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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 
AVISO Nº 206/2020–PGJ, DE 10 DE JUNHO DE 2020 

 

 Avisa que o CAO Criminal, disponibilizou o 
arquivo no link notícias, que expede a 
Orientação Conjunta, a ser observada pelos 
órgãos de execução do Ministério Público do 
Estado de São Paulo. (EMENTA ELABORADA) 

 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, a pedido do Centro de Apoio Operacional das 

Promotorias de Justiça Criminais – CAOCRIM, avisa que, a Procuradoria-Geral de Justiça e 

a Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado de São Paulo, publicaram Orientação 

Conjunta nº 1/2020 – PGJ, no sentido de que os órgãos de execução do Ministério Público do 

Estado de São Paulo devem evitar qualquer instrumento de consenso (transação penal, 

acordo de não persecução penal e suspensão condicional do processo) nos procedimentos 

investigatórios e processos criminais envolvendo crimes de racismo, compreendidos aqueles 

tipificados na Lei 7.716/89 e no art. 140, §3º, do Código Penal, pois desproporcional e 

incompatível com infração penal dessa natureza, violadora de valores sociais. Conforme 

arquivo disponibilizado na página do CAO Criminal, no link “Notícias”. 

  

ORIENTAÇÃO CONJUNTA N. 1/2020 - PGJ/SP e CGMP/SP 

  

A Procuradoria-Geral de Justiça e a Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado 

de São Paulo, 

  

Considerando que a República Federativa do Brasil constitui-se em Estado Democrático de 

Direito e tem como um dos fundamentos a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF/88); 

  

Considerando constituir objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, dentre 

outros, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 

quaisquer outras formas de discriminação (art. 3º, IV, CF/88); 

  

Considerando que a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações 

internacionais, dentre outros, pelos princípios da prevalência dos direitos humanos e 

do repúdio ao terrorismo e ao racismo (art. 4º, II e VIII, CF/88); 
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Considerando que a prática do racismo, por ordem constitucional, constitui crime 

inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei (art. 5º, XLII, CF/88); 

  

Considerando que a Carta das Nações Unidas baseia-se em princípios de dignidade e 

igualdade inerentes a todos os seres humanos, e que todos os Estados-membros, dentre eles 

o Brasil, comprometem-se a tomar medidas separadas e conjuntas, em cooperação com a 

Organização, para a consecução de um dos propósitos das Nações Unidas, que é promover 

e encorajar o respeito universal e a observância dos direitos humanos e das liberdades 

fundamentais para todos, sem discriminação de raça, sexo, idioma ou religião; 

  

Considerando que todas as pessoas são iguais perante a lei e têm direito a igual 

proteção contra qualquer discriminação e contra qualquer incitamento à discriminação; 

  

Considerando que as Nações Unidas têm condenado o colonialismo e todas as práticas de 

segregação e discriminação a ele associadas, em qualquer forma e onde quer que existam, e 

que a Declaração sobre a Outorga da Independência aos Países e Povos Coloniais de 14 de 

dezembro de 1960 (Resolução 1514 (XV) da Assembleia Geral) afirmou e proclamou 

solenemente a necessidade de levá-las a um fim rápido e incondicional; 

  

Considerando que a Declaração das Nações Unidas sobre a Eliminação de Todas as Formas 

de Discriminação Racial de 20 de dezembro de 1963 (Resolução 1.904 (XVIII) da Assembleia 

Geral) afirma solenemente a necessidade de eliminar rapidamente a discriminação racial no 

mundo, em todas as suas formas e manifestações, e de assegurar a compreensão e o 

respeito à dignidade da pessoa humana; 

  

Considerando que a doutrina da superioridade baseada em diferenças raciais é 

cientificamente falsa, moralmente condenável, socialmente injusta e perigosa, e que não 

existe justificação para a discriminação racial, em teoria ou na prática, em lugar algum; 

  

Considerando que a discriminação entre as pessoas por motivo de raça, cor ou origem 

étnica é um obstáculo às relações amistosas e pacíficas entre as nações e é capaz de 

perturbar a paz e a segurança entre os povos e a harmonia de pessoas vivendo lado a lado, 

até dentro de um mesmo Estado; 
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Considerando que a existência de barreiras raciais repugna os ideais de qualquer sociedade 

humana; 

  

Considerando, por fim, que o Supremo Tribunal Federal, no HC 104.410/RS, bem alertou 

que os direitos fundamentais não podem ser considerados apenas como proibições de 

intervenção, expressando também um postulado de proteção. Pode-se dizer que os direitos 

fundamentais expressam não apenas uma proibição do excesso, como também podem ser 

traduzidos como proibições de proteção insuficiente ou imperativos de tutela. 

  

Resolvem, com fundamento nos artigos 19, X, “d”, e 37, ambos da Lei Complementar 734/93, 

expedir ORIENTAÇÃO CONJUNTA, a ser observada pelos órgãos de execução do Ministério 

Público do Estado de São Paulo, nos seguintes termos: 

  

Com o fim de obedecer e concretizar os fundamentos, objetivos e os princípios estabelecidos 

na Constituição Federal, nos documentos internacionais de direitos humanos, em especial na 

Declaração das Nações Unidas sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

Racial, os órgãos de execução do Ministério Público do Estado de São Paulo devem evitar 

qualquer instrumento de consenso (transação penal, acordo de não persecução penal e 

suspensão condicional do processo) nos procedimentos investigatórios e processos criminais 

envolvendo crimes de racismo, compreendidos aqueles tipificados na Lei 7.716/89 e no art. 

140, §3º, do Código Penal, pois desproporcional e incompatível com infração penal dessa 

natureza, violadora de valores sociais. 

 

 

 

Publicado em: Diário Oficial: Poder Executivo – Seção I, São Paulo, v.130, n.112, p.126-127, de 11 de Junho de 2020. 
Republicado em: Diário Oficial: Poder Executivo – Seção I, São Paulo, v.130, n.114, p.9, de 13 de Junho de 2020. 
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