemas –notadamente, social e político -, muitas vezes, são tão importantes a ponto de 

provocar mudanças e adequações das normas jurídicas existentes.  

Por fim, deve-se mencionar que não há apenas um ordenamento jurídico no mundo, ao 

contrário do que se pretendeu por muitas vezes o pensamento jurídico ocidental, mas uma 

pluralidade de ordenamentos. O direito é um produto das nações e das instituições. Logo, as 

normas refletem a personalidade, a história, a cultura e as características de um povo, uma 

nação ou um grupo social organizado, existindo, assim, uma pluralidade de ordenamentos 

jurídicos, cada um possuindo a sua “norma fundamental” (BOBBIO, 2008, p. 302).  

Como conclui Bertalanffy, “os grupos humanos, a partir dos menores, constituídos 

pelas relações pessoais e pela família, até os maiores, as nações e as civilizações, não são 

somente o resultado de ‘forças’ sociais encontradas [...]. São partes de um universo criado 

pelo homem chamado cultura”. (BERTALANFFY, 1973, p. 262) 

Ainda, há inúmeros tipos de ordenamentos jurídicos, ou seja, diversas formas de 

organização e relação entre as normas, diversos sistemas jurídicos ou legais
1
, tais como o 

Common Law e o Civil Law. 

 

1.2. O common law 

 

1.2.1. Surgimento e importação pelos Estados Unidos da América 

 

O sistema legal denominado Common Law nasceu no direito inglês cerca de 900 anos 

atrás, principalmente a partir do desejo da Inglaterra de desenvolver o seu direito de forma 

singular e com fontes nacionais, e com objetivo de estabelecer uma centralização da 

administração da justiça e consequente consolidação do poder real. 

Referido sistema, porém, não ficou restrito à Inglaterra, uma vez que, com a expansão 

da sua cultura, a maioria dos países de herança inglesa o incorporou - como os Estados 

Unidos da América -, enquanto o sistema Civil Law foi absorvido, massivamente, pelos 

países cujo direito deriva do romano. 

                                                           
1
 As principais famílias legais proeminentes no mundo, de acordo com René David e John E. C. Brierley, são o 

Common Law, o Romano-Germânico e o direito socialista (apud TERRILL, 2007, p. XIV). Já Armijon, Nolde e 
Wolfe (1950 – 51) insistem na existência de sete famílias: francesa, germânica, escandinava, inglesa, russa, 
islâmica e hindu (apud VOGLER, 2005, p. 3). 
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 O Common Law recebeu esse nome porque as Cortes inglesas aplicavam uma lei 

conhecida como “comum”, sobretudo por representar costumes comuns a todo o reino, e não 

regras locais ou estrangeiras, estas últimas, inclusive, aplicadas pelas Cortes eclesiásticas. 

(HUGHES, 2004, p.9). 

 Contudo, pode-se dizer que a lei aplicada nesse sistema passou por um processo que, 

em sua essência, teve certo teor criativo por parte dos juízes, pois o direito a ser declarado 

acabou sendo escolhido e selecionado por eles, pelo que a jurisprudência, desde o início, teve 

grande força como fonte do direito no Common Law.  

Um grupo de notáveis advogados, com elevado status e posição de prestígio perante os 

juízes, que surgiu na Inglaterra, denominado “the Bar”, possuiu um papel de destaque na 

consolidação do Common Law. Estes costumavam basear seus argumentos na autoridade de 

certas decisões mais antigas das Cortes - os precedentes -, que, conforme muitos afirmavam, 

deveriam ser imensamente respeitados, ou até obrigatoriamente cumpridos. (HUGHES, 2004, 

p. 10).  

 Foi nesse cenário, marcado pelo diálogo entre as opiniões dos advogados e dos juízes, 

que a lei no Common Law foi desenvolvida (HUGHES, 2010, p. 10), virando um conjunto de 

princípios intrínsecos aos precedentes, os quais passaram a ser repetidos ao longo dos anos 

pelos juízes, como base para a decisão de casos semelhantes.  

 Assim, o juiz inglês Per Lord Wensleydale, quando da decisão do caso Mirehouse vs. 

Mennell, apresentou a definição do Common Law como “a system which consisted in 

applying to new combinations of circumstances those rules which we derive from legal 

principles and judicial precedents” (apud HUGHES, 2004, p. 10-11). 

 A Inglaterra, porém, passou por uma guerra civil entre o Rei e o Parlamento e o 

objetivo que o Common Law tinha de consolidar o poder real perdeu sua força quando ideias 

de liberdade e de restrições a esse poder passaram a fazer parte desse sistema. A vitória do 

Parlamento, que contou com o apoio de grande parte dos advogados, serviu para reafirmar a 

nova face do sistema. 

 Como uma nova arma contra o poder real, a maior colônia inglesa - os EUA - usou o 

Common Law em sua luta pela independência, sendo uma forte estratégia ideológica e motivo 

pelo qual, mesmo após se tornar nação independente, manteve o sistema e permaneceu com 

muitos dos seus ideais. 

 Em 4 de julho de 1776, com a assinatura da Declaração de Independência, que contou 

com Thomas Jefferson como principal redator, tem-se o marco da independência das colônias 

inglesas na América do Norte. Inicialmente foi estabelecida uma confederação entre as treze 
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colônias, mas, diante da fragilidade deste modelo, logo surgiu a Convenção de Filadélfia, em 

1787, que elaborou a Constituição norte-americana, a primeira escrita do mundo moderno.  

Quanto à forma de governo, o novo país adotou a República, e, no que tange à forma 

de estado, a Federação, conferindo a cada estado-membro uma grande autonomia. Esta, 

porém, era subordinada aos estatutos federais e à Constituição norte-americana, acomodando, 

assim, a convivência dos poderes federal e estadual. 

 Cabe destacar que o federalismo é uma forma de Estado que possui os atributos da 

soberania e da autonomia. O primeiro refere-se ao Estado Federal como um todo e o segundo 

aos Estados-membros. Conforme ressalta Gilmar Ferreira Mendes, “isso resulta em que se 

perceba no Estado Federal uma dúplice esfera de poder normativo sobre um mesmo território” 

(2008, p. 800). Este poder, contudo, é limitado pela Constituição Federal, que garante e regula 

a unidade jurídica do Estado como um todo. 

 Resta claro que a Constituição Federal possui importante papel na organização de um 

Estado, advindo dela a repartição das competências, ou seja, a atribuição a cada membro da 

federação as matérias que lhe cabe legislar, bem como, posterior execução.  

 Dentre as classificações dos modelos de repartição de competências, no âmbito do 

direito comparado, distingue-se os modelos clássico e moderno. O primeiro é o da 

Constituição norte-americana de 1787, em que os poderes da União são explicitamente 

enumerados, enquanto os dos Estados-membros não são especificados. Já o moderno, surgiu 

após a Primeira Guerra Mundial e se caracteriza por uma maior concentração de poderes para 

a União, muitos, até mesmo, exclusivos dela, e por uma repartição de competências entre 

todos os entes da federação de forma comum ou concorrente (MENDES, 2008, p. 801-802). 

Este último é o modelo adotado pelo Brasil.  

O modelo de repartição de competências, por sua vez, definirá o tipo de federalismo 

existente em um país. 

   Nessa linha, importa distinguir os dois principais tipos de federalismo, a saber: 

centrípeto e centrífugo, baseados nos critérios de repartição de competências: 

 

A concentração de competências no ente central aponta para um modelo 

centralizador (também chamado centrípeto); uma opção pela distribuição 

mais ampla de poderes em favor dos Estados-membros configura um modelo 

descentralizador (ou centrífugo). (MENDES, 2008, p. 801)  

 

 O caso brasileiro é um exemplo de federalismo centrípeto, enquanto o norte-americano 

é, visivelmente, centrífugo.  
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Tal compreensão se faz importante para entender que o Common Law, portanto, não 

se desenvolveu da mesma forma em todos os estados da federação norte-americana, 

possuindo ora vestes mais liberais ora mais conservadoras, de acordo com o contexto social e 

político de cada estado-membro.  

Assim, os juízes, em suas Cortes, influenciados pelas circunstâncias existentes em 

cada estado, operam e desenvolvem o Common Law de determinada maneira, permanecendo, 

contudo, sempre, com as bases e as técnicas principais uniformizadas. 

 

1.2.2. A norma fundamental do Common Law 

 

A norma fundamental, conceito que se extrai dos ensinamentos de Kelsen (2005), é a 

norma base de um ordenamento jurídico; aquela que vinculará todas as outras e unirá todo o 

sistema legal. 

No sistema Common Law, assim como no Civil Law, referida norma é a Constituição, 

a qual todas as outras remontam a sua origem e devem obediência. Destaca-se, inclusive, a 

existência do controle da constitucionalidade das normas federais e estaduais, a fim de que 

não esteja em vigor nenhum preceito que contrarie a Constituição, tanto a federal, quanto a 

estadual, conforme o caso. Tal instituto, denominado judicial review no direito norte-

americano, tem sua origem conceitual na emblemática decisão do caso Marbury v. Madison
2
, 

emanada por John Marshall (SAGER, 2004, p. 52-53), e é exercido sobre toda legislação, 

sejam estatutos, regulamentos, ou codificações.  

É perceptível, na ideologia do Common Law, a presença de uma reduzida atividade 

legislativa e, por outro lado, um grande poder de jurisdição conferido ao judiciário. Este fato 

contrasta com o que se vê no Civil Law, o qual investe sobremaneiramente na positivação do 

direito, com normas extremamente taxativas, pois a jurisdição, nesse sistema, encontra limite 

na lei escrita. 

No caso dos EUA, cenário do objeto desta pesquisa, esse aspecto é refletido, 

sobretudo, na Constituição. A norma fundamental norte-americana é extremamente curta e 

genérica, repleta de cláusulas abertas e lacunas, a fim de deixar espaço para interpretação e 

preenchimento destas pelos juízes, caso a caso. Enquanto isso, a título de breve comparação, a 

                                                           
2
  O caso Marbury v. Madison (1803) é um dos mais famosos do direito norte-americano, principalmente por 

estabelecer o princípio da supremacia da Constituição. Além disso, concedeu ao Judiciário a autoridade para 
cuidar dessa supremacia, podendo este até mesmo invalidar os atos que a contrariassem emanados do 
Executivo e do Legislativo, o que, nada mais é do que o judicial review. (BARROSO, 2009, p. 20) 
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Constituição da República Federativa do Brasil é longa, taxativa e com o menor número de 

lacunas possível. 

No entanto, embora a Constituição norte-americana de 1787, fiel à ideologia formal do 

Common Law, esteja vigente no país até os dias atuais, o que se observou, com o passar do 

tempo, foi que nem sempre restou possível ater-se apenas às suas cláusulas genéricas, tendo 

sofrido, por isso, algumas emendas, a saber, quinze.   

 Além disso, observou-se a tendência da presença de um crescente número de estatutos 

e regulamentos passando a reger algumas específicas áreas do direito recentemente. Porém, ao 

contrário do que se possa pensar, isso não afasta a tradição do Common Law, uma vez que 

grande parte desta tradição consiste em conferir ao judiciário o poder de interpretação da 

legislação escrita, sendo ambas, a jurisprudência e a lei, fontes do direito neste sistema. 

Assim, apesar disso, as normas dos EUA, mormente, a fundamental, ainda são reflexo 

cristalino do sistema legal adotado pelo país.  

   

1.2.3. A tripartição de Poderes e o Poder Judiciário norte-americano 

 

 Uma das maiores inovações que a Constituição norte-americana trouxe foi a previsão 

da tripartição de Poderes, que são nitidamente distintos: o Executivo, o Legislativo e o 

Judiciário. 

 Por ser um país regido pelo sistema presidencialista, o Poder Executivo é encabeçado 

pelo Presidente da República, que, dentre inúmeras funções, no âmbito administrativo é 

responsável pela nomeação dos principais agentes públicos dos EUA, tais como juízes 

federais, ministros da Supreme Court
3
, denominados justices, e o Chief Justice, o presidente 

desta Corte, dependendo, contudo, da aprovação do Senado. Possui, ainda, poderes 

normativos, podendo elaborar rules, regulations e Executive orders, enviar projetos ao 

Legislativo e exercer o poder de veto a legislações aprovadas. (BARROSO, 2009, p. 19) 

 O Poder Legislativo, por sua vez, é exercido pelo Congresso, o qual é formado por 

Câmara dos Representantes e Senado, caracterizando um sistema bicameral, em que os 

projetos de lei que são aprovados em uma dessas casas devem ser submetidos à outra. O 

Senado é presidido pelo Vice-Presidente da República e tem, além das competências 

legislativas, a de final deliberação dos tratados firmados pelo Executivo. O Congresso, não se 

                                                           
3
 A Supreme Court possui nove membros (Justices), sendo um Chief Justice.  
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limita às competências legislativas, uma vez que também possui competência investigativa e 

fiscalizatória.  

Ressalta-se que, conforme expõe Barroso, “as competências legislativas da União são 

limitadas e se encontram expressas na Constituição”, bem como, que “os Estados exercem os 

poderes remanescentes, o que faz com que, nos Estados Unidos, seja estadual a maior parte da 

legislação que rege o dia-a-dia das pessoas, como as normas de direito penal, comercial, 

contratos, responsabilidade civil, sucessões etc” (2009, p. 20). 

Dentre os três Poderes na história dos EUA, pode-se dizer que Poder Judiciário possui 

um papel de destaque, conforme leciona SAGER: 

 

The most provocative aspect of the seperation of powers among the branches 

of government in the Unites States is the robust role of the judiciary in the 

legal and political life of the nation. […] In the United States, the judiciary is 

a major player in the structuring of fundamental aspects of law and justice. 
(2004, p. 52 e 56)  

 

Referido Poder tem como órgão mais elevado a Supreme Court e, desde o caso 

Marbury v. Madison (1803), esta é considerada a maior intérprete da Constituição, com 

importante papel na definição dos valores e ideais da sociedade norte-americana, 

principalmente, conforme abordado, devido ao fato de a Constituição ser extremamente breve 

e composta por cláusulas abertas e gerais (BARROSO, 2009, p. 20). 

O sistema de Cortes no Poder Judiciário norte-americano, em razão da adoção do 

federalismo centrífugo como forma de Estado, segue um modelo estrutural que divide a esfera 

federal da estadual. Portanto, destaca-se a existência de Cortes Federais e de Cortes Estaduais, 

pertencentes a estruturas diferentes.  

O judiciário federal norte-americano é formado pela Supreme Court, pelas Courts of 

Appeals, pelos Bankruptcy Appellate Panels, pelas District Courts, pelas Bankruptcy Courts e 

pelas Article I Courts. No âmbito estadual, por sua vez, diante da grande autonomia conferida 

aos Estados-membros no federalismo dos Estados Unidos, se tem diversos modelos de 

estrutura judiciária, que não poderiam, em sede de breves apontamentos, na presente pesquisa, 

ser amplamente estudados, razão pela qual se aterá a um estudo genérico nessa esfera. 

O Poder Judiciário nos estados da federação, em regra, é organizado em uma divisão 

das Cortes em razão da matéria de sua competência, conferindo poder de jurisdição bem 
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específico, ratione materiae, ao contrário da esfera federal, a qual possui Cortes que, em sua 

maioria, lidam com qualquer caso de competência federal, independente da matéria
4
. 

Assim, na maioria dos estados existem as Cortes para os casos de Direito de Família, 

de Direito Penal, dentre outros. Também é comum que os estados possuam Cortes para as 

pequenas causas, as quais - em muito - se assemelham aos Juizados Especiais Cíveis e 

Juizados Especiais Criminais instituídos no Brasil, uma vez que são caracterizadas pela 

informalidade e pela utilização do valor da causa (casos cíveis) ou da gravidade do crime 

(casos de matéria penal) para delimitar os casos de sua competência.  

Ainda, destaca-se que as Cortes dos sistemas estaduais, geralmente, são locais, com 

jurisdição apenas naquela localidade e não no estado inteiro, com a exceção de algumas 

Cortes especializadas (MORRISON, 2004, p. 59). 

Em sede recursal, é normal ver nos sistemas judiciários estaduais mais de um grau 

recursal, o que, a título de entendimento, caso se tratasse do ordenamento brasileiro, seria o 

mesmo que dizer que existem mais de duas instâncias no âmbito estadual. Porém, há a 

possibilidade de se recorrer apenas uma vez em cada grau, ressaltando-se que em caso de 

recurso para a Corte mais elevada do sistema será necessária uma aprovação preliminar por 

parte desta para que o recurso seja, então, apreciado e a decisão revista - é o processo 

denominado certiorari (MORRISON, 2004, p. 59). 

