
Ofício Circular nº 13/2015                                     Curitiba, 18 de junho de 2015. 
  
  
                                               Senhor(a) Promotor(a) de Justiça: 
  

A partir de pesquisa realizada pelo Núcleo de Promoção da 
Igualdade Étnico-Racial – NUPIER do Ministério Público do Estado do Paraná, durante o 
ano de 2014, verificou-se ser expressivo o número de registros policiais imprecisos, quando 
da prática criminosa de racismo (crimes da Lei 7.716/89) ou injúria racial (art. 140, par. 3º 
do CP). 

 Em sua grande maioria, os relatos são tipificados como 
injúria comum (art. 140, do CP), registrados inclusive por meio de Termo 
Circunstanciado, não gerando, assim, estatística correta relacionada à existência do 
fenômeno do racismo no Estado do Paraná[1]. 

Ainda, em pesquisa realizada por meio de comparação 
com o número de boletins de ocorrência corretamente registrados para apuração de 
racismo e injúria racial entre os anos de 2010 e 2014, verificou-se que menos de 10 (dez) 
por cento dos fatos criminosos chegam ao conhecimento do Ministério Público, pois não 
estão cadastrados enquanto inquéritos policiais no sistema Pro-MP. 

Os erros de registro, que acabam sendo tratados como 
infrações penais afetas à competência do Juizado Especial, além do imenso número de 
boletins de ocorrência que acabam não ensejando a instauração de inquéritos policiais, 
tornam-se dois fatores para que os Promotores de Justiça do Estado tenham informação 
de um percentual baixíssimo das práticas racistas criminosas devidamente comunicadas 
pelas vítimas à Autoridade Policial. 

 Destarte, o Centro de Apoio Operacional das Promotorias 
de Direitos Humanos e a Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Paraná 
orientam no sentido de que todos os Promotores de Justiça que atuam nos Juizados 
Especiais Criminais verifiquem se, na narrativa fática do Termo Circunstanciado, está 
presente a motivação por preconceito em razão de cor, raça, etnia, religião ou 
origeme, efetivamente, procedam à retificação do erro de capitulação com 
consequente determinação de instauração de inquérito policial pela prática dos crimes 
expostos na Lei 7.716/89 ou no art. 140, par. 3º do CP. 
                                               

                                    Atenciosamente. 
  

Arion Rolim Pereira 
Corregedor-Geral 

   
Olympio de Sá Sotto Maior Neto 

Coordenador do CAOPJ de Proteção aos Direitos Humanos 
 

 
[1] Quanto à primeira problemática, a partir de tratativas efetuadas pelo Centro de Apoio e as Corregedorias da Polícia Civil 
e Militar, foram publicadas as notas de instrução sobre o tema que podem ser encontradas nos seguintes 
links: http://www.direito.mppr.mp.br/arquivos/File/Igualdade_Racial/polcivilnotainstrucao.pdf 
http://www.direito.mppr.mp.br/arquivos/File/Oficio1273GabCGPMPR.PDF 


