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EGO 
IA LEGISLATIVA 

O DE GOIÁS 

A CASA E SUA 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa de Goiás 

A deputada que o presente subscreve na forma regimental e após 

manifestação plenária, requer a Vossa Excelência, determinar o envio de 

expediente ao Excelentíssimo Senhor Ronaldo Ramos Caiado, Governador 

do Estado de Goiás, Rodney Rocha Miranda, Secretário de Estado de 

Segurança Pública, Alexandre Pinto Lourenço, Delegado Geral da Polícia 

Civil do Estado de Goiás, solicitando a criação da Delegacia Especializada no 

Combate a Crimes Raciais e Delitos de Intolerância — DECRADI. 

JUSTIFICATIVA 

O aumento significativo dos casos de injúria racial em Goiás, pode ser 

combatido por meio da implementação de uma delegacia especializada no 

combate aos crimes raciais e delitos de intolerância. 

Desde 2019, delegacias de Goiás registraram 1.098 caos de ocorrências 

de injúria racial, sendo mais de um caso por dia; advogados falam em 

subnotificação, com registros menores do que o de atos cometidos. Levando em 

consideração, esses dados, ressalta-se a necessidade de uma delegacia 

especializada no combate a esses crimes de ódio para que a lei continue sendo 

um instrumento educador. 

Analisando os noticiários goianos, observa-se manchetes sobre crimes 

de ódio que acabam ganhado repercussão nacional, o mais recente, trata-se de 

uma funcionária de um prédio no Jardim Goiás, alvo de diversos ataques por um 

morador. Nesse contexto, não podemos admitir que o Estado de Goiás ganhe 
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notoriedade por crimes tão graves, precisamos oferecer suporte para que esses 

atos sejam combatidos. 

Com base nos fatos supracitados, a Delegacia Especializada no 

Combate a Crimes Raciais e Delitos de Intolerância - DECRADI visa à 

melhora constante e gradativa das denúncias. Assim, solicitamos o apoio de 

nossos nobres pares desta Casa de Leis para a aprovação deste Requerimento 

e consequente envio de expediente ao Senhor Ronaldo Ramos Caiado, 

Governador do Estado de Goiás, Rodney Rocha Miranda, Secretário de Estado 

da Segurança Pública, Alexandre Pinto Lourenço, Delegado Geral da Polícia 

Civil do Estado de Goiás e encaminhamento dos autos ao Excelentíssimo 

Senhor Aylton Flávio Vechi, Procurador Geral de Justiça para que tome ciência 

dos fatos. 

Sala das Sessões aos» de 11 ,0A) de 2021. 

Atenciosamente, 

Delegada Adriana Accorsi 
Deputada Estadual 

Assembleia Legislativa do Estado de Goiás 
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SUGESTÃO DE LEITURA PARA CONHECIMENTO: 

Delegacia Especializada no Combate a Crimes Raciais e Delitos de Intolerância — 
DECRADI 

Atribuição: 

Apurar os delitos previstos na Lei n° 7.716/1989 — Crimes de Preconceito de 
Raça e de Cor; 

Apurar os delitos que impliquem violação da liberdade cultural, religiosa ou 
suas crenças, bem como a liberdade de professar e divulgar sua religião ou suas 
crenças, individual ou coletivamente, tanto em público, quanto de forma privada; 

Apurar os crimes cometidos com motivação xenofóbica, de intolerância 
religiosa ou sexual, praticados contra pessoas, entidades e patrimônios 
públicos ou privados; 

Apurar os crimes e combater qualquer forma de intolerância e discriminação à 
raça, religião ou orientação sexual, visando a prevenção à violência com o 
objetivo de assegurar o reconhecimento das diferenças de gênero, étnico-racial, 
opção religiosa e orientação religiosa. 

Circunscrição: 

Goiânia-GO 

Considerando a necessidade de se pensar na criação de uma Unidade Policial 
Especializada no atendimento aos crimes raciais e delitos de intolerância, ai 
incluídos intolerância religiosa, sexual e de origem, público esse carente de 
atendimento especializado que permita a melhor solução do problema 
apresentado à Polícia Civil do Estado de Goiás, não somente no âmbito criminal, 
mas também no resgate da cidadania, com Policiais Civis treinados para a 
demanda específica. 
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