A competência das Cortes federais norte-americanas, por sua vez, é limitada, 

resumindo-se aos casos que lidam com a constitucionalidade das leis, aos que envolvem as 

leis e tratados dos embaixadores dos EUA e de seus ministros, ao direito marítimo, aos casos 

de direito falimentar ou, ainda, aos litígios entre dois ou mais estados, conforme muito bem 

explicitado pelo Administrative Office of the U.S. Courts: 

 
Federal courts hear cases involving the constitutionality of a law, cases 

involving the laws and treaties of the U.S. ambassadors and public ministers, 

disputes between two or more states, admiralty law, also known as maritime 

law, and bankruptcy cases. (EUA, 2016) 

 

Como já supracitado, a Supreme Court ocupa o mais elevado posto na estrutura do 

Poder Judiciário e tem seu poder revestido pela Constituição, enquanto as Cortes abaixo dela 

são criadas pelo Congresso e com poder delegado pela própria norma constitucional. Assim 

prevê o artigo III, Seção 1, da Constituição dos Estados Unidos, em vigor desde 1789: 

 

                                                           
4
 Exceto pelas Court of Appeals for the Federal Circuit, pelos Bankruptcy Appellate Panels, pelas Bankruptcy 

Courts  e pelas Article I Courts, conforme se verá adiante.   
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The judicial Power of the United States, shall be vested in one supreme 

Court, and in such inferior Courts as the Congress may from time to time 

ordain and establish. The Judges, both of the supreme and inferior Courts, 

shall hold their Offices during good Behaviour, and shall, at stated Times, 

receive for their Services, a Compensation, which shall not be diminished  

during their Continuance in Office. (EUA,1787) 

 

Seguindo a “hierarquia” do Poder Judiciário Federal, abaixo da Supreme Court - que, 

fazendo-se uma superficial analogia, assemelhar-se-ia à posição que o Supremo Tribunal 

Federal ocupa no Judiciário brasileiro - encontram-se as Court of Appeals. Estas, que são no 

total de 13 em todo o país, são formadas por 3 (três) juízes e têm jurisdição em determinada 

região
5
, lembrando os Tribunais de Justiça existentes no Brasil. 

Sua competência é atuar nos recursos interpostos em face das decisões das District 

Courts que fazem parte de sua região e em face das decisões emanadas por agências 

administrativas federais, de acordo com o Administrative Office of the U.S. Courts. (EUA, 

2016). 

Além das Court of Appeals regionais, existe uma décima terceira, a Court of Appeals 

for the Federal Circuit, com jurisdição nacional e matéria extremamente limitada, tratando de 

recursos concernentes, dentre outros, a contratos governamentais, patentes, comércio 

internacional. 

Em matéria de falências, por sua vez, a competência para julgar, em sede recursal, é 

dos Bankruptcy Appellate Panels, formados, também por 3 juízes. 

No plano distrital, encontram-se as District Courts - ou Trial Courts -, que são as 

Cortes que decidem os casos em primeira instância no âmbito do seu distrito. Existe ao menos 

uma delas em cada estado dos EUA e no Distrito de Columbia e são formadas por um Juiz 

distrital, auxiliado por um Magistrado, e um júri, cuja função é de julgamento. Destaca-se que 

as Bankruptcy Courts são unidades destas Cortes em matéria falimentar. 

Por fim, existem as Article I Courts, também denominadas Legislative Courts, que são 

criadas pelo Congresso e não possuem pleno poder jurisdicional. Estas, a título de menção, 

são: a U.S. Court of Appeals for Veterans Claims, a U.S. Court of Appeals for the Armed 

Forces e a U.S. Tax Court, conforme o Administrative Office of the U.S. Courts. (EUA, 

2016). 

É importante destacar que os sistemas federal e estadual atuam paralelamente, embora 

a maioria dos casos das Cortes federais possa ser processada tanto nelas, quanto nas estaduais, 

                                                           
5
 Os EUA, na esfera judiciária federal, são divididos em 94 distritos, que, por sua vez, se agrupam em 12 

regiões, sendo cada uma delas âmbito de jurisdição de uma Court of Appeals. A 13ª é a Court of Appeals for the 
Federal Circuit. 
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tratando-se de uma opção do autor onde propor a ação, podendo, inclusive, a outra parte 

remover uma ação para a esfera federal caso ela tenha sido iniciada na estadual (MORRISON, 

2004, p. 60). 

Porém, o fato da competência das Cortes federais ser bastante limitada faz com que 

não sejam muitas as possibilidades de um caso típico da esfera estadual, venha a ser apreciado 

pelo judiciário federal, o que ocorre na hipótese inversa. 

Contudo, há uma exceção em que esse fenômeno ocorre, qual seja, questões 

concernentes a estatuto federal ou direito constitucional que venha a surgir no curso de uma 

ação processada na esfera estadual, que poderá ser revista pela United States Supreme Court, 

mas somente no que tange à essa matéria. (MORRISON, 2004, p. 60). 

 

1.2.4. Os precedentes 

 

 As Cortes possuem importante papel no sistema legal Common Law, uma vez que, 

conforme já exposto, a sua norma fundamental é formada por poucas cláusulas, as quais são 

extremamente abertas, cabendo ao Poder Judiciário interpretá-las, preenchendo as lacunas 

existentes, bem como, decidir como aplicar e interpretar os estatutos e regulamentos.  

Este fato não expressa qualquer descaso com o processo legislativo, ainda mais o 

constituinte. Muito pelo contrário. Tal proeminência é intrínseca à ideologia desse sistema, 

que entrega ao Judiciário, e, logo, aos juízes, o poder de jurisdição, com base, porém, na 

legislação - fonte original e suprema do Direito. 

 Ordenamentos repletos de codificações, leis, estatutos, além de Constituições extensas 

e com o menor número de lacunas possível, fazendo com que os juízes apenas apliquem a 

norma escrita são característicos dos países que adotam o Civil Law como sistema legal, no 

que se contrapõe ao Common Law. 

Diante do elevado poder de jurisdição conferido ao Judiciário no Common Law, e com 

vistas a evitar contradições e proteger as expectativas que são criadas através das decisões 

emanadas por esse Poder, a ideologia formal desse sistema traz em si a ideia do precedente e a 

sua força obrigatória. Isso porque seria extremamente perigoso não limitar as Cortes mais 

elevadas de poder abandonar posições proferidas anteriormente por elas mesmas e com a 

mesma autoridade. (HUGHES, 2004, p.18). 

O precedente nada mais é do que a ideia do stare decisis, muito bem definida por 

Graham Hughes, na obra Fundamentals of American Law, como “an obligation to follow the 
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rules laid down in earlier cases” (2004, p. 18). Assim, a expressão que vem do latim significa 

a obrigação de se ater à decisão proferida anteriormente. 

Dessa forma, o precedente é instrumento fundamental à teoria que rege o Common 

Law, uma vez que a existência de uma vinculação das decisões futuras ao que foi decidido 

anteriormente em casos semelhantes, oferece segurança jurídica a esse sistema, evitando que 

o poder de dizer o direito seja entregue a uma livre discricionariedade dos juízes.  

 Contudo, seria inviável admitir que qualquer decisão anterior à outra, prolatada em 

casos individuais por qualquer Corte, tivesse força vinculadora, ou seja, fosse considerado um 

precedente. Isso não geraria nenhuma segurança jurídica, mas sim uma verdadeira 

instabilidade, na medida em que o direito, a cada momento, passaria a assumir novos 

contornos, a depender sempre da opinião do juiz ao julgar um caso concreto. 

 Em razão disso, uma das premissas, no que tange aos precedentes, é que somente 

possuem essa autoridade as decisões que forem emanadas por apellate courts, em sentido 

amplo. Assim, a exemplo do âmbito federal, as decisões das trial courts, não vinculam outras 

decisões dessas Cortes, não são consideradas precedentes. Neste aspecto, as decisões da 

Supreme Court possuem a mais elevada importância e vinculam todo o sistema legal norte-

americano (SAGER, 2004, p. 54). 

 Além disso, é essencial que haja um limite do que se torna vinculante nas decisões das 

Cortes. Os precedentes orientam os casos futuros que são semelhantes ao anteriormente 

decidido, sendo indiscutível que cada caso possui suas particularidades. Dessa forma, seria 

absurdo assumir que uma decisão de um caso concreto tivesse força obrigatória em sua 

totalidade, vinculando a decisão de outros casos que tivessem inúmeros aspectos diferentes. 

Logo, o conteúdo das decisões que se transformam em precedentes apenas deve ser 

autoritário no que se refere aos pontos essenciais, naquilo que é comum a diversos casos. 

Brilhantemente propõe o Professor Graham Hughes, da New York University: 

 
A better approach is to understand that the application of the doctrine of 

precedent in the common law is a process of arriving at what a court 

perceives as the best understanding of a flow of judicial activity over time. 

In the long run, it is not the individual case that matters so much, but rather 

the understanding that modern courts give to a line of cases – the principles 

and policies that they have extracted from them and in the light of which 

they now read them. (2004, p. 20) 

 

 Um precedente, na maioria das vezes, surge com o tempo. É através de uma linha de 

casos que são decididos por uma Corte, influenciados pelo mesmo momento histórico-social e 
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pelos mesmos entendimentos e princípios que emanam dessas decisões, que se cria uma 

opinião jurídica que guia e orienta os casos futuros.  

 Em resumo: um precedente carrega, na verdade, princípios que deverão ser observados 

quando da existência de outro caso que pertença à mesma linha dos que formaram esse 

precedente. Aqui, se percebe a importância dos princípios para esse sistema legal, sendo o seu 

respeito fundamental para o ideal funcionamento do Common Law. 

 Não obstante o que foi dito, convém assinalar que os precedentes podem ser 

reformados, melhorados, adequados ou até substituídos, sendo esta uma conclusão evidente 

do seu próprio processo de criação, posto que sua formação está intimamente ligada ao 

contexto histórico e ao pensamento social existentes à época de sua criação, aspectos que 

estão em constante transformação e evolução. As Cortes veem-se, por muitas vezes, impelidas 

a atualizar certos precedentes, ou mesmo substituí-los, quando necessário, a fim de 

acompanhar o desenvolvimento da humanidade e de emanar decisões justas e prudentes.  

 Conforme conclui Hughes (2004, p. 21): 

 
Thus, the common law is best understood as a movement of particular 

decisions towards a general set of principles that are equipped to do justice 

in changing conditions. 

 

1.3. A crescente positivação no direito norte-americano e o sincretismo dos sistemas 

legais nos últimos tempos 

 

É notável que os últimos séculos têm sido de grandes inovações para o mundo. As 

interações entre os países e o dinamismo das informações resultam em um cenário em que a 

rigidez e a estaticidade não mais imperam.  

Nesse contexto, os sistemas legais existentes estão cada vez menos estruturados em si 

próprios, admitindo a introdução de características nitidamente pertencentes a outros sistemas, 

resultando num certo sincretismo.  

A exemplo do sistema legal retratado e tomado por objeto na presente pesquisa, 

observa-se a absorção de elementos do Civil Law, tornando claro esse fenômeno. 

Desde o século XIX, nos Estados Unidos da América, o que se vê é uma intensa 

evolução da vida social e comercial e um lento processo de criação de precedentes através da 

atividade jurisdicional, que não conseguia acompanhar o processo desenvolvimentista. 

Como bem assinala Mirjan R. Damaska, tal lentidão faz parte da ideologia formal do 

Common Law: 
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Es por esta razón que la ley del common –law se puede asociar con el lento 

proceso de acumulación gradual de experiencia y con la costumbre que crece 

espontáneamente desde las circunstancias sociales más que com la 

obediencia a reglas técnicas rígidas. (2000, p. 77-78). 

 

Diante das urgências do mundo moderno, os EUA, com raízes fincadas no sistema 

Common Law, passaram a ver a necessidade de uma intervenção regulamentar pelo governo, 

a qual é exercida, principalmente, pela União, como uma saída para acompanhar o 

desenvolvimento sócio-econômico do país. 

Anote-se que, no caso dos EUA, apesar de as regras e princípios do Common Law 

ainda regerem diversas áreas do direito, a exemplo das relações contratuais, o método formal 

desse sistema tem sido entendido imperfeito, razão pela qual novas leis escritas têm surgido. 

Neste sentido, Hughes afirma:  

 

the common law has not been a perfect law-making instrument, always able 

to devise new concepts and theories to adapt the law to modern conditions. 

[…] some forms of novel claims presented in recent decades, for example, 

claims of racial discrimination in housing, or of sexual harassment in the 

workplace, were too innovative for the common law to absorb comfortably. 

In these areas, legislation has intervened to expand the scope of possible 

civil suits for damages. (2004, p. 17). 

  

 Ocorre que, muitas vezes, o conteúdo dos estatutos, sobretudo os mais antigos, nada 

mais é do que a transformação em lei escrita das posições do Common Law ou apenas uma 

readequação destas (HUGHES, 2004, p. 23). E, ainda que um estatuto ou regulamento 

contenha uma inovação, é da natureza desse sistema a busca pelos princípios que emergem 

dos precedentes como método de interpretação da lei escrita. Hughes resume com maestria 

essa questão: 

 

Thus, the law is perceived as a whole in which statutes must be read in the 

light of a historical development of relevant principles by the common law 

courts. […] For, with the passage of time, statutory provisions become 

themselves the subject of a gathering body of case law in the appellate 

courts. In this way an important secondary jurisprudence of a purely 

common law nature comes into being, since, while the statute remains the 

original source of law, the appellate decisions interpreting it themselves have 

authority within the doctrine of precedent. (2004, p. 24). 

 

Importante destacar que o mais elevado grau do fenômeno de intervenção 

regulamentar ocorre com a emenda à Constituição. Embora o processo para se emendar a 
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Constituição dos EUA seja extremamente exigente
6
, fato é que, por muitas vezes, uma 

emenda representa uma resposta política a uma decisão impopular emanada pela Supreme 

Court (SAGER, 2004, p. 54). Exemplo disso foi a Emenda XIV, que instituiu a equal 

protection of law. 

Como dito antes, esse sincretismo não ocorre apenas no Common Law. A título de 

breve apontamento, verifica-se o mesmo processo no Civil Law, o qual tem recepcionado 

métodos e características daquele sistema.  

No Brasil, as súmulas dos Tribunais Superiores, sobretudo as vinculantes, bem como 

os diversos enunciados elaborados pelos demais tribunais, são prova de que a jurisprudência 

tem se tornado cada vez mais importante e que o julgamento de reiterados casos de forma 

equivalente gera uma espécie de precedente.   

 Assim, sem perder suas bases essenciais ou arrancar suas raízes, é perceptível que 

alguns sistemas legais não atendem às demandas da atualidade com a rigidez em seus próprios 

métodos, pelo que buscam recepcionar de outros sistemas o que se precisa para sua maior 

efetividade, gerando o sincretismo tão presente nos dias de hoje.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Assim dispõe o artigo V da Constituição dos EUA: “The Congress, whenever two thirds of both Houses shall 

deem it necessary, shall propose Amendments to this Constitution, or, on the Application of the Legislatures of 
two thirds of the several States, shall call a Convention for proposing Amendments, which, in either Case, shall 
be valid to all Intents and Purposes, as Part of this Constitution, when ratified by the Legislatures of three 
fourths of the several States, or by Conventions in three fourths thereof, as the one or the other Mode of 
Ratification may be proposed by the Congress; Provided that no Amendment which may be made prior to the 
Year One thousand eight hundred and eight shall in any Manner affect the first and fourth Clauses in the Ninth 
Section of the first Article; and that no State, without its Consent, shall be deprived of its equal Suffrage in the 
Senate.” (EUA, 1787). 
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2. A EQUAL PROTECTION OF LAW NOS EUA: A QUESTÃO RACIAL 

 

Realizada a abordagem de alguns aspectos gerais do Common Law, faz-se necessário, 

neste momento, delimitar o campo de análise deste sistema legal na presente pesquisa. Foi 

escolhido um direito específico como exemplificação do tratamento das demandas dentro 

deste sistema. 

Os limites foram estabelecidos através da busca por um foco que permitisse um estudo 

empírico do sistema de direitos norte-americano, bem como que bem representasse a 

interação dos ordenamentos jurídico, social e político nele.  

Assim, diante da notória importância da questão racial, em suas multifaces, nos 

Estados Unidos da América, país marcado por uma luta histórica para concretização da 

igualdade de raças, o corte de análise será a evolução da equal protection of law na 

jurisprudência deste país, com seus vieses sociais e políticos. Referida cláusula de igual 

proteção representa a constitucionalização do direito individual à igualdade, que, de acordo 

com Ronald Dworkin, se desdobra em dois tipos de direitos: 

O primeiro é o direito a igual tratamento (equal treatment), que é o direito a 

uma igual distribuição de alguma oportunidade, recurso ou encargo. Todo 

cidadão, por exemplo, tem direito a um voto igual em uma democracia; [...] 

O segundo é o direito ao tratamento como igual (treatment as equal), que é o 

direito, não de receber a mesma distribuição de algum encargo ou benefício, 

mas de ser tratado com o mesmo respeito e consideração que qualquer outra 

pessoa. (2010, p. 349-350). 

 

Nesse passo, importa dizer que a igualdade é basilar para se construir o significado de 

justiça. John Rawls (2002) desenvolve a teoria da justiça de “justiça como equidade”. 

Segundo o teórico, que utiliza a teoria do contrato social de Locke, Rousseau e Kant, o 

contrato original de uma sociedade tem como objeto os princípios da justiça que devem 

basear a sua estrutura social. “São esses princípios que pessoas livres e racionais, preocupadas 



31 

 

em promover seus próprios interesses, aceitariam numa posição inicial de igualdade como 

definidores dos termos fundamentais de sua associação” (RAWLS, 2002, p. 12). 

Desse modo, Rawls acredita que a igualdade deveria ser pressuposta desde a formação 

de uma sociedade, afirmando que “na justiça como equidade a posição original de igualdade 

corresponde ao estado de natureza na teoria tradicional do contrato social” (RAWLS, 2002, p. 

13). O fundamento de sua teoria é de que os princípios da justiça deveriam ser definidos por 

um acordo social em que a situação inicial seja de equidade, igualdade entre os acordantes - 

os cidadãos.  

