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Ofício nº 01/2021 – Circular                        Curitiba, 08 de Julho de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excelentíssimo(a) Promotor(a) de Justiça: 

 

 

 

 

O Núcleo de Promoção da Igualdade Étnico-Racial – NUPIER vem 

atuando nas demandas em prol da igualdade racial, especialmente no que tange à 

promoção dos direitos coletivos e difusos e à efetivação das respectivas políticas 

públicas. 

 
Nesse contexto, para além das disposições normativas da Resolução nº 

170, de 13 de junho de 2017, do CNMP, do Estatuto da Igualdade Racial (Lei nº 

12.888/2010), da Lei Federal nº 12.990/2014 e da Lei Estadual nº 14.274/2003, 

recentemente o Brasil ratificou a Convenção Interamericana contra o Racismo, a 

Discriminação Racial e Formas correlatas de Intolerância, que passa a integrar 

a ordem jurídica - o denominado bloco de constitucionalidade - brasileira com 
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"equivalência de emenda constitucional", uma vez que foi internalizada nos termos 

do § 3º do art. 5º da Constituição da República. 

O artigo 5º da Convenção Interamericana em destaque indica que o 

Estado brasileiro se comprometeu a adotar políticas especiais e ações afirmativas 

necessárias para assegurar o gozo ou exercício dos direitos e liberdades 

fundamentais das pessoas ou grupos sujeitos ao racismo, à discriminação racial e 

formas correlatas de intolerância, com o propósito de promover condições equitativas 

para a igualdade de oportunidades, inclusão e progresso para essas pessoas ou 

grupos. Portanto, está em vigor um mandamento constitucional no sentido de que 

sejam criadas, mantidas, ampliadas as cotas raciais, entre outras ações afirmativas, 

de maneira que não há mais espaço de discricionariedade para a não adoção de cotas 

raciais. 

Apesar dessa premissa jurídica, no Estado do Paraná, não há ações 

afirmativas raciais na maior parte dos municípios. O Nupier promoveu o levantamento 

dos dados acerca da existência de lei de cotas raciais nos 50 (cinquenta) municípios 

mais populosos do Estado do Paraná. Constatou que somente 10 (dez) cidades, entre 

as 50 (cinquenta) mais populosas do Estado, possuem legislação própria que 

asseguram a reserva de vagas para pessoas negras nos concursos públicos 

municipais, com a ressalva de que, dos 40 (quarenta) municípios que não possuem 

referida previsão legal, 06 (seis) garantem a reserva de vagas em concursos para afro-

brasileiros em seus editais, fazendo uso das disposições elencadas nas 

supramencionadas Leis Federal e Estadual de cotas raciais. Logo, em 68% dos 

municípios pesquisados não são adotadas as cotas raciais, estando em 

situação de flagrante ilicitude. 

 
Diante disso, a fim de auxiliar os(as) Colegas na fiscalização e promoção 

do direito às ações afirmativas previsto no bloco de constitucionalidade do Brasil, o 

Núcleo de Promoção da Igualdade Étnico-Racial elaborou minuta de duas  

recomendações administrativas. Uma direcionada ao prefeito e outra aos vereadores 
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de cada um dos municípios de sua comarca, a fim de que seja imediatamente adotada 

a política de cotas raciais, preferencialmente por meio de lei municipal - de iniciativa 

não exclusiva do poder executivo, como já decidiu o STF - que disponha sobre a 

reserva de vagas para afrodescendentes em concursos públicos para provimento de 

cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública municipal.  

Colocamo-nos à disposição para apoio eventualmente necessário. 

 Na oportunidade apresentamos a Vossa Excelência protestos de estima 

e consideração. 
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