Porém, o teórico enxerga que essa posição original de igualdade, enquanto “status quo 

inicial apropriado” (RAWLS, 2002, p. 13), não é o que se observa na realidade da história, 

sendo somente uma situação hipotética ideal. Na verdade, o que se percebe na história da 

humanidade é que: 

 

[...] nenhuma sociedade pode ser um sistema de cooperação que os homens 

aceitam voluntariamente num sentido literal. Cada pessoa se encontra ao 

nascer numa posição particular dentro de alguma sociedade específica, e a 

natureza dessa posição afeta substancialmente suas perspectivas de vida. No 

entanto, uma sociedade que satisfaça os princípios da justiça como equidade 

aproxima-se o máximo possível porque vai ao encontro dos princípios que 

pessoas livres e iguais aceitariam em circunstâncias equitativas (RAWLS, 

2002, p. 14-15). 

 

O caminho desenhado por cada sociedade para chegar à proposição de Rawls de 

justiça depende, contudo, do tempo de sua edificação e da cultura em que se insere. Com isso, 

observa-se, até os dias de hoje, que desafios são encontrados por muitas nações para atingirem 

amplamente esse ideal de “justiça como equidade”. 

Um exemplo disso, foi a construção do direito à igualdade racial nos EUA, o qual só 

foi previsto após uma vasta história de exclusão da raça negra e mesmo a sua previsão legal 

não foi suficiente para implicar na sua imediata garantia, alcançada após um longo processo 

histórico-social e jurídico que perdurou por mais de um século.   

 

3.1. A questão racial nos EUA pré-Emendas XIII, XIV e XV 

 

 A discriminação é um sentimento encontrado na humanidade desde os seus 

primórdios. Nos iniciais estágios do desenvolvimento do pensamento humano já se pode 

perceber estabelecida a ideia de que alguns são superiores a outros. Aristóteles, por exemplo, 

um dos mais emblemáticos e estudados filósofos, defendia que “mandar e obedecer são 
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condições não somente inevitáveis mas também convenientes. Alguns seres, com efeito, 

desde a hora de seu nascimento são marcados para ser mandados ou para mandar [...]”. (1985, 

p. 18).  

 Ligado a um ideal de desenvolvimento, as grandes civilizações da antiguidade, como a 

grega e a romana, acreditavam que a escravidão das raças “inferiores”, tidas como 

despossuídas de aptidões, era o caminho para a libertação e o desenvolvimento das outras 

raças.  

Conforme afirma o historiador Robin Blackburn, em Roma, o Código Justiniano trazia 

a previsão de que “os escravos estão sob o poder de seu senhor; pois descobrimos que em 

todas as nações os proprietários de escravos têm direito de vida ou morte sobre eles, e tudo 

que o escravo tiver pertence a seu senhor”. (apud TAVARES, 2003, p. 288).  

 Na Idade Média, por sua vez, houve uma redução da escravidão, ganhando destaque a 

figura da servidão. Isso se deu pela influência da religião e da economia. Contudo, as 

discriminações racial e social, bem como, a própria escravidão, não foram extintas, 

continuando muito presentes em algumas sociedades. Tanto foi assim que, séculos depois, a 

Europa Ibérica teve sua economia baseada no sistema escravocrata por muitos anos, havendo 

livre comercialização de escravos levados da África para as suas colônias recém-descobertas 

(TAVARES, 2003, p. 289). O escravo africano era vantajoso para os colonizadores, em razão 

da cor da pele, destacada da raça colonizadora e dos nativos das colônias, da sua resistência a 

várias doenças e da sua adaptação ao trabalho árduo. 

O negro tornou-se um homem naturalmente escravizado, discriminado e segregado. A 

escravidão era destinada a uma específica raça e não mais a qualquer pessoa que apresentasse 

inaptidões pessoais, como o era na Antiguidade.  

André Ramos Tavares afirma que “as ideias de Aristóteles, séculos depois, ainda 

vigoravam, porém, com uma diferença: uma raça, em sua totalidade, era considerada escrava 

natural, e não mais os indivíduos em razão de suas inaptidões”. (2003, p. 293). 

 A Inglaterra não agiu de forma diferente, optando por utilizar a escravidão como mão-

de-obra em suas colônias, sobretudo nas localizadas na América do Norte, em que se adotava 

o regime de Plantations nas grandes fazendas agrícolas. (TAVARES, 2003, p. 289). 

 Entretanto, um diferente fenômeno aconteceu na América do Norte. Em razão da 

perseguição religiosa na Inglaterra, ocorrida nos séculos XVI e XVII, houve um grande fluxo 

emigracional para as colônias localizadas ao norte, que se tornaram independentes 

economicamente, com mão-de-obra vinda da própria metrópole. Já as colônias situadas ao sul, 
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ao contrário do que ocorreu no norte, receberam mão-de-obra escrava e tinham uma economia 

extremamente agrária e dependente da Inglaterra. 

 Os ideais do Iluminismo e da Revolução Industrial, destaca-se, contribuíram, em 

muito, para o crescimento de uma ideia abolicionista, resultando na proibição do comércio 

negreiro de escravos. 

 Em julho de 1776, os EUA tornaram-se independentes, formando um novo Estado 

com a união de todas as treze colônias, do norte e do sul, agora, não mais submetidas à 

metrópole inglesa. 

 Era inegável, que o norte e o sul dos EUA, em razão dos processos colonizadores 

extremamente distintos, apresentavam muitas diferenças entre si, sendo a questão 

escravocrata uma das mais discrepantes, a ponto de levar os EUA a uma Guerra Civil - a 

Guerra de Secessão (1861-1865). De um lado, os estados do sul, de economia agrícola e 

escravocrata, e, de outro, os do norte, de economia predominantemente industrial e política 

abolicionista. Apesar de desfavoráveis à escravidão, fato era que mesmo nas colônias do norte 

a desigualdade, a segregação e o racismo eram extremamente presentes. A jurisprudência do 

período anterior à Guerra de Secessão comprova a desigualdade com que eram tratados os 

negros, a exemplo do caso Dred Scott v. Sandford (1857), em que os negros foram 

expressamente declarados pela Supreme Court como não portadores da condição de cidadãos 

nos EUA.  

 O resultado da Guerra foi a vitória do Norte, em 1865, sendo aprovada, no mesmo 

ano, a Emenda XIII à Constituição dos Estados Unidos, consagrando os ideais abolicionistas e 

excluindo a escravidão no país inteiro, conforme se verá, mais especificamente, no item a 

seguir. 

 Porém, ao contrário do que se possa pensar, a questão racial não teve fim com 

abolição da escravidão. Os negros, agora gozando de liberdade física, tiveram que enfrentar 

uma luta pela igualdade dos seus direitos aos dos brancos. O fim da escravidão não conferiu 

aos ex-escravos condição de iguais, política e socialmente, ao resto da população, gerando um 

cenário de intensa segregação e de profundo racismo, em especial no sul, com a presença de 

grupos racistas atuantes. 

 Nesse sentido, Cláudio Vicentino ressalta: 

 

A abolição da escravidão para os 4,5 milhões de negros, contudo, não 

significou direitos iguais aos dos brancos, mantendo-se a segregação social e 

política que motivaria seguidas lutas e radicalismos pelo resto do século XIX 

e também durante o século XX, como o do grupo de origem sulista e racista, 
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Ku-Klux-Klan, que nega a integração social dos negros nos Estados Unidos. 
(apud TAVARES, 2003, p. 290) 

  

 Em 1868, apenas três anos após a Emenda XIII, foi aprovada a Emenda XIV à 

Constituição dos Estados Unidos, a qual estabelecia a equal protection of law, ou seja, uma 

cláusula que previa uma igual proteção da lei a todos os cidadãos, incluindo os negros. 

Contudo, a aprovação da Emenda XIV, e, dois anos depois, a da XV, significou 

apenas uma igualdade formal entre brancos e negros, que continuaram a viver uma forte 

segregação. Por um longo período na história dos EUA prevaleceu a Doutrina Separate but 

Equal, conforme se verá no item a seguir. 

 

3.2.  O Bill of Rights e as Emendas XIII, XIV e XV: a constitucionalização do direito à 

igualdade racial 

 

 As primeiras dez Emendas à Constituição dos EUA formam o chamado Bill of Rights 

(1791) e representam uma extensão à norma fundamental, com o fito de criar um rol expresso 

de direitos individuais que fossem permanentes e imutáveis e que não podiam sofrer nenhuma 

violação governamental.  

A despeito do grande valor do documento, o Bill of Rights abrange apenas a proteção 

das liberdades individuais, contendo previsão de direitos como: liberdade de expressão, 

liberdade de imprensa e liberdade religiosa. Vê-se, pois, a incompletude desse conjunto de 

emendas, uma vez que em todo seu escopo não continha expressa previsão do direito à 

igualdade. Esse silêncio muito se deve ao cenário político e social dos EUA à época, marcado 

pela permissão à escravidão. 

Com o resultado da Guerra de Secessão, o Poder Legislativo foi provocado a editar 

Emendas que garantissem a igualdade no novo contexto social e político vivido pela nação, 

notadamente, com a libertação dos escravos.  Assim, a proposta das Emendas XIII, XIV e XV 

pelo denominado “Reconstruction Congress” foi o instrumento para cumprir a promessa de 

igualdade aos ex-escravos (NEUBORNE, 2003, p. 115), constituindo, para muitos, um 

“segundo Bill of Rights”. 

 A Emenda XIII à Constituição norte-americana, de 1865, conforme já exposto, foi a 

responsável pelo fim da escravidão no país. Como reflexo da vitória do Norte na Guerra Civil, 

referida Emenda trouxe uma resposta à grande divergência acerca da questão escravocrata 

entre os pólos da Guerra. Eis seu texto, formado por duas seções: 
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SECTION 1 

Neither slavery nor involuntary servitude, except as a punishment for crime 

whereof the party shall have been duly convicted, shall exist within the 

United States, or any place subject to their jurisdiction. 

 

SECTION 2 

Congress shall have power to enforce this article by appropriate legislation. 

 

 Embora referida Emenda tenha retirado a condição de escravo aos negros, não tinha o 

condão de proibir qualquer segregação ou discriminação, afinal, nas próprias colônias do 

norte havia um sentimento de inferioridade da raça negra, comum a todo o país, o que se 

depreende, sobretudo, das declarações da Supreme Court - a Corte de maior posição 

hierárquica no Poder Judiciário, a exemplo do citado caso Dred Scott v. Sandford.  

 A Emenda XIV veio como uma resposta à opinião da Supreme Court, com expressa 

declaração de que todos gozavam de igual proteção legal nos EUA, independentemente de 

raça, conferindo a condição de cidadão a todo aquele que nascesse no país ou fosse 

naturalizado, inclusive o negro. Assim prevê em sua seção 1:  

 
All persons born or naturalized in the United States, and subject to the 

jurisdiction thereof, are citizens of the United States and of the State wherein 

they reside. No State shall make or enforce any law which shall abridge the 

privileges or immunities of citizens of the United States; nor shall any State 

deprive any person of life, liberty, or property, without due process of law; 

nor deny to any person within its jurisdiction the equal protection of the 

laws. 

 

 Tal Emenda é o ponto nodal do “segundo Bill of Rights” e trouxe em seu texto uma 

larga previsão de igualdade, introduzindo não apenas a cláusula da equal protection of law, 

que declara que a lei protegerá igualmente todo cidadão, mas, também, definindo a condição 

de cidadania e garantindo a toda pessoa o direito ao due process of law. Com isso, nenhum 

Estado poderia privar qualquer pessoa do direito à vida, à liberdade ou à propriedade sem que 

existisse um devido processo legal para tanto, impedindo, assim, ofensas arbitrárias a direitos 

fundamentais da pessoa.  

 Por fim, a Emenda XV, de 1870, ao conferir o direito de voto a todo cidadão, 

reafirmou e alargou a igualdade racial, que já vinha sendo prevista na Emenda anterior, 

dispondo, em sua seção 1, que: 
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The right of citizens of the United States to vote shall not be denied or 

abridged by the United States or by any State on account of race, color, or 

previous condition of servitude. 

 

O advento dessas Emendas representou a constitucionalização do direito à igualdade, 

sobretudo racial. Assim, os direitos de todos à cidadania, ao due process of law, à equal 

protection of law e ao voto, independente de raça, cor ou condição prévia de servidão, 

passaram a ser previstos na norma fundamental norte-americana, possuindo, portanto, status 

de direitos fundamentais.  

Cabe pontuar que, à exceção da Emenda XIII, que proíbe a escravidão, a XIV e a XV, 

assim como todo o Bill of Rights, protegem direitos individuais dos cidadãos em face de atos 

do governo e não de outros indivíduos. (NEUBORNE, 2004, p. 83-84). 

Importante lembrar que a instituição do judicial review impõe ao Judiciário o dever de 

garantir a aplicação dos direitos individuais previstos na Constituição pelas outras esferas de 

poder e governo, seja estadual, seja federal.  

Burt Neuborne resume:  

 

The result is a nationwide network of judges - state and federal; elected and 

appointed – engaged in constant surveillance of the activities of the 

governing majority to assure that the individual rights described in the Bill 

of Rights are respected in everyday life. (2003, p. 84). 

 

 Dessa forma, os direitos à igualdade racial previstos nas Emendas, enquanto 

fundamentais, deveriam ser obedecidos em todo o país e aplicados por todas as Cortes, sejam 

federais, sejam estaduais. Todavia, o que se observou foi uma igualdade apenas formal: a 

Constituição previa a equal protection of law, mas, em âmbito social, as desigualdades ainda 

permaneciam. 

  

3.3. A questão racial nos EUA pós-Emendas XIII, XIV e XV: a força do Judiciário e dos 

seus precedentes 

 

 Embora as Emendas Constitucionais, aqui estudadas, representassem a 

constitucionalização do direito individual à igualdade, a mera e abstrata previsão à equal 

protection of law não assegurava o fim da discriminação ou segregação, sobretudo a racial, 

fincada na sociedade norte-americana.  

 Dworkin, quanto à cláusula da equal protection of law, afirma que: 
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A Cláusula faz do conceito de igualdade um teste de legislação, mas não 

estipula nenhuma concepção particular desse conceito. Os que redigiram a 

Cláusula pretendiam atacar certas consequências da escravidão e do 

preconceito racial, mas é improvável que pretendessem excluir todas as 

classificações raciais, ou que esperassem que uma tal proibição resultasse do 

que escreveram. Tornaram ilegais quaisquer políticas que violassem a 

igualdade, mas deixaram que outros decidissem, de tempos em tempos, o 

que isso significava. (2010, p. 348). 

 

A supracitada cláusula, assim como o resto da Constituição, enquanto norma aberta e 

abstrata, foi sendo aplicada e interpretada de acordo com o entendimento das Cortes, 

notadamente, da Supreme Court, em cada caso concreto e a cada tempo, valendo-se, 

sobretudo, dos precedentes judiciais e do stare decisis. 

No tratamento das demandas judiciais, inclusive as constitucionais, o sistema jurídico 

recebe interferências não só internas, mas, também, de outros sistemas, com os quais interage 

diretamente, sobretudo o social e o político. Tal entendimento se infere da ideia de sistemas 

abertos da teoria dos sistemas de Bertalanffy, tratada no início do presente trabalho. 

Logo, a interpretação que as Cortes dariam à cláusula da equal protection of law 

sofreria influência do contexto histórico-social e político vivido pela sociedade.  

Em razão disso, considerando que a sociedade norte-americana ainda se apoiava numa 

cultura extremamente segregacionista, a aplicação do direito à igualdade foi regida, por muito 

tempo, pela denominada Doutrina Separate but Equal.  

Embora houvesse tentativas no sentido de confrontar a discriminação racial durante o 

período de Reconstrução – pós Guerra Civil -, estas falharam, sucumbindo à cultura racista. 

Exemplo disso tem-se o Civil Rights Act of 1875, cujo teor criminalizava a discriminação 

racial por indivíduos particulares, mas que foi derrotado pela Supreme Court, excluindo esse 

tipo de discriminação do âmbito da Emenda XIV. 

 A emenda ofereceu, portanto, proteção apenas em face de atos do Estado 

(NEUBORNE, 2004, p. 122), mantendo-se vivo o sentimento racista na sociedade, existindo, 

inclusive, leis que determinavam a segregação em razão da cor em diversas áreas da vida 

social - as Jim Crow laws. 

A Doutrina Separate but Equal entendia que não deveria haver diferença no 

tratamento dado às raças, todas deveriam receber as mesmas oportunidades e os mesmos 

serviços, contudo, tal tratamento dar-se-ia de forma separada, ou seja, sem a mistura das 

raças. Nowak e Rotunda bem resumem essa ideia ao exporem que, “sob esse princípio, às 
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pessoas das raças minoritárias poderão ser concedidos services separados, desde que sejam 

iguais aos providenciados aos brancos”. (apud TAVARES, 2003, p. 295). 

O caso que consagrou a Doutrina Separate but Equal foi o Plessy v. Ferguson, no qual 

a Supreme Court declarou que não representava discriminação a presença de lugares 

separados para brancos e para negros nos estabelecimentos comerciais e nos serviços 

públicos. O referido caso, que será aprofundado no próximo capítulo, tratava, 

especificamente, do uso de transporte ferroviário no estado de Louisiana, em que, por força de 

um estatuto, os trens deveriam ter acomodações separadas para negros e para brancos. Apesar 

de as acomodações serem iguais, a segregação era clara.  

A decisão da Supreme Court deu margem para que outros estabelecimentos adotassem 

a mesma política, o que, de fato, aconteceu. Isso culminou na elaboração de inúmeros outros 

estatutos que segregavam negros dos brancos em diversos lugares, tais como teatros, parques, 

praias, ônibus e presídios. A respeito, Neuborne relata: 

 

The United States even fought a war against Hitler’s racial madness with 

black and white troops prevented by law from fighting side by side. [...] Six 

states required separate bathroom facilities for black and white employees, 

and a like number forbade white prisoners from being chained to blacks. In 

seven states, tuberculoses patients of different races could not be treated in 

the same facility. In eight states, all forms of public recreation – parks, 

playgrounds, swimming pools, beaches, fishing ponds, boating facilities, 

athletic fields, amusement parks, racetracks, pool halls, circuses, theaters and 

auditoriums – were racially segregated by law. Ten states required 

segregated waiting rooms for all forms of public transportation. Ten states 

banned interracial marriage and imposed harsh penalties on interracial sexual 

relations. Eleven states ordered black passengers to ride in the rear of the bus 

and to give up their seats to whites. Fourteen states segregated railroad 

passengers by race. Twenty-one states and the District of Columbia – the 

seat of the national government – operated public schools that were 

segregated by race as a matter of law. (2004, p. 119). 

 

A Doutrina Separate but Equal perdurou por quase sessenta anos, mais 

especificamente de 1896 a 1954, tendo o seu fim com uma decisão emblemática, que se 

transformou em um dos mais importantes precedentes da Supreme Court norte-americana 

acerca da matéria - o caso Brown v. Board of Education. O caso levado à Corte representava 

mais um exemplo de separação das raças, desta feita, na área educacional, existindo escolas 

somente para negros e outras somente para brancos. A sua decisão, porém, foi revolucionária: 

a inconstitucionalidade da segregação racial nas escolas foi declarada. 

O Poder Judiciário, que vinha escrevendo por anos uma história de precedentes que 

consagravam teorias de exclusão, segregação e discriminação, gerando a adoção de políticas 
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separatistas em todo o país, agora, abria as portas para a integração racial nos EUA. A mesma 

Corte que havia declarado a não cidadania aos negros, a sua condição de propriedade, e, 

posteriormente, a constitucionalidade da segregação racial, rompeu com estes paradigmas, 

buscando trazer doutrinas que representassem a real igualdade. 

Assim, a partir de então, a doutrina que passou a reger a questão racial nos EUA foi a 

do Treatment as an Equal, explicada por Dworkin, no sentido de que “este não é o direito a 

uma distribuição igualitária de bens e oportunidades, mas sim um direito à uma preocupação e 

respeito igual no âmbito das decisões políticas sobre a forma de distribuição de tais bens”. 

(apud TAVARES, 2003, p. 297).  
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3. A EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL DA EQUAL PROTECTION OF LAW: 

ANÁLISE DOS JULGADOS EMBLEMÁTICOS 

 

Após a análise de selecionados aspectos do sistema Common Law, bem como, do 

instituto da equal protection of law nos EUA, passar-se-á a abordar o objetivo deste trabalho, 

qual seja, a evolução jurisprudencial da referida cláusula constitucional.  

Para tanto, utilizar-se-á três casos judiciais emblemáticos levados à Supreme Court nos 

períodos históricos tratados no capítulo anterior - pré e pós Emendas XIII, XIV e XV. 

 Os casos são: Dred Scott v. Sandford (1857), Plessy v. Ferguson (1896) e Brown v. 

Board of Education (1954), e serão examinados, também, sob o ângulo histórico-social e 

político do país, a fim de melhor compreender o processo evolutivo deste instituto.  

 

3.1. Caso Dred Scott v. Sandford (1857) 

 

O primeiro caso a ser analisado será o caso Dred Scott v. Sandford, que retrata o 

contexto social norte-americano antes da Guerra de Secessão e da edição das Emendas XIII, 

XIV e XV, logo, precedeu a jornada a ser enfrentada pela efetivação da equal protection of 

law. O julgado marcou a condição de inferioridade da raça negra. 

O autor da ação, Dred Scott, era um escravo nascido na Virginia, que foi vendido com 

sua família no Missouri e levado pelo seu novo senhor para Illinois, um estado abolicionista.  

No entanto, o seu senhor foi morar, posteriormente, no atual estado de Minnesota, 

levando consigo Scott. Tal estado constituía um território em que a escravidão era proibida 

por ato do Congresso
7
. Cerca de 4 anos depois, retornaram ao Missouri, onde seu senhor veio 

a falecer, restando Scott e sua família sob a posse de sua esposa, Irene Emerson. 

                                                           
7
 Referido ato era o Missouri Compromise of 1820.  
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Scott, então, alegando ser um homem livre pelo fato de ter morado em território 

abolicionista, processou Mrs. Emerson por mantê-lo escravo ilegalmente, sendo o caso levado 

à Missouri Circuit Court, onde requereu a declaração de sua liberdade. Casos semelhantes já 

tinham sido propostos por outros escravos, que obtiveram êxito e alcançaram suas liberdades. 

Ocorre que o pedido de Scott foi negado por insuficiência de provas, pelo que, 

insatisfeito, requereu novo julgamento pela mesma Corte, ocasião em que restou vitorioso, 

tendo sua pretensão sido julgada procedente.  

Mrs. Emerson, porém, mudou-se, deixando o caso aos cuidados de seu irmão, John F. 

A. Sandford, que recorreu à Missouri Supreme Court. A Corte, formada por uma bancada 

majoritária de juízes pró-escravidão, decidiu que o estado de Missouri não era obrigado a 

aplicar leis de outros estados, bastando que a escravidão fosse legal em Missouri para que 

Scott tivesse a condição de escravo. 

Encerrado o caso e declarada a posse de Sandford sobre Scott e sua família, aquele veio, 

posteriormente, a se mudar para Nova York, contudo, deixou estes em Missouri. Esta foi a 

brecha encontrada por Scott para processar Sandford numa Corte Federal, uma vez que se 

trataria de um caso com partes residentes diferentes estados.  

O caso, porém, foi rejeitado na U. S. Court for the District of Missouri, sob justificativa 

de que Scott não possuía status de cidadão. Diante da negação à cidadania, ele pôde, mediante 

writ of error
8
, recorrer à Supreme Court of the United States. 

No entanto, a Supreme Court, àquele tempo, era formada por justices que eram 

inflexíveis em suas visões escravocratas, refletindo o contexto político e social. Bem 

retratados o momento histórico da questão racial e o pensamento dos justices, à época, 

radicalmente favorável à escravidão no enxerto de artigo da organização norte-americana 

Street Law, Inc em parceria com The Supreme Court Historical Society:  

 

Unfortunately for Scott, the political divisions over slavery worsened from 

the time that his case first came to trial in 1847 through 1857 when the 

Supreme Court of the United States finally announced its decision. Events of 

this period that increased conflicts included the passage of the Fugitive Slave 

Act (1850), publication of Uncle Tom's Cabin (1852), enactment of The 

Kansas-Nebraska Act (1854), violence in "bleeding Kansas" (1856), and 

Representative Brooks's beating of Senator Sumner in the U.S. Senate 

                                                           

8
 De acordo com o Wex Legal Dictionary, patrocinado e hospedado pelo Legal Information Institute da Cornell 

Universiy Law School, writ of error é: a writ emanating from an appellate court, demanding that a lower court 
convey the record of a case to the appellate court so that the record may be reviewed for alleged errors of law 
committed during a juridical proceeding.(Disponível em: <https://www.law.cornell.edu/wex/writ_of_error> 
Acesso em: 01 mar. 2016.)  

https://www.law.cornell.edu/wex/writ_of_error
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(1856). Like almost all people of their time, the justices had strong personal 

views about slavery. One justice, Peter V. Daniel of Virginia, supported 

slavery so much that he even refused to travel north of the Mason-Dixon line 

into a free state. Some historians believe that Chief Justice Taney hoped that 

his decision in the Dred Scott case would help prevent, not create future 

disputes over slavery. (2002). 
 

O, então, Chief Justice Roger B. Taney, em 6 de março de 1857, proferiu a decisão que 

marcou o ápice da discriminação racial nos EUA, afirmando que os negros não eram, sequer,  

cidadãos do país. Assim constou no acórdão, que refletia a opinião da maioria da Corte
9
:  

 

The words "people of the United States" and "citizens" are synonymous 

terms, and mean the same thing. They both describe the political body who, 

according to our republican institutions, form the sovereignty, and who hold 

the power and conduct the Government through their representatives. They 

are what we familiarly call the "sovereign people," and every citizen is one 

of this people and a constituent member of this sovereignty. The question 

before us is, whether the class of persons described in the plea in abatement 

compose a portion of this people, and are constituent members of this 

sovereignty? We think they are not, and that they are not included, and were 

not intended to be included, under the word "citizens" in the Constitution, 

and can therefore claim none of the rights and privileges which that 

instrument provides for and secures to citizens of the United States. On the 

contrary, they were at that time considered as a subordinate and inferior class 

of beings, who had been subjugated by the dominant race, and, whether 

emancipated or not, yet remained subject to their authority, and had no rights 

or privileges but such as those who held the power and the government 

might choose to grant them. […] In the opinion of the court, the legislation 

and histories of the times, and the language used in the Declaration of 

Independence, show, that neither the class of persons who had been imported 

as slaves, nor their descendants, whether they had become free or not, were 

then acknowledged as a part of the people, nor intended to be included in the 

general words used in that memorable instrument. (EUA, 1857). 

 

 Assim, como não incluídos na palavra “cidadãos” na Constituição, os negros não 

poderiam exercer os direitos previstos na norma fundamental, o que inclui o direito de obter 

tutela jurisdicional, razão pela qual a Supreme Court concluiu pela nulidade da decisão da 

instância inferior: 

 

Upon the whole, therefore, it is the judgment of this court, that it appears by 

the record before us that the plaintiff in error is not a citizen of Missouri, in 

the sense in which that word is used in the Constitution; and that the Circuit 

Court of the United States, for that reason, had no jurisdiction in the case, 

and could give no judgment in it. Its judgment for the defendant must, 

consequently, be reversed, and a mandate issued, directing the suit to be 

dismissed for want of jurisdiction. (EUA, 1857). 

                                                           
9
 A decisão do caso Dred Scott v. Sandford, apesar de não unânime, contou com uma maioria esmagadora da 

Supreme Court opinando a favor de Sandford, numa votação 7-2. 
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Cabe ressaltar outro importante aspecto da decisão proferida pela Supreme Court no 

presente caso, que foi a reafirmação da legalidade da escravidão nos territórios dos EUA, já 

prevista pelo Kansas-Nebraska Act, de 1854, fato que acirrou as divergências quanto à 

questão escravocrata entre os estados do norte e os do sul. 

Em 1861, após a eleição de Abraham Lincoln, um republicano e abolicionista, teve 

início a Guerra Civil, quando diversos estados do Sul, escravocratas, declararam secessão e 

constituíram os Estados Confederados da América, cuja legitimidade não foi reconhecida pelo 

governo. 

 A vitória do Norte, em 1865, representou a conquista abolicionista e resultou na 

aprovação, por Abraham Lincoln da Emenda XIII à Constituição, seguida, nos próximos anos, 

pelas Emendas XIV e XV, as quais, em conjunto, constituem as Emendas do período de 

Reconstrução (1865-1877) vivido pelo país após a Guerra Civil.  

Percebe-se que as referidas Emendas, melhor aprofundadas no capítulo anterior, 

representam uma atitude do Legislativo de superação a tudo aquilo que a Supreme Court 

declarou na decisão do caso Dred Scott v. Sandford. 

 

3.2. Caso Plessy v. Ferguson (1896)  

 

O caso Plessy v. Ferguson, trinta e nove anos após o caso de Scott, marcou um 

segundo momento da história da questão racial nos EUA.  

Agora, promulgadas as Emendas XIII, XIV e XV, a escravidão tornou-se proibida; a 

cidadania foi ampliada a todos, com a consequente abrangência do direito ao devido processo 

legal e previsão da equal protection of law; o direito dos negros ao voto foi declarado. 

Contudo, cabia ao Judiciário - em última instância à Supreme Court - interpretar as 

novas Emendas constitucionais, determinando como elas deveriam ser entendidas e aplicadas. 

Foi, então, que o presente caso, ao ser decidido pela Supreme Court em 1896, de forma 

emblemática, consolidou a doutrina que deveria ser usada na aplicação da equal protection of 

law, a Doutrina Separate but Equal. 

O caso teve suas raízes no Estado de Louisiana, que, em 1890, aprovou o estatuto 

Separate Car Act, que estabelecia a seguinte obrigação para todas as suas companhias 

ferroviárias, sob pena de multa ou, até, de encarceramento: 
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That all railway companies carrying passengers in their coaches in this state, 

shall provide equal but separate accommodations for the white, and colored 

races, by providing two or more passenger coaches for each passenger train, 

or by dividing the passenger coaches by a partition so as to secure separate 

accommodations [….] (apud STREET LAW, INC. AND THE SUPREME 

COURT HISTORICAL SOCIETY, 2002) 

 

Citado estatuto era apenas um exemplo de Jim Crow law, como eram denominadas as 

leis segregacionistas que surgiram em inúmeros estados dos EUA, no período compreendido 

entre 1880 e 1960. 

A existência de compartimentos separados para negros e brancos nos trens de 

Louisiana tinha força obrigatória neste estado, mas havia os que duvidavam da sua 

constitucionalidade. 

Assim é que Homer Plessy, com 7/8 de ascendência branca e apenas 1/8 africana, em 

uma viagem de trem em Louisiana, sentou-se em um assento reservado para brancos. Em 

razão da sua atitude, diga-se, premeditada, Plessy foi preso e o caso teve início. 

Proposto na Criminal District Court for the Parish of Orleans, uma District Court 

estadual, sob julgamento do juiz John Howard Ferguson, Plessy alegou violação aos preceitos 

constitucionais das Emendas XIII e XIV, ou seja, a inconstitucionalidade do referido estatuto. 

 Ferguson, porém, entendeu pela constitucionalidade e condenou Plessy, sob o 

fundamento de que, sendo oferecidas acomodações iguais para ambas as raças, não havia 

violação às Emendas XIII e XIV. 

 Diante da decisão, Plessy levou o caso à Louisiana State Supreme Court, requerendo 

que a Corte derrubasse a decisão do juiz Ferguson (razão pela qual Ferguson viria, 

futuramente, a integrar o nome do caso), o que lhe foi negado, uma vez que a Corte reafirmou 

o entendimento da constitucionalidade do estatuto. 

Assim, Plessy recorreu à Supreme Court of the United States, mediante writ of error, 

transferindo o caso, que tramitava no âmbito estadual, para a esfera federal do Judiciário, 

onde continuou alegando a violação às Emendas XIII e XIV. 

A Supreme Court, em um julgamento 7-1 (um justice estava ausente), decidiu o caso 

em 1896, consolidando a Doutrina Separate but Equal como a interpretação adequada à equal 

protection of law, uma vez que declarou a constitucionalidade do estatuto de Louisiana.  

A decisão foi no sentido de que não havia clara ofensa à Emenda XIII, mas quanto à 

Emenda XIV, o acórdão definiu os limites de sua interpretação e aplicação. Assim proferiu o 

justice Henry Brown, autor da opinião da maioria da Corte: 
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The object of the amendment was undoubtedly to enforce the absolute 

equality of the two races before the law, but, in the nature of things, it could 

not have been intended to abolish distinctions based upon color, or to 

enforce social, as distinguished from political, equality, or a commingling of 

the two races upon terms unsatisfactory to either. Laws permitting, and even 

requiring, their separation, in places where they are liable to be brought into 

contact, do not necessarily imply the inferiority of either race to the other, 

and have been generally, if not universally, recognized as within the 

competency of the state legislatures in the exercise of their police power. 

The most common instance of this is connected with the establishment of 

separate schools for white and colored children, which have been held to be 

a valid exercise of the legislative power even by courts of states where the 

political rights of the colored race have been longest and most earnestly 

enforced. (EUA, 1896). 

 

Os 7 justices que formaram a opinião majoritária da Corte entenderam, assim, que a 

Emenda XIV trazia uma igualdade perante à lei e não uma igualdade social entre as raças, não 

sendo inconstitucional a segregação racial na sociedade, refletindo e reafirmando a falta de 

coesão social.  

A Corte expôs, ainda, a opinião de que as diferenças entre as raças não poderiam ser 

eliminadas pela lei, ainda que a Constituição assim determinasse, mas sim por consenso 

social: 

 

If the two races are to meet upon terms of social equality, it must be the 

result of natural affinities, a mutual appreciation of each other's merits, and a 

voluntary consent of individuals. As was said by the court of appeals of New 

York in People v. Gallagher, 93 N. Y. 438, 448: 'This end can neither be 

accomplished nor promoted by laws which conflict with the general 

sentiment of the community upon whom they are designed to operate. When 

the government, therefore, has secured to each of its citizens equal rights 

before the law, and equal opportunities for improvement and progress, it has 

accomplished the end for which it was organized, and performed all of the 

functions respecting social advantages with which it is endowed.' Legislation 

is powerless to eradicate racial instincts, or to abolish distinctions based 

upon physical differences, and the attempt to do so can only result in 

accentuating the difficulties of the present situation. If the civil and political 

rights of both races be equal, one cannot be inferior to the other civilly or 

politically. If one race be inferior to the other socially, the constitution of the 

United States cannot put them upon the same plane. (EUA, 1896).  

 

Restou reafirmada pela própria Corte Suprema a essência do Common Law, no 

sentido de que a lei positiva, ainda que seja a norma fundamental, está, de certa forma, sujeita 

ao Poder Judiciário, que delimita o seu alcance. O sistema jurídico, por sua vez, sofre 

constante interferência do sistema social, que influencia no processamento das demandas do 

Judiciário e, portanto, na delimitação do alcance das normas por este. 
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O discurso dos justices, extraído da decisão do presente caso, deixa clara a força da 

sociedade, sendo a própria declaração da constitucionalidade do referido estatuto influência 

dos costumes sociais da época. A Supreme Court considerou que as regras do estatuto de 

Louisiana se adequavam aos  “established usages, customs, and traditions of the people, and 

with a view to the promotion of their comfort, and the preservation of the public peace and 

good order”. (EUA, 1896). 

 A ideia de que equal protection of law não implicava em uma integração racial, mas 

apenas na presença de iguais oportunidades para as raças, base da Doutrina Separate but 

Equal, restou oficializada pela presente decisão e permaneceu por mais de cinquenta anos, 

com a edição de inúmeras outras Jim Crow laws.  

 Importante ressaltar que um justice, John Marshall Harlan, de Kentucky, manifestou 

opinião contrária, entendendo pela necessidade da derrubada das leis segregacionistas, que 

promoviam o sentimento de inferioridade da raça negra e que contrariavam a Constituição 

norte-americana:  

 

But in view of the constitution, in the eye of the law, there is in this country 

no superior, dominant, ruling class of citizens. There is no caste here. Our 

constitution is color-blind, and neither knows nor tolerates classes among 

citizens. In respect of civil rights, all citizens are equal before the law. The 

humblest is the peer of the most powerful. The law regards man as man, and 

takes no account of his surroundings or of his color when his civil rights as 

guarantied by the supreme law of the land are involved. It is therefore to be 

regretted that this high tribunal, the final expositor of the fundamental law of 

the land, has reached the conclusion that it is competent for a state to 

regulate the enjoyment by citizens of their civil rights solely upon the basis 

of race. In my opinion, the judgment this day rendered will, in time, prove to 

be quite as pernicious as the decision made by this tribunal in the Dred Scott 

Case. […] The present decision, it may well be apprehended, will not only 

stimulate aggressions, more or less brutal and irritating, upon the admitted 

rights of colored citizens, but will encourage the belief that it is possible, by 

means of state enactments, to defeat the beneficent purposes which the 

people of the United States had in view when they adopted the recent 

amendments of the constitution, by one of which the blacks of this country 

were made citizens of the United States and of the states in which they 

respectively reside, and whose privileges and immunities, as citizens, the 

states are forbidden to abridge. Sixty millions of whites are in no danger 

from the presence here of eight millions of blacks. The destinies of the two 

races, in this country, are indissolubly linked together, and the interests of 

both require that the common government of all shall not permit the seeds of 

race hate to be planted under the sanction of law. What can more certainly 

arouse race hate, what more certainly create and perpetuate a feeling of 

distrust between these races, than state enactments which, in fact, proceed on 

the ground that colored citizens are so inferior and degraded that they cannot 

be allowed to sit in public coaches occupied by white citizens? That, as all 
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will admit, is the real meaning of such legislation as was enacted in 

Louisiana. (EUA, 1896). 

 

A opinião do justice Harlan, de que a Constituição dos Estados Unidos era 

“daltônica”, embora vencida e solitária, veio a se tornar exemplar, e, meio século depois, foi 

confirmada no caso Brown v. Board of Education.  

 
3.3. Caso Brown v. Board of Education (1954) 

 

Somente em 1954, no caso Brown v. Board of Education, a equal protection of law 

deixaria de ser interpretada pela Doutrina Separate but Equal.  

O caso tornou-se o mais paradigmático da história dos EUA no que concerne à questão 

racial. Tinha como cenário a cidade de Topeka, no estado do Kansas, onde a segregação racial 

nas escolas era presente, embora não obrigatória
10

, existindo escolas somente para brancos e 

outras somente para negros. 

Linda Brown era uma estudante de uma escola só para negros que se localizava longe 

de sua residência. Para frequentá-la, a estudante tinha que andar por ferrovias de trens para 

conseguir chegar ao ponto do ônibus, o qual a conduzia para a escola. Diante da grande e 

perigosa distância que precisava percorrer diariamente, Linda requereu o ingresso em uma 

escola localizada mais perto de sua casa, mas que era só para brancos, cujo acesso, apenas em 

razão da cor de sua pele, lhe foi negado pelo Board of Education of Topeka. 

 

                                                           
10

 No estado do Kansas, vigia um estatuto que permitia que as cidades com mais de 15.000 habitantes tivessem 
escolas racialmente segregadas, contudo, não se tratava de uma obrigação. O Board of Education of Topeka, 
assim, estabeleceu escolas de ensino fundamental separadas para brancos e para negros, embora outras 
escolas públicas na mesma cidade funcionassem sem segregação (STREET LAW, INC. AND THE SUPREME COURT 
HISTORICAL SOCIETY, 2002). 
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Figura 1 – Brown Sisters Walk to School through Rock Island Railroad Switch Yard, Kansas. 

 

A alegação de Linda foi a violação à equal protection of law prevista na Emenda XIV 

da Constituição. O advogado que atuou em favor dos Brown foi Thurgood Marshall, que, em 

1967,  seria nomeado justice da Supreme Court pelo Presidente Johnson.  

Proposto na esfera federal do Judiciário, especificamente na U.S. District Court for the 

District of Kansas, o caso Brown v. Board of Education foi julgado pelos três juízes que 

formavam a referida Corte e recebeu uma decisão orientada pelo precedente dominante - o do 

caso Plessy v. Ferguson -, que declarava a Doutrina Separate but Equal.  

Apesar de terem reconhecido que, de fato, a segregação racial nas escolas não era 

positiva para as crianças negras, o que representava um avanço, os juízes consideraram 

constitucional a separação, alegando que a estrutura e a qualidade das escolas eram iguais, 

refletindo a força daquela doutrina. 

O caso foi, então, levado à Supreme Court pela família Brown, mantendo sua posição 

de que o regime de segregação no ensino violentava o princípio da equal protection of law, 

onde foi determinada a reunião deste caso com outros, extremamente semelhantes, 

provenientes de outros estados. 

 A decisão de procedência da ação foi unânime, estando todos os justices a favor do 

pleito dos Brown. A Corte, assim, não aplicou o precedente do caso Plessy v. Ferguson, 

superando-o e criando um novo precedente ao declarar a inconstitucionalidade da segregação 

racial nas escolas públicas.  
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 O relator, o Chief Justice Earl Warren, manifestou, de forma clara, o entendimento da 

Corte no sentido de que, apesar das escolas segregadas serem iguais em aspectos estruturais e 

qualitativos, o que estava em questão era o fator abstrato dos efeitos da referida segregação:  

 

[…] there are findings below that the Negro and white schools involved have 

been equalized, or are being equalized, with respect to buildings, curricula, 

qualifications and salaries of teachers, and other "tangible" factors. Our 

decision, therefore, cannot turn on merely a comparison of these tangible 

factors in the Negro and white schools involved in each of the cases. We 

must look instead to the effect of segregation itself on public education. 

(EUA, 1954).  

 

 Com isso, restou declarado que a segregação racial no ensino público provocava um 

sentimento de inferioridade nas crianças negras, e que, por esta razão, as escolas segregadas 

eram desiguais em sua essência, ferindo a Emenda XIV no que tange à equal protection of 

law: 

 

To separate them from others of similar age and qualifications solely 

because of their race generates a feeling of inferiority as to their status in the 

community that may affect their hearts and minds in a way unlikely ever to 

be undone. […] Segregation of white and colored children in public schools 

has a detrimental effect upon the colored children. The impact is greater 

when it has the sanction of the law, for the policy of separating the races is 

usually interpreted as denoting the inferiority of the negro group. A sense of 

inferiority affects the motivation of a child to learn. Segregation with the 

sanction of law, therefore, has a tendency to [retard] the educational and 

mental development of negro children and to deprive them of some of the 

benefits they would receive in a racial[ly] integrated school system. (EUA, 

1954). 

 

 Ultrapassado, pois, no âmbito da educação pública, o precedente de Plessy v. 

Ferguson, com a rejeição da Doutrina Separate but Equal, tendo sido substituída pela do 

Treatment as an Equal:  

 

Whatever may have been the extent of psychological knowledge at the time 

of Plessy v. Ferguson, this finding is amply supported by modern authority. 

Any language in Plessy v. Ferguson contrary to this finding is rejected.We 

conclude that, in the field of public education, the doctrine of "separate but 

equal" has no place. Separate educational facilities are inherently unequal. 

Therefore, we hold that the plaintiffs and others similarly situated for whom 

the actions have been brought are, by reason of the segregation complained 

of, deprived of the equal protection of the laws guaranteed by the Fourteenth 

Amendment. (EUA, 1954). 
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Figura 2 – Primeiro dia de integração racial na escola Fort Myer Elementary School, em Fort 

Myer, Va, 8 de Setembro de 1954. 

 

Destaca-se que, um ano depois (1955), o caso foi desarquivado para, em outra decisão 

unânime e de lavra do mesmo relator, ser esclarecida a forma de operacionalização da 

integração racial nas escolas, bem como a fiscalização desse processo, de modo a dar 

efetividade à primeira decisão. Tal decisão ficou conhecida como Brown v. Board of 

Education II. 

O presente caso, apesar de se ater ao contexto da educação, veio a se tornar um novo 

precedente e, como um grito de esperança, impulsionou a busca pela expansão dos direitos 

civis dos negros, com intensificação, nos anos que se seguiriam, dos movimentos sociais pela 

igualdade racial.  

Conforme conclui Burt Neuborne, “ninety-seven years after the moral disaster of Dred 

Scott, the Supreme Court’s decision in Brown began the redemption of the nation’s long-

delayed promise of equality”. (2004, p. 120). 

 

3.4. A equal protection of law pós-precedente Brown v. Board of Education 

 

O caso Brown v. Board of Education tornou-se um dos mais, se não o principal, 

precedente no âmbito da equal protection of law, abrindo caminho para inúmeras outras 

decisões no mesmo sentido. 
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Há de se considerar, entretanto, que, comum a todo processo de transformação, alguns 

se mantinham resistentes ao novo entendimento da Supreme Court, a exemplo dos 

doutrinadores que insistiam no argumento de que a força dos precedentes – o Plessy v. 

Ferguson, no caso – deveria ser respeitada. Sobre isso, a National Archives and Records 

Administration (EUA, 2016) relata: 

 

In addition to the obvious disapproving segregationists were some 

constitutional scholars who felt that the decision went against legal tradition 

by relying heavily on data supplied by social scientists rather than precedent 

or established law. Supporters of judicial restraint believed the Court had 

overstepped its constitutional powers by essentially writing new law. 

 

  No entanto, tal oposição não impediu o avanço da integração racial na sociedade. 

Após declarada o fim da segregação em razão da cor em escolas, atingiu-se, dentre outros, o 

fim da segregação racial em praias públicas, parques, bibliotecas públicas e ônibus. Quanto a 

este último, mister destacar a influência fundamental do Montgomery bus boycott, movimento 

de resistência pacífica que contou com a liderança de Martin Luther King Jr. Diga-se que este 

movimento iniciou-se com a recusa de uma mulher negra, Rosa Parks, em cumprir a lei e 

ceder seu assento no ônibus a um passageiro branco, resultando em sua prisão e também em 

um boicote aos ônibus, que durou por 382 dias e gerou tensões na economia da cidade de 

Montgomery.  

A questão racial virou alvo de grandes lutas sociais nos EUA. O lento processo em que 

se desenhava a garantia da equal protection of law e a previsão, muitas vezes, apenas formal 

deste direito desencadearam inúmeros movimentos contra a discriminação e a segregação dos 

negros. Esses movimentos pregavam a resistência não-violenta e tinham como principal líder 

e inspiração Martin Luther King Jr., sobretudo em razão de sua atuação no Montgomery bus 

boycott.  

Um dos mais destacados movimentos foi a Marcha sobre Washington (March on 

Washington for Jobs and Freedom), realizada em 28 de agosto de 1963, quando mais de 

duzentas mil pessoas se organizaram em favor da integração racial e do fim de injustiças 

sofridas pelos negros nos EUA, sendo seu principal objetivo a aprovação do Civil Rights Act, 

de iniciativa do presidente John F. Kennedy, o qual se encontrava parado no Congresso, frente 

à grande oposição social.    

O sucesso do movimento, encerrado com o inesquecível discurso “I Have a Dream” 

de King, influenciou a aprovação do Civil Rights Act, assinado pelo, então, presidente Lyndon 

B. Johnson. Referido ato teve o condão de extinguir a segregação racial em lugares públicos, 
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além das desigualdades de oportunidades nos empregos em razão de raça, cor, sexo etc, 

representando uma das principais conquistas do movimento racial no âmbito legislativo. 

Assim dispõem suas considerações iniciais: 

 
To enforce the constitutional right to vote, to confer jurisdiction upon the 

district courts of the United States to provide injunctive relief against 

discrimination in public accommodations, to authorize the Attorney General 

to institute suits to protect constitutional rights in public facilities and public 

education, to extend the Commission on Civil Rights, to prevent 

discrimination in federally assisted programs, to establish a Commission on 

Equal Employment Opportunity, and for other purposes. (EUA, 1964). 

  

 

Figura 3 - Martin Luther King Jr. na Marcha sobre Washington 

 

Logo em seguida, em 1965, outro movimento tomou grandes proporções e recebeu 

destaque na sociedade norte-americana, a Marcha de Selma a Montgomery, que visava ao 

efetivo reconhecimento do direito ao voto para os negros. Esta marcha só aconteceu após uma 

anterior e frustrada tentativa, marcada pelo evento denominado Domingo Sangrento (Bloody 

Sunday), em que centenas de ativistas foram cruelmente reprimidos por oficiais e membros de 

grupos segregacionistas, como o Ku Klux Klan.  
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O movimento, que também contou com Martin Luther King Jr., foi vitorioso e teve o 

apoio do presidente Lyndon Johnson, que, após o ocorrido no Bloody Sunday, enviou tropas 

federais para assegurar a paz. O resultado foi a expansão do Civil Rights Acts com a 

aprovação do Voting Rights Act, que, finalmente, garantiu aos negros um direito que já lhes 

havia sido concedido constitucionalmente quase 100 anos antes, pela Emenda XV à 

Constituição. 

A evolução jurisprudencial da equal protection of law, sobretudo após o caso Brown, 

inegavelmente sofreu a interferência dos movimentos sociais e políticos que dominavam a 

sociedade norte-americana. A ordem jurídica, conforme estudado no primeiro capítulo desta 

pesquisa, sofre interferências não apenas internas, mas de outros sistemas que a cercam, 

notadamente, a ordem social e política. O desenvolvimento da questão racial nos EUA é 

prova concreta disso.  

Através do Treatment as an Equal, finalmente entendeu-se que o caminho para o fim 

da discriminação não era tratar igualmente aqueles que são diferentes, sobretudo em razão da 

história vivida por estes, mas sim tratar os desiguais na medida de suas desigualdades, com 

políticas que permitissem, como consequência, uma essencial igualdade.  

A Supreme Court, então, explicava a mudança do pensamento e das doutrinas, como 

se depreende do abaixo citado trecho de sua decisão do caso Loving v. Virginia, de 1967:  

 

Because we reject the notion that the mere "equal application" of a statute 

containing racial classifications is enough to remove the classifications from 

the Fourteenth Amendment's proscription of all invidious racial 

discriminations, we do not accept the State's contention that these statutes 

should be upheld if there is any possible basis for concluding that they serve 

a rational purpose. […] In the case at bar, however, we deal with statutes 

containing racial classifications, and the fact of equal application does not 

immunize the statute from the very heavy burden of justification which the 

Fourteenth Amendment has traditionally required of state statutes drawn 

according to race. (EUA, 1967). 

    

Um dos reflexos dessa mudança doutrinária foi a mobilização do governo do 

presidente John Kennedy (1960-1963), nitidamente envolvido com a questão racial e 

favorável às minorias, no sentido de introduzir, dentre outras medidas, ações afirmativas, as 

quais permitissem a inclusão de minorias, como negros, no que concerne ao emprego, o 

fazendo através do Executive Order 10925. Tal política, na prática, não surtiu o efeito 

desejado, mas abriu portas para que, no Governo Lyndon Johnson (1963-1968), fosse criada a 

Executive Order 11.246, que estabeleceu, de fato, a ação afirmativa na política e na sociedade 

norte-americana.  
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 Uma das mais importantes previsões desse ato, foi a criação de quotas, que eram a 

destinação de uma fração das vagas de universidades ou empresas a candidatos pertencentes a 

minorias, sobretudo os negros: 

 

In the struggle to eliminate invidious discrimination, officials have 

sometimes seen fit to establish quotas in various enterprises such as housing, 

education, and employment to ensure a better representation of groups which 

are commonly discriminated against. (CORWIN, 1978, p. 510) 
  

 A questão das ações afirmativas, notadamente das quotas, não foi pacífica no 

Judiciário. Os justices da Supreme Court possuíam diversos entendimentos quanto a esse 

assunto. Porém, restou afirmada nesta Corte a constitucionalidade das referidas ações no 

âmbito universitário, o que já não aconteceu quanto a outros âmbitos da vida social. 

 A conclusão a que se chega acerca da adoção da Doutrina Treatment as an Equal, com 

os precedentes que surgiram a partir dela e as ações afirmativas criadas pelo Executivo diante 

deste contexto, é bem exposta por Lawrance Tribe, em American Constitutional Law, ao 

afirmar que o tratamento que destaca a raça, por vezes, se faz necessário para que a vitória da 

luta contra o racismo permaneça: 

 

No member of the Supreme Court has supposed that such racial preferences 

are always invalid. In some instances, indeed, the Court has required the 

very opposite of color blindness. And in others the Court has at least 

tolerated color consciousness because forbidding it would defeat the struggle 

against racism and its individious effects. (apud TAVARES, 2003, p. 299). 

 

 No mesmo sentido, Dworkin resume: 

 

[...] que o direito ao tratamento como igual é fundamental, e que o direito ao 

igual tratamento é derivado. Em algumas circunstâncias, o direito ao 

tratamento como igual implicará um direito a igual tratamento, mas 

certamente não em todas as circunstâncias. (2010, p. 350). 

 

 Esse entendimento também está inserto na teoria de “justiça como equidade” de John 

Rawls, que afirma que “não há injustiça nos benefícios maiores conseguidos por uns poucos 

desde que a situação dos menos afortunados seja com isso melhorada”. (2002, p. 16). 

Com o ativismo político-social e a atividade normativa em favor da expansão dos 

direitos civis que seguiram a decisão de Brown v. Board of Education, precedente que 

abandonou a Doutrina Separate but Equal, alcançou-se o fim da segregação racial no âmbito 

dos estados.  
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Enfim, as citadas emendas constitucionais, sobretudo a XIV, em vigor há mais de um 

século, vieram a ter seus valores efetivamente incorporados pelos estados-membros da 

federação, que revisaram suas próprias constituições e, ao final, as adequaram à essência da 

equal protection of law. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa traçou uma breve descrição da evolução da equal protection of 

law na jurisprudência dos EUA, através da análise de três precedentes emblemáticos sobre a 

questão racial. Nesse processo, destacou-se os principais aspectos do sistema Common Law, 

mormente, o papel de proeminência do Judiciário frente aos outros Poderes neste sistema, 

bem como, as interdependências entre as ordens jurídica, política e social existentes nos 

períodos pré e pós- Emendas XIII, XIV e XV à Constituição norte-americana.  

Ao Poder Judiciário é entregue a função de interpretação das normas positivas, 

valendo-se dos precedentes das Cortes mais elevadas como instrumento para vincular e 

perpetuar o direito dito nos julgados. 

No âmbito da equal protection of law o resultado não foi diferente. Embora norma 

positivada na Emenda XIV à Constituição – de certa forma, como uma resposta ao precedente 

criado pela Supreme Court negando a cidadania aos negros -, o Judiciário foi quem teve o 

maior poder de fazer valer aquele direito. Depreende-se isso do fato de que as políticas 

implementadas pelos governos estaduais e a convivência social, à época, continuaram, por 

muito tempo, segregacionistas, com resquícios da cultura escravagista, o que impedia a 

coesão social. Com isso, observa-se que o desenvolvimento da questão racial dependeu do 

lento progresso na visão das Cortes daquele país, as quais, por muitos anos, apresentaram um 

discurso discriminatório.  

A efetivação de uma plena aplicação da equal protection of law esteve, portanto, 

sujeita à evolução jurisprudencial, sobretudo da Supreme Court, maior instância do Poder 

Judiciário norte-americano. Referida Corte, que, em Dred Scott v. Sandford, havia declarado a 

não cidadania das pessoas negras, veio, após as Emendas XIII, XIV e XV, a enfrentar 

dificuldades em aplicar uma igualdade de fato entre as raças, emitindo, no precedente Plessy 

v. Ferguson, sua interpretação segregacionista do instituto da equal protection of law, baseada 

na Doutrina Separate but Equal. 
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Somente meio século depois, no caso Brown v. Board of Education, se alcançaria um 

precedente que vinculasse a aplicação de uma igualdade entre as raças não apenas perante a 

lei, mas social, introduzindo a Doutrina Treatment as an Equal, o que impulsionou aqueles 

que tanto almejavam uma efetiva igualdade racial a intensificarem sua luta por ela.  

Apesar de segmentos da sociedade se manterem resistentes à integração racial, os 

movimentos sociais que emergiram, com fortes lideranças, resultaram na ampliação do 

instituto da equal protection of law na produção judiciária e legislativa, obtendo-se 

precedentes cada vez mais adeptos da Doutrina Treatment as an Equal, nos mais diversos 

âmbitos da vida social, e legislações que expandiam os direitos civis dos negros.   

 Mais uma vez, restou evidente a visão polissistêmica inserta na teoria de Bertalanffy. 

Aqui, os sistemas jurídico, social e político provocaram interferências mútuas: a decisão do 

caso Brown v. Board of Education gerou a intensificação das lutas sociais, que, por sua vez, 

viria a interferir na atividade legislativa e nas decisões futuras do Judiciário, alargando o leque 

de direitos civis, que urgiam por proteção. 

 O resultado disso, foi, finalmente, após mais de um século, um maior alcance da 

equal protection of law, a qual continua evoluindo até os presentes dias. Quem poderia 

imaginar, à época da promulgação das Emendas XIII, XIV e XV, que a chamada cláusula de 

igual proteção seria o primeiro passo para se alcançar a eleição de um presidente negro para 

governar os EUA no século XXI? 
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7.1. O Bill of Rights 

 

THE BILL OF RIGHTS  

 

Amendment I 

Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free 

exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people 

peaceably to assemble, and to petition the government for a redress of grievances. 

 

Amendment II 

A well regulated militia, being necessary to the security of a free state, the right of the people 

to keep and bear arms, shall not be infringed. 

 

Amendment III 

No soldier shall, in time of peace be quartered in any house, without the consent of the owner, 

nor in time of war, but in a manner to be prescribed by law. 

 

Amendment IV 

The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects, against 

unreasonable searches and seizures, shall not be violated, and no warrants shall issue, but 

upon probable cause, supported by oath or affirmation, and particularly describing the place to 

be searched, and the persons or things to be seized. 

 

Amendment V 

No person shall be held to answer for a capital, or otherwise infamous crime, unless on a 

presentment or indictment of a grand jury, except in cases arising in the land or naval forces, 

or in the militia, when in actual service in time of war or public danger; nor shall any person 

be subject for the same offense to be twice put in jeopardy of life or limb; nor shall be 

compelled in any criminal case to be a witness against himself, nor be deprived of life, liberty, 

or property, without due process of law; nor shall private property be taken for public use, 

without just compensation. 

 

Amendment VI 
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In all criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right to a speedy and public trial, by 

an impartial jury of the state and district wherein the crime shall have been committed, which 

district shall have been previously ascertained by law, and to be informed of the nature and 

cause of the accusation; to be confronted with the witnesses against him; to have compulsory 

process for obtaining witnesses in his favor, and to have the assistance of counsel for his 

defense. 

 

Amendment VII 

In suits at common law, where the value in controversy shall exceed twenty dollars, the right 

of trial by jury shall be preserved, and no fact tried by a jury, shall be otherwise reexamined in 

any court of the United States, than according to the rules of the common law. 

 

Amendment VIII 

Excessive bail shall not be required, nor excessive fines imposed, nor cruel and unusual 

punishments inflicted. 

 

Amendment IX 

The enumeration in the Constitution, of certain rights, shall not be construed to deny or 

disparage others retained by the people. 

 

Amendment X 

The powers not delegated to the United States by the Constitution, nor prohibited by it to the 

states, are reserved to the states respectively, or to the people. 
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7.2. Emendas XIII, XIV e XV à Constituição dos EUA 

 

AMENDMENT XIII 

Passed by Congress January 31, 1865. Ratified December 6, 1865. 

 

Note: A portion of Article IV, section 2, of the Constitution was superseded by the 13th 

amendment. 

 

Section 1. 

Neither slavery nor involuntary servitude, except as a punishment for crime whereof the party 

shall have been duly convicted, shall exist within the United States, or any place subject to 

their jurisdiction. 

 

Section 2. 

Congress shall have power to enforce this article by appropriate legislation. 

 

AMENDMENT XIV 

Passed by Congress June 13, 1866. Ratified July 9, 1868. 

 

Note: Article I, section 2, of the Constitution was modified by section 2 of the 14th 

amendment. 

 

Section 1. 

All persons born or naturalized in the United States, and subject to the jurisdiction thereof, are 

citizens of the United States and of the State wherein they reside. No State shall make or 

enforce any law which shall abridge the privileges or immunities of citizens of the United 

States; nor shall any State deprive any person of life, liberty, or property, without due process 

of law; nor deny to any person within its jurisdiction the equal protection of the laws. 

 

Section 2. 

Representatives shall be apportioned among the several States according to their respective 

numbers, counting the whole number of persons in each State, excluding Indians not taxed. 

But when the right to vote at any election for the choice of electors for President and Vice-

President of the United States, Representatives in Congress, the Executive and Judicial 
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officers of a State, or the members of the Legislature thereof, is denied to any of the male 

inhabitants of such State, being twenty-one years of age,* and citizens of the United States, or 

in any way abridged, except for participation in rebellion, or other crime, the basis of 

representation therein shall be reduced in the proportion which the number of such male 

citizens shall bear to the whole number of male citizens twenty-one years of age in such State. 

 

Section 3. 

No person shall be a Senator or Representative in Congress, or elector of President and Vice-

President, or hold any office, civil or military, under the United States, or under any State, 

who, having previously taken an oath, as a member of Congress, or as an officer of the United 

States, or as a member of any State legislature, or as an executive or judicial officer of any 

State, to support the Constitution of the United States, shall have engaged in insurrection or 

rebellion against the same, or given aid or comfort to the enemies thereof. But Congress may 

by a vote of two-thirds of each House, remove such disability. 

 

Section 4. 

The validity of the public debt of the United States, authorized by law, including debts 

incurred for payment of pensions and bounties for services in suppressing insurrection or 

rebellion, shall not be questioned. But neither the United States nor any State shall assume or 

pay any debt or obligation incurred in aid of insurrection or rebellion against the United 

States, or any claim for the loss or emancipation of any slave; but all such debts, obligations 

and claims shall be held illegal and void. 

 

Section 5. 

The Congress shall have the power to enforce, by appropriate legislation, the provisions of 

this article. 

 

*Changed by section 1 of the 26th amendment. 

 

AMENDMENT XV 

Passed by Congress February 26, 1869. Ratified February 3, 1870. 

 

Section 1. 
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The right of citizens of the United States to vote shall not be denied or abridged by the United 

States or by any State on account of race, color, or previous condition of servitude-- 

 

Section 2. 

The Congress shall have the power to enforce this article by appropriate legislation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

7.3. Ementa da decisão da Supreme Court em Dred Scott v. Sandford 

 

I. 

1. Upon a writ of error to a Circuit Court of the United States, the transcript of the record of 

all the proceedings in the case is brought before this court, and is open to its inspection and 

revision. 

2. When a plea to the jurisdiction, in abatement, is overruled by the court upon demurrer, and 

the defendant pleads in bar, and upon these pleas the final judgment of the court is in his 

favor--if the plaintiff brings a writ of error, the judgment of the court upon the plea in 

abatement is before this court, although it was in favor of the plaintiff--and if the court erred 

in overruling it, the judgment must be reversed, and a mandate issued to the Circuit Court to 

dismiss the case for want of jurisdiction. 

3. In the Circuit Courts of the United States, the record must show that the case is one in 

which by the Constitution and laws of the United States, the court had jurisdiction--and if this 

does not appear, and the court gives judgment either for plaintiff or defendant, it is error, and 

the judgment must be reversed by this court--and the parties cannot by consent waive the 

objection to the jurisdiction of the Circuit Court. 

4. A free negro of the African race, whose ancestors were brought to this country and sold as 

slaves, is not a "citizen" within the meaning of the Constitution of the United States. 

5. When the Constitution was adopted, they were not regarded in any of the States as 

members of the community which constituted the State, and were nut numbered among its 

"people or citizen." Consequently, the special rights and immunities guarantied to citizens do 

not apply to them. And not being "citizens" within the meaning of the Constitution, they are 

not entitled to sue in that character in a court of the United States, and the Circuit Court has 

not jurisdiction in such a suit. 

6. The only two clauses in the Constitution which point to this race, treat them as persons 

whom it was morally lawful to deal in as articles of property and to hold as slaves. 

7. Since the adoption of the Constitution of the United States, no state can by any subsequent 

law make a foreigner or any other description of persons citizens of the United States, nor 

entitle them to the rights and privileges secured to citizens by that instrument. 

8. A State, by its laws passed since the adoption of the Constitution, may put a foreigner or 

any other description of persons upon a footing with its own citizens, as to all the rights and 

privileges enjoyed by them within its dominion, and by its laws. But that will not make him a 



72 

 

citizen of the United States, nor entitle him to sue in its courts, nor to any of the privileges and 

immunities of a citizen in another State. 

9. The change in public opinion and feeling in relation to the African race, which has taken 

place since the adoption of the Constitution, cannot change its construction and meaning, and 

it must be construct and administered now according to its true meaning and intention when it 

was formed and adopted. 

10. The plaintiff having admitted, by his demurrer to the plea in abatement, that his ancestors 

were imported from Africa and sold as slaves, he is not a citizen of the Slate of Missouri 

according to the Constitution of the United States, and was not entitled to sue in that character 

in the Circuit Court. 

11. This being the case, the judgment of the court below, in favor of the plaintiff of the plea in 

abatement, was erroneous. 

 

II. 

1. But if the plea in abatement is not brought up by this writ of error, the objection to the 

citizenship of the plaintiff is still apparent on the record, as he himself, in making oct his case, 

states that he is of African descent, was born a slave, and claims that he and his family 

became entitled to freed in by being taken by their owner to reside in a territory where slavery 

is prohibited by act of Congress--and that, in addition to this claim, he himself became 

entitled to freedom being taken to Rock Island, in the State of Illinois--and being free when he 

was brought back to Missouri, he was by the laws of that State a citizen. 

2. If, therefore, the facts he states do not give him or his family a right to freedom, the 

plaintiff is still a slave, and not entitled in sue as a "citizen," and the judgment of the Circuit 

Court was erroneous on that ground also, without any reference to the plea in abatement. 

3. The Circuit Court can give no judgment for plaintiff or defendant in a case where it has not 

jurisdiction, no matter whether there be a plea in abatement or not. And unless it appears upon 

the face of the record, when brought here by writ of error, that the Circuit Court had 

jurisdiction, the judgment must be reversed.The case of Capron v. Van Noorden (2 Cranch, 

126) examined, and the principles thereby decided, reaffirmed. 

4. When the record, as brought here by writ of error, does not show that the Circuit Court had 

jurisdiction, this court has jurisdiction to revise and correct the error, like any other error in 

the court below. It does not and cannot dismiss the case for want of jurisdiction here; for that 

would leave the erroneous judgment of the court below in full force, and the party injured 
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without remedy. But it must reverse the judgment, and, as in any other case of reversal, send a 

mandate to the Circuit Court to conform its judgment to the opinion of this court. 

5. The difference of the jurisdiction in this court in the cases of writs of error to State courts 

and to Circuit Courts of the United States, pointed out; and the mistakes made as to the 

jurisdiction of this court in the latter case, by confounding it with its limited jurisdiction in the 

former. 

6. If the court reverses a judgment upon the ground that it appears by a particular port of the 

record that the Circuit Court had not jurisdiction, it does not take away the jurisdiction of this 

court to examine into and correct, by a reversal of the judgement, any other errors, either as to 

the jurisdiction or any other matter, where it appears from other parts of the tenor that the 

Circuit Court had fallen into error. On the contrary, it is the daily and familiar practice of this 

court to reverse on several grounds, where more than one error appears to have been 

committed. And the error of a Circuit Court in its jurisdiction stands on the same ground, and 

is to be treated in the same manner as any other error upon which its judgment is founded. 

7. The decision, therefore, that the judgment of the Circuit Court upon the plea in abatement is 

erroneous, is no reason why the alleged error apparent in the exception should not also be 

examined, and the judgment reversed on that ground also, if it disclosed a want of jurisdiction 

in the Circuit Court. It is often the duty of this court, after having decided that a particular 

decision of the Circuit Court was erroneous, to examine into other alleged errors, and to 

correct them if they are found to exist. And this has been uniformly done by this court, when 

the questions are in any degree connected with the controversy, and the silence of the court 

might cremate doubts which would lead to further and useless litigation. 

 

III. 

1. The facts upon which the plaintiff relies did not give him his freedom, and make him a 

citizen of Missouri. 

2. The clause in the Constitution authorising Congress to make all needful rules and 

regulations for the government of the territory and other property of the United States, applies 

only to territory within the chartered limits of some one of the States when they were colonies 

of Great Britain, and which was surrendered by the British Government to the old 

Confederation of the States, in the treaty of peace. It does not apply to territory acquired by 

the present Federal Government, by treaty or conquest, from a foreign nation.The case of the 

American and Ocean Insurance Companies v. Canter (1 Peters, 511) referred to and 

examined, showing that the decision in this case is not in conflict with that opinion, and that 
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the court did not, in the case referred to, decide upon the construction of the clause of the 

Constitution above mentioned, because the case before them did not make it necessary to 

decide the question. 

3. The United States, under the present Constitution, cannot acquire territory to be held as a 

colony to be governed at its will and pleasure. But it may acquire territory which, at the time, 

has not a population that fits it to become a State, and still govern it as a Territory until it has 

a population which, in the judgment of Congress, entitles it to be admitted as a State of the 

Union. 

4. During the tine it remains a Territory, Congress may legislate over it within the scope of its 

constitutional powers in relation to citizens of the United State--and may establish a 

Territorial Government--and the form of this local Government must be regulated by the 

discretion of Congress, but with powers not exceeding those which Congress itself, by the 

Constitution, is authorized to exercise over citizens of the United States, in respect to their 

rights of persons or rights of property. 

 

IV. 

1. The territory thus acquired, is acquired by the people of the United States for their common 

and equal benefit, through their agent and trustee, the Federal Government. Congress can 

exercise no power over the rights of persons or property of a citizen in the Territory which is 

prohibited by the Constitution. The Government and the citizen, whenever the Territory is 

open to settlement, both enter it with their respective rights defined and limited by the 

Constitution. 

2. Congress have no right to prohibit the citizens of any particular State or States from taking 

up their home there, while it permits citizens of other States to do so. Nor has it a right to give 

privileges to one class of citizens which it refuses to another. The territory is acquired for their 

equal and common benefit--and if open to any, it must be open to all upon equal and the same 

terms. 

3. Every citizen has a right to take with him into the Territory any article of property which 

the Constitution of the United States recognises as property. 

4. The Constitution of the United States recognises slaves as property, and pledges the Federal 

Government to protect it. And Congress cannot exercise any more authority over property of 

that description than it may constitutionally exercise over property of any other kind. 

5. The act of Congress, therefore, prohibiting a citizen of the United States from taking with 

him his slaves when he removes to the Territory in question to reside, is an exercise of 
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authority over private property which is not warranted by the Constitution--and the removal of 

the plaintiff, by his owner, to that Territory, gave him no title to freedom. 

 

V. 

1. The plaintiff himself acquired no title to freedom by being taken, by his owner, to Rock 

Island, in Illinois, and brought back to Missouri. This court has heretofore decided that the 

status or condition of a person of African descent depended on the laws of the State in which 

he resided. 

2. It has been settled by the decisions of the highest court in Missouri, that by the laws of that 

State, a slave does not become entitled to his freedom, where the owner takes him to reside in 

a State where slavery is not permitted, and afterwards brings him back to Missouri. 

Conclusion. It follows that it is apparent upon the record that the court below erred in its 

judgment on the plea in abatement and also erred in giving judgment for the defendant, when 

the exception shows that the plaintiff was not a citizen of the United States. And as the Circuit 

Court had no jurisdiction, either in the case stated in the plea in abatement, or in the one stated 

in the exception, its judgment in favor of the defendant is erroneous, and must be reversed. 
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7.4. Voto da Supreme Court em Plessy v. Ferguson 

 

“This case turns upon the constitutionality of an act of the general assembly of the state of 

Louisiana, passed in 1890, providing for separate railway carriages for the white and colored 

races. Acts 1890, No. 111, p. 152. 

 

The first section of the statute enacts 'that all railway companies carrying passengers in their 

coaches in this state, shall provide equal but separate accommodations for the white, and 

colored races, by providing two or more passenger coaches for each passenger train, or by 

dividing the passenger coaches by a partition so as to secure separate accommodations: 

provided, that this section shall not be construed to apply to street railroads. No person or 

persons shall be permitted to occupy seats in coaches, other than the ones assigned to them, 

on account of the race they belong to.' 

 

By the second section it was enacted 'that the officers of such passenger trains shall have 

power and are hereby required to assign each passenger to the coach or compartment used for 

the race to which such passenger belongs; any passenger insisting on going into a coach or 

compartment to which by race he does not belong, shall be liable to a fine of twenty-five 

dollars, or in lieu thereof to imprisonment for a period of not more than twenty days in the 

parish prison, and any officer of any railroad insisting on assigning a passenger to a coach or 

compartment other than the one set aside for the race to which said passenger belongs, shall 

be liable to a fine of twenty-five dollars, or in lieu thereof to imprisonment for a period of not 

more than twenty days in the parish prison; and should any passenger refuse to occupy the 

coach or compartment to which he or she is assigned by the officer of such railway, said 

officer shall have power to refuse to carry such passenger on his train, and for such refusal 

neither he nor the railway company which he represents shall be liable for damages in any of 

the courts of this state.' 

 

The third section provides penalties for the refusal or neglect of the officers, directors, 

conductors, and employees of railway companies to comply with the act, with a proviso that 

'nothing in this act shall be construed as applying to nurses attending children of the other 

race.' The fourth section is immaterial. 
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The information filed in the criminal district court charged, in substance, that Plessy, being a 

passenger between two stations within the state of Louisiana, was assigned by officers of the 

company to the coach used for the race to which he belonged, but he insisted upon going into 

a coach used by the race to which he did not belong. Neither in the information nor plea was 

his particular race or color averred. 

 

The petition for the writ of prohibition averred that petitioner was seven-eights Caucasian and 

one-eighth African blood; that the mixture of colored blood was not discernible in him; and 

that he was entitled to every right, privilege, and immunity secured to citizens of the United 

States of the white race; and that, upon such theory, he took possession of a vacant seat in a 

coach where passengers of the white race were accommodated, and was ordered by the 

conductor to vacate said coach, and take a seat in another, assigned to persons of the colored 

race, and, having refused to comply with such demand, he was forcibly ejected, with the aid 

of a police officer, and imprisoned in the parish jail to answer a charge of having violated the 

above act. 

 

The constitutionality of this act is attacked upon the ground that it conflicts both with the 

thirteenth amendment of the constitution, abolishing slavery, and the fourteenth amendment, 

which prohibits certain restrictive legislation on the part of the states. 

 

1. That it does not conflict with the thirteenth amendment, which abolished slavery and 

involuntary servitude, except a punishment for crime, is too clear for argument. Slavery 

implies involuntary servitude,-a state of bondage; the ownership of mankind as a chattel, or, at 

least, the control of the labor and services of one man for the benefit of another, and the 

absence of a legal right to the disposal of his own person, property, and services. This 

amendment was said in the Slaughter-House Cases, 16 Wall. 36, to have been intended 

primarily to abolish slavery, as it had been previously known in this country, and that it 

equally forbade Mexican peonage or the Chinese coolie trade, when they amounted to slavery 

or involuntary servitude, and that the use of the word 'servitude' was intended to prohibit the 

use of all forms of involuntary slavery, of whatever class or name. It was intimated, however, 

in that case, that this amendment was regarded by the statesmen of that day as insufficient to 

protect the colored race from certain laws which had been enacted in the Southern states, 

imposing upon the colored race onerous disabilities and burdens, and curtailing their rights in 
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the pursuit of life, liberty, and property to such an extent that their freedom was of little value; 

and that the fourteenth amendment was devised to meet this exigency. 

 

So, too, in the Civil Rights Cases, 109 U.S. 3, 3 Sup. Ct. 18, it was said that the act of a mere 

individual, the owner of an inn, a public conveyance or place of amusement, refusing 

accommodations to colored people, cannot be justly regarded as imposing any badge of 

slavery or servitude upon the applicant, but only as involving an ordinary civil injury, 

properly cognizable by the laws of the state, and presumably subject to redress by those laws 

until the contrary appears. 'It would be running the slavery question into the ground,' said Mr. 

Justice Bradley, 'to make it apply to every act of discrimination which a person may see fit to 

make as to the guests he will entertain, or as to the people he will take into his coach or cab or 

car, or admit to his concert or theater, or deal with in other matters of intercourse or business.' 

 

A statute which implies merely a legal distinction between the white and colored races-a 

distinction which is founded in the color of the two races, and which must always exist so 

long as white men are distinguished from the other race by color-has no tendency to destroy 

the legal equality of the two races, or re-establish a state of involuntary servitude. Indeed, we 

do not understand that the thirteenth amendment is strenuously relied upon by the plaintiff in 

error in this connection. 

 

2. By the fourteenth amendment, all persons born or naturalized in the United States, and 

subject to the jurisdiction thereof, are made citizens of the United States and of the state 

wherein they reside; and the states are forbidden from making or enforcing any law which 

shall abridge the privileges or immunities of citizens of the United States, or shall deprive any 

person of life, liberty, or property without due process of law, or deny to any person within 

their jurisdiction the equal protection of the laws. 

 

The proper construction of this amendment was first called to the attention of this court in the 

Slaughter-House Cases, 16 Wall. 36, which involved, however, not a question of race, but one 

of exclusive privileges. The case did not call for any expression of opinion as to the exact 

rights it was intended to secure to the colored race, but it was said generally that its main 

purpose was to establish the citizenship of the negro, to give definitions of citizenship of the 

United States and of the states, and to protect from the hostile legislation of the states the 

privileges and immunities of citizens of the United States, as distinguished from those of 
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citizens of the states. The object of the amendment was undoubtedly to enforce the absolute 

equality of the two races before the law, but, in the nature of things, it could not have been 

intended to abolish distinctions based upon color, or to enforce social, as distinguish d from 

political, equality, or a commingling of the two races upon terms unsatisfactory to either. 

Laws permitting, and even requiring, their separation, in places where they are liable to be 

brought into contact, do not necessarily imply the inferiority of either race to the other, and 

have been generally, if not universally, recognized as within the competency of the state 

legislatures in the exercise of their police power. The most common instance of this is 

connected with the establishment of separate schools for white and colored children, which 

have been held to be a valid exercise of the legislative power even by courts of states where 

the political rights of the colored race have been longest and most earnestly enforced. 

 

One of the earliest of these cases is that of Roberts v. City of Boston, 5 Cush. 198, in which 

the supreme judicial court of Massachusetts held that the general school committee of Boston 

had power to make provision for the instruction of colored children in separate schools 

established exclusively for them, and to prohibit their attendance upon the other schools. 'The 

great principle,' said Chief Justice Shaw, 'advanced by the learned and eloquent advocate for 

the plaintiff [Mr. Charles Sumner], is that, by the constitution and laws of Massachusetts, all 

persons, without distinction of age or sex, birth or color, origin or condition, are equal before 

the law. ... But, when this great principle comes to be applied to the actual and various 

conditions of persons in society, it will not warrant the assertion that men and women are 

legally clothed with the same civil and political powers, and that children and adults are 

legally to have the same functions and be subject to the same treatment; but only that the 

rights of all, as they are settled and regulated by law, are equally entitled to the paternal 

consideration and protection of the law for their maintenance and security.' It was held that 

the powers of the committee extended to the establish- ment of separate schools for children 

of different ages, sexes and colors, and that they might also establish special schools for poor 

and neglected children, who have become too old to attend the primary school, and yet have 

not acquired the rudiments of learning, to enable them to enter the ordinary schools. Similar 

laws have been enacted by congress under its general power of legislation over the District of 

Columbia (sections 281- 283, 310, 319, Rev. St. D. C.), as well as by the legislatures of many 

of the states, and have been generally, if not uniformly, sustained by the courts. State v. 

McCann, 21 Ohio St. 210; Lehew v. Brummell (Mo. Sup.) 15 S. W. 765; Ward v. Flood, 48 



80 

 

Cal. 36; Bertonneau v. Directors of City Schools, 3 Woods, 177, Fed. Cas. No. 1,361; People 

v. Gallagher, 93 N. Y. 438; Cory v. Carter, 48 Ind. 337; Dawson v. Lee, 83 Ky. 49. 

 

Laws forbidding the intermarriage of the two races may be said in a technical sense to 

interfere with the freedom of contract, and yet have been universally recognized as within the 

police power of the state. State v. Gibson, 36 Ind. 389. 

 

The distinction between laws interfering with the political equality of the negro and those 

requiring the separation of the two races in schools, theaters, and railway carriages has been 

frequently drawn by this court. Thus, in Strauder v. West Virginia, 100 U.S. 303, it was held 

that a law of West Virginia limiting to white male persons 21 years of age, and citizens of the 

state, the right to sit upon juries, was a discrimination which implied a legal inferiority in civil 

society, which lessened the security of the right of the colored race, and was a step towards 

reducing them to a condition of servility. Indeed, the right of a colored man that, in the 

selection of jurors to pass upon his life, liberty, and property, there shall be no exclusion of 

his race, and no discrimination against them because of color, has been asserted in a number 

of cases. Virginia v. Rivers, 100 U.S. 313 ; Neal v. Delaware, 103 U.S. 370 ; ush v. Com., 

107 U.S. 110 , 1 Sup. Ct. 625; Gibson v. Mississippi, 162 U.S. 565 , 16 Sup. Ct. 904. So, 

where the laws of a particular locality or the charter of a particular railway corporation has 

provided that no person shall be excluded from the cars on account of color, we have held that 

this meant that persons of color should travel in the same car as white ones, and that the 

enactment was not satisfied by the company providing cars assigned exclusively to people of 

color, though they were as good as those which they assigned exclusively to white persons. 

Railroad Co. v. Brown, 17 Wall. 445. 

 

Upon the other hand, where a statute of Louisiana required those engaged in the transportation 

of passengers among the states to give to all persons traveling within that state, upon vessels 

employed in that business, equal rights and privileges in all parts of the vessel, without 

distinction on account of race or color, and subjected to an action for damages the owner of 

such a vessel who excluded colored passengers on account of their color from the cabin set 

aside by him for the use of whites, it was held to be, so far as it applied to interstate 

commerce, unconstitutional and void. Hall v. De Cuir, 95 U.S. 485 . The court in this case, 

however, expressly disclaimed that it had anything whatever to do with the statute as a 

regulation of internal commerce, or affecting anything else than commerce among the states. 
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In the Civil Rights Cases, 109 U.S. 3 , 3 Sup. Ct. 18, it was held that an act of congress 

entitling all persons within the jurisdiction of the United States to the full and equal 

enjoyment of the accommodations, advantages, facilities, and privileges of inns, public 

conveyances, on land or water, theaters, and other places of public amusement, and made 

applicable to citizens of every race and color, regardless of any previous condition of 

servitude, was unconstitutional and void, upon the ground that the fourteenth amendment was 

prohibitory upon the states only, and the legislation authorized to be adopted by congress for 

enforcing it was not direct legislation on matters respecting which the states were prohibited 

from making or enforcing certain laws, or doing certain acts, but was corrective legislation, 

such as might be necessary or proper for counter-acting and redressing the effect of such laws 

or acts. In delivering the opinion of the court, Mr. Justice Bradley observed that the fourteenth 

amendment 'does not invest congress with power to legislate upon subjects that are within the 

domain of state legislation, but to provide modes of relief against state legislation or state 

action of the kind referred to. It does not authorize congress to create a code of municipal law 

for the regulation of private rights, but to provide modes of redress against the operation of 

state laws, and the action of state officers, executive or judicial, when these are subversive of 

the fundamental rights specified in the amendment. Positive rights and privileges are 

undoubtedly secured by the fourteenth amendment; but they are secured by way of prohibition 

against state laws and state proceedings affecting those rights and privileges, and by power 

given to congress to legislate for the purpose of carrying such prohibition into effect; and such 

legislation must necessarily be predicated upon such supposed state laws or state proceedings, 

and be directed to the correction of their operation and effect.' 

 

Much nearer, and, indeed, almost directly in point, is the case of the Louisville, N. O. & T. 

Ry. Co. v. State, 133 U.S. 587 , 10 Sup. Ct. 348, wherein the railway company was indicted 

for a violation of a statute of Mississippi, enacting that all railroads carrying passengers 

should provide equal, but separate, accommodations for the white and colored races, by 

providing two or more passenger cars for each passenger train, or by dividing the passenger 

cars by a partition, so as to secure separate accommodations. The case was presented in a 

different aspe t from the one under consideration, inasmuch as it was an indictment against 

the railway company for failing to provide the separate accommodations, but the question 

considered was the constitutionality of the law. In that case, the supreme court of Mississippi 

(66 Miss. 662, 6 South. 203) had held that the statute applied solely to commerce within the 
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state, and, that being the construction of the state statute by its highest court, was accepted as 

conclusive. 'If it be a matter,' said the court (page 591, 133 U. S., and page 348, 10 Sup. Ct.), 

'respecting commerce wholly within a state, and not interfering with commerce between the 

states, then, obviously, there is no violation of the commerce clause of the federal 

constitution. ... No question arises under this section as to the power of the state to separate in 

different compartments interstate pas- sengers, or affect, in any manner, the privileges and 

rights of such passengers. All that we can consider is whether the state has the power to 

require that railroad trains within her limits shall have separate accommodations for the two 

races. That affecting only commerce within the state is no invasion of the power given to 

congress by the commerce clause.' 

 

A like course of reasoning applies to the case under consideration, since the supreme court of 

Louisiana, in the case of State v. Judge, 44 La. Ann. 770, 11 South. 74, held that the statute in 

question did not apply to interstate passengers, but was confined in its application to 

passengers traveling exclusively within the borders of the state. The case was decided largely 

upon the authority of Louisville, N. O. & T. Ry. Co. v. State, 66 Miss. 662, 6 South, 203, and 

affirmed by this court in 133 U.S. 587 , 10 Sup. Ct. 348. In the present case no question of 

interference with interstate commerce can possibly arise, since the East Louisiana Railway 

appears to have been purely a local line, with both its termini within the state of Louisiana. 

Similar statutes for the separation of the two races upon public conveyances were held to be 

constitutional in Railroad v. Miles, 55 Pa. St. 209; Day v. Owen 5 Mich. 520; Railway Co. v. 

Williams, 55 Ill. 185; Railroad Co. v. Wells, 85 Tenn. 613; 4 S. W. 5; Railroad Co. v. Benson, 

85 Tenn. 627, 4 S. W. 5; The Sue, 22 Fed. 843; Logwood v. Railroad Co., 23 Fed. 318; 

McGuinn v. Forbes, 37 Fed. 639; People v. King ( N. Y. App.) 18 N. E. 245; Houck v. 

Railway Co., 38 Fed. 226; Heard v. Railroad Co., 3 Inter St. Commerce Com. R. 111, 1 Inter 

St. Commerce Com. R. 428. 

 

While we think the enforced separation of the races, as applied to the internal commerce of 

the state, neither abridges the privileges or immunities of the colored man, deprives him of his 

property without due process of law, nor denies him the equal protection of the laws, within 

the meaning of the fourteenth amendment, we are not prepared to say that the conductor, in 

assigning passengers to the coaches according to their race, does not act at his peril, or that the 

provision of the second section of the act that denies to the passenger compensa- tion in 

damages for a refusal to receive him into the coach in which he properly belongs is a valid 
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exercise of the legislative power. Indeed, we understand it to be conceded by the state's 

attorney that such part of the act as exempts from liability the railway company and its 

officers is unconstitutional. The power to assign to a particular coach obviously implies the 

power to determine to which race the passenger belongs, as well as the power to determine 

who, under the laws of the particular state, is to be deemed a white, and who a colored, 

person. This question, though indicated in the brief of the plaintiff in error, does not properly 

arise upon the record in this case, since the only issue made is as to the unconstitutionality of 

the act, so far as it requires the railway to provide separate accommodations, and the 

conductor to assign passengers according to their race. 

 

It is claimed by the plaintiff in error that, in an mixed community, the reputation of belonging 

to the dominant race, in this instance the white race, is 'property,' in the same sense that a right 

of action or of inheritance is property. Conceding this to be so, for the purposes of this case, 

we are unable to see how this statute deprives him of, or in any way affects his right to, such 

property. If he be a white man, and assigned to a colored coach, he may have his action for 

damages against the company for being deprived of his so-called 'property.' Upon the other 

hand, if he be a colored man, and be so assigned, he has been deprived of no property, since 

he is not lawfully entitled to the reputation of being a white man. 

 

In this connection, it is also suggested by the learned counsel for the plaintiff in error that the 

same argument that will justify the state legislature in requiring railways to provide separate 

accommodations for the two races will also authorize them to require separate cars to be 

provided for people whose hair is of a certain color, or who are aliens, or who belong to 

certain nationalities, or to enact laws requiring colored people to walk upon one side of the 

street, and white people upon the other, or requiring white men's houses to be painted white, 

and colored men's black, or their vehicles or business signs to be of different colors, upon the 

theory that one side of the street is as good as the other, or that a house or vehicle of one color 

is as good as one of another color. The reply to all this is that every exercise of the police 

power must be reasonable, and extend only to such laws as are enacted in good faith for the 

promotion of the public good, and not for the annoyance or oppression of a particular class. 

Thus, in Yick Wo v. Hopkins, 118 U.S. 356 , 6 Sup. Ct. 1064, it was held by this court that a 

municipal ordinance of the city of San Francisco, to regulate the carrying on of public 

laundries within the limits of the municipality, violated the provisions of the constitution of 

the United States, if it conferred upon the municipal authorities arbitrary power, at their own 
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will, and without regard to discretion, in the legal sense of the term, to give or withhold 

consent as to persons or places, without regard to the competency of the persons applying or 

the propriety of the places selected for the carrying on of the business. It was held to be a 

covert attempt on the part of the municipality to make an arbitrary and unjust discrimination 

against the Chinese race. While this was the case of a municipal ordinance, a like principle 

has been held to apply to acts of a state legislature passed in the exercise of the police power. 

Railroad Co. v. Husen, 95 U.S. 465 ; Louisville & N. R. Co. v. Kentucky, 161 U.S. 677 , 16 

Sup. Ct. 714, and cases cited on page 700, 161 U. S., and page 714, 16 Sup. Ct.; Daggett v. 

Hudson, 43 Ohio St. 548, 3 N. E. 538; Capen v. Foster, 12 Pick. 485; State v. Baker, 38 Wis. 

71; Monroe v. Collins, 17 Ohio St. 665; Hulseman v. Rems, 41 Pa. St. 396; Osman v. Riley, 

15 Cal. 48. 

 

So far, then, as a conflict with the fourteenth amendment is concerned, the case reduces itself 

to the question whether the statute of Louisiana is a reasonable regulation, and with respect to 

this there must necessarily be a large discretion on the part of the legislature. In determining 

the question of reasonableness, it is at liberty to act with reference to the established usages, 

customs, and traditions of the people, and with a view to the promotion of their comfort, and 

the preservation of the public peace and good order. Gauged by this standard, we cannot say 

that a law which authorizes or even requires the separation of the two races in public 

conveyances is unreasonable, or more obnoxious to the fourteenth amendment than the acts of 

congress requiring separate schools for colored children in the District of Columbia, the 

constitutionality of which does not seem to have been questioned, or the corresponding acts of 

state legislatures. 

 

We consider the u derlying fallacy of the plaintiff's argument to consist in the assumption that 

the enforced separation of the two races stamps the colored race with a badge of inferiority. If 

this be so, it is not by reason of anything found in the act, but solely because the colored race 

chooses to put that construction upon it. The argument necessarily assumes that if, as has been 

more than once the case, and is not unlikely to be so again, the colored race should become 

the dominant power in the state legislature, and should enact a law in precisely similar terms, 

it would thereby relegate the white race to an inferior position. We imagine that the white 

race, at least, would not acquiesce in this assumption. The argument also assumes that social 

prejudices may be overcome by legislation, and that equal rights cannot be secured to the 

negro except by an enforced commingling of the two races. We cannot accept this 
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proposition. If the two races are to meet upon terms of social equality, it must be the result of 

natural affinities, a mutual appreciation of each other's merits, and a voluntary consent of 

individuals. As was said by the court of appeals of New York in People v. Gallagher, 93 N. Y. 

438, 448: 'This end can neither be accomplished nor promoted by laws which conflict with the 

general sentiment of the community upon whom they are designed to operate. When the 

government, therefore, has secured to each of its citizens equal rights before the law, and 

equal opportunities for improvement and progress, it has accomplished the end for which it 

was organized, and performed all of the functions respecting social advantages with which it 

is endowed.' Legislation is powerless to eradicate racial instincts, or to abolish distinctions 

based upon physical differences, and the attempt to do so can only result in accentuating the 

difficulties of the present situation. If the civil and political rights of both races be equal, one 

cannot be inferior to the other civilly or politically. If one race be inferior to the other socially, 

the constitution of the United States cannot put them upon the same plane. 

 

It is true that the question of the proportion of colored blood necessary to constitute a colored 

person, as distinguished from a white person, is one upon which there is a difference of 

opinion in the different states; some holding that any visible admixture of black blood stamps 

the person as belonging to the colored race (State v. Chavers, 5 Jones [N. C.] 1); others, that it 

depends upon the preponderance of blood ( Gray v. State, 4 Ohio, 354; Monroe v. Collins, 17 

Ohio St. 665); and still others, that the predominance of white blood must only be in the 

proportion of three-fourths (People v. Dean, 14 Mich. 406; Jones v. Com., 80 Va. 544). But 

these are questions to be determined under the laws of each state, and are not properly put in 

issue in this case. Under the allegations of his petition, it may undoubtedly become a question 

of importance whether, under the laws of Louisiana, the petitioner belongs to the white or 

colored race.” 
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7.5. Voto da Supreme Court em Brown v. Board of Education 

 

“Segregation of white and Negro children in the public schools of a State solely on the basis 

of race, pursuant to state laws permitting or requiring such segregation, denies to Negro 

children the equal protection of the laws guaranteed by the Fourteenth Amendment -- even 

though the physical facilities and other "tangible" factors of white and Negro schools may be 

equal. 

 

(a) The history of the Fourteenth Amendment is inconclusive as to its intended effect on 

public education. 

 

(b) The question presented in these cases must be determined not on the basis of conditions 

existing when the Fourteenth Amendment was adopted, but in the light of the full 

development of public education and its present place in American life throughout the Nation. 

 

(c) Where a State has undertaken to provide an opportunity for an education in its public 

schools, such an opportunity is a right which must be made available to all on equal terms. 

 

(d) Segregation of children in public schools solely on the basis of race deprives children of 

the minority group of equal educational opportunities, even though the physical facilities and 

other "tangible" factors may be equal. 

 

(e) The "separate but equal" doctrine adopted in Plessy v. Ferguson, 163 U.S. 537, has no 

place in the field of public education. 

 

(f) The cases are restored to the docket for further argument on specified questions relating to 

the forms of the decrees. 

 

Opinion 

 

MR. CHIEF JUSTICE WARREN delivered the opinion of the Court.  

These cases come to us from the States of Kansas, South Carolina, Virginia, and Delaware. 

They are premised on different facts and different local conditions, but a common legal 

question justifies their consideration together in this consolidated opinion. 
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In each of the cases, minors of the Negro race, through their legal representatives, seek the aid 

of the courts in obtaining admission to the public schools of their community on a 

nonsegregated basis. In each instance, they had been denied admission to schools attended by 

white children under laws requiring or permitting segregation according to race. This 

segregation was alleged to deprive the plaintiffs of the equal protection of the laws under the 

Fourteenth Amendment. In each of the cases other than the Delaware case, a three-judge 

federal district court denied relief to the plaintiffs on the so-called "separate but equal" 

doctrine announced by this Court in Plessy v. Ferguson, 163 U.S. 537. Under that doctrine, 

equality of treatment is accorded when the races are provided substantially equal facilities, 

even though these facilities be separate. In the Delaware case, the Supreme Court of Delaware 

adhered to that doctrine, but ordered that the plaintiffs be admitted to the white schools 

because of their superiority to the Negro schools. 

 

The plaintiffs contend that segregated public schools are not "equal" and cannot be made 

"equal," and that hence they are deprived of the equal protection of the laws. Because of the 

obvious importance of the question presented, the Court took jurisdiction. Argument was 

heard in the 1952 Term, and reargument was heard this Term on certain questions propounded 

by the Court. 

 

Reargument was largely devoted to the circumstances surrounding the adoption of the 

Fourteenth Amendment in 1868. It covered exhaustively consideration of the Amendment in 

Congress, ratification by the states, then-existing practices in racial segregation, and the views 

of proponents and opponents of the Amendment. This discussion and our own investigation 

convince us that, although these sources cast some light, it is not enough to resolve the 

problem with which we are faced. At best, they are inconclusive. The most avid proponents of 

the post-War Amendments undoubtedly intended them to remove all legal distinctions among 

"all persons born or naturalized in the United States." Their opponents, just as certainly, were 

antagonistic to both the letter and the spirit of the Amendments and wished them to have the 

most limited effect. What others in Congress and the state legislatures had in mind cannot be 

determined with any degree of certainty. 

 

An additional reason for the inconclusive nature of the Amendment's history with respect to 

segregated schools is the status of public education at that time. In the South, the movement 
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toward free common schools, supported by general taxation, had not yet taken hold. 

Education of white children was largely in the hands of private groups. Education of Negroes 

was almost nonexistent, and practically all of the race were illiterate. In fact, any education of 

Negroes was forbidden by law in some states. Today, in contrast, many Negroes have 

achieved outstanding success in the arts and sciences, as well as in the business and 

professional world. It is true that public school education at the time of the Amendment had 

advanced further in the North, but the effect of the Amendment on Northern States was 

generally ignored in the congressional debates. Even in the North, the conditions of public 

education did not approximate those existing today. The curriculum was usually rudimentary; 

ungraded schools were common in rural areas; the school term was but three months a year in 

many states, and compulsory school attendance was virtually unknown. As a consequence, it 

is not surprising that there should be so little in the history of the Fourteenth Amendment 

relating to its intended effect on public education. 

 

In the first cases in this Court construing the Fourteenth Amendment, decided shortly after its 

adoption, the Court interpreted it as proscribing all state-imposed discriminations against the 

Negro race. The doctrine of "separate but equal" did not make its appearance in this Court 

until 1896 in the case of Plessy v. Ferguson, supra, involving not education but transportation. 

American courts have since labored with the doctrine for over half a century. In this Court, 

there have been six cases involving the "separate but equal" doctrine in the field of public 

education. In Cumming v. County Board of Education, 175 U.S. 528, and Gong Lum v. Rice, 

275 U.S. 78, the validity of the doctrine itself was not challenged. In more recent cases, all on 

the graduate school level, inequality was found in that specific benefits enjoyed by white 

students were denied to Negro students of the same educational qualifications. Missouri ex 

rel. Gaines v. Canada, 305 U.S. 337; Sipuel v. Oklahoma, 332 U.S. 631; Sweatt v. Painter, 

339 U.S. 629; McLaurin v. Oklahoma State Regents, 339 U.S. 637. In none of these cases 

was it necessary to reexamine the doctrine to grant relief to the Negro plaintiff. And in Sweatt 

v. Painter, supra, the Court expressly reserved decision on the question whether Plessy v. 

Ferguson should be held inapplicable to public education. 

 

In the instant cases, that question is directly presented. Here, unlike Sweatt v. Painter, there 

are findings below that the Negro and white schools involved have been equalized, or are 

being equalized, with respect to buildings, curricula, qualifications and salaries of teachers, 

and other "tangible" factors. Our decision, therefore, cannot turn on merely a comparison of 
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these tangible factors in the Negro and white schools involved in each of the cases. We must 

look instead to the effect of segregation itself on public education. 

 

In approaching this problem, we cannot turn the clock back to 1868, when the Amendment 

was adopted, or even to 1896, when Plessy v. Ferguson was written. We must consider public 

education in the light of its full development and its present place in American life throughout 

the Nation. Only in this way can it be determined if segregation in public schools deprives 

these plaintiffs of the equal protection of the laws. 

 

Today, education is perhaps the most important function of state and local governments. 

Compulsory school attendance laws and the great expenditures for education both 

demonstrate our recognition of the importance of education to our democratic society. It is 

required in the performance of our most basic public responsibilities, even service in the 

armed forces. It is the very foundation of good citizenship. Today it is a principal instrument 

in awakening the child to cultural values, in preparing him for later professional training, and 

in helping him to adjust normally to his environment. In these days, it is doubtful that any 

child may reasonably be expected to succeed in life if he is denied the opportunity of an 

education. Such an opportunity, where the state has undertaken to provide it, is a right which 

must be made available to all on equal terms. 

 

We come then to the question presented: Does segregation of children in public schools solely 

on the basis of race, even though the physical facilities and other "tangible" factors may be 

equal, deprive the children of the minority group of equal educational opportunities? We 

believe that it does. 

 

In Sweatt v. Painter, supra, in finding that a segregated law school for Negroes could not 

provide them equal educational opportunities, this Court relied in large part on "those 

qualities which are incapable of objective measurement but which make for greatness in a law 

school." In McLaurin v. Oklahoma State Regents, supra, the Court, in requiring that a Negro 

admitted to a white graduate school be treated like all other students, again resorted to 

intangible considerations: ". . . his ability to study, to engage in discussions and exchange 

views with other students, and, in general, to learn his profession." Such considerations apply 

with added force to children in grade and high schools. To separate them from others of 

similar age and qualifications solely because of their race generates a feeling of inferiority as 
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to their status in the community that may affect their hearts and minds in a way unlikely ever 

to be undone. The effect of this separation on their educational opportunities was well stated 

by a finding in the Kansas case by a court which nevertheless felt compelled to rule against 

the Negro plaintiffs: 

 

Segregation of white and colored children in public schools has a detrimental effect upon the 

colored children. The impact is greater when it has the sanction of the law, for the policy of 

separating the races is usually interpreted as denoting the inferiority of the negro group. A 

sense of inferiority affects the motivation of a child to learn. Segregation with the sanction of 

law, therefore, has a tendency to [retard] the educational and mental development of negro 

children and to deprive them of some of the benefits they would receive in a racial[ly] 

integrated school system. 

 

Whatever may have been the extent of psychological knowledge at the time of Plessy v. 

Ferguson, this finding is amply supported by modern authority. Any language in Plessy v. 

Ferguson contrary to this finding is rejected. 

 

We conclude that, in the field of public education, the doctrine of "separate but equal" has no 

place. Separate educational facilities are inherently unequal. Therefore, we hold that the 

plaintiffs and others similarly situated for whom the actions have been brought are, by reason 

of the segregation complained of, deprived of the equal protection of the laws guaranteed by 

the Fourteenth Amendment. This disposition makes unnecessary any discussion whether such 

segregation also violates the Due Process Clause of the Fourteenth Amendment. 

 

Because these are class actions, because of the wide applicability of this decision, and because 

of the great variety of local conditions, the formulation of decrees in these cases presents 

problems of considerable complexity. On reargument, the consideration of appropriate relief 

was necessarily subordinated to the primary question -- the constitutionality of segregation in 

public education. We have now announced that such segregation is a denial of the equal 

protection of the laws. In order that we may have the full assistance of the parties in 

formulating decrees, the cases will be restored to the docket, and the parties are requested to 

present further argument on Questions 4 and 5 previously propounded by the Court for the 

reargument this Term The Attorney General of the United States is again invited to 

participate. The Attorneys General of the states requiring or permitting segregation in public 
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education will also be permitted to appear as amici curiae upon request to do so by September 

15, 1954, and submission of briefs by October 1, 1954. 

 

It is so ordered. 

 

* Together with No. 2, Briggs et al. v. Elliott et al., on appeal from the United States District 

Court for the Eastern District of South Carolina, argued December 9-10, 1952, reargued 

December 7-8, 1953; No. 4, Davis et al. v. County School Board of Prince Edward County, 

Virginia, et al. , on appeal from the United States District Court for the Eastern District of 

Virginia, argued December 10, 1952, reargued December 7-8, 1953, and No. 10, Gebhart et 

al. v. Belton et al., on certiorari to the Supreme Court of Delaware, argued December 11, 

1952, reargued December 9, 1953.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


