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Ofício nº 328/2019-GG                 Em 09 de setembro de 2019. 

 

 

 

 

 

 

  Exmo. Sr. Ministro Relator, 

 

  Em atenção ao Ofício Eletrônico nº 9.244/2019, solicitando informações na 

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 594, ajuizada pelo 

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL, tenho a honra de encaminhá-las a V. 

Exa., aproveitando a oportunidade para renovar meus votos de elevada estima e distinta 

consideração. 

   

 

WILSON WITZEL 

Governador do Estado 

 

 

 

 

 

 

Exmo. Sr. 

Ministro Relator EDSON FACHIN 

E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 
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INFORMAÇÕES NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO 

FUNDAMENTAL - ADPF Nº 594 

 

Cuida-se de ADPF ajuizada pelo PSOL para questionar suposto ato ou 

política pública de segurança do Governo do Estado do Rio de Janeiro, sob o argumento de 

que o Governador do Estado, inclusive durante a campanha política que o levou à vitória no 

pleito de 2018, estaria a fomentar a prática de abate de delinquentes que portassem 

armamento pesado em via pública, tal como fuzil. 

 

Aduz-se que a Chefia do Poder Executivo incentiva e legitima a violência 

policial por meio de entrevistas para a imprensa ou em discursos oficiais. 

 

A inicial, porém, não aponta ato normativo ou administrativo que comprove 

as alegações que a embasam. Apenas reproduz argumentação retórica, genérica e política, 

fruto de matérias jornalísticas. 

 

Por fim, alega a inicial que estariam violados os preceitos fundamentais de 

proteção à dignidade da pessoa humana, constante do artigo 1º, inciso III, do direito à vida 

e à segurança (artigo 5º, caput), da segurança pública (artigo 144), do devido processo legal 

e do princípio da prevalência dos direitos humanos (artigo 4º, inciso II), todos da 

Constituição Federal. 

 

Ao final, pede a concessão de medida cautelar, determinando: 

 

1. “que o Estado do Rio de Janeiro se abstenha de adotar a política 

pública de segurança que estimula o abatimento e/ou neutralização de 

pessoas, que resultou no maior índice de homicídio por intervenção 

policial dos últimos 21 anos”; 



 

 

3 

 

 
 

2. “a obrigação de não fazer consistente na ordem ao Governador Wilson 

José Witzel a não mais participar de operações policiais, vez que não 

é policial de carreira; 

3. “sejam declaradas inconstitucionais as declarações/manifestações do 

Governador Wilson José Witzel por contrariedade aos preceitos 

constitucionais e internacionais mencionados”; 

4. “seja declarada que é da responsabilidade do Estado a obrigação de 

ressarcir os danos, inclusive morais, causados aos cidadãos em 

decorrência das declarações dos governantes.” 

 

Por fim, postulada a procedência do pedido, confirmando-se os pleitos 

liminares. 

  

Com o respeito devido, a ação em apreço não merece prosperar.  É o que se 

passa a demonstrar. 

 

PRELIMINARMENTE 

 

A) INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INÉPCIA DA INICIAL - 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DE UTILIZAÇÃO DO PODER 

JUDICIÁRIO PARA FINS POLÍTICOS 

 

A leitura da inicial demonstra claramente sua finalidade política e não 

jurídica, materializando causa de pedir não autorizada pelo artigo 1º da Lei Federal nº 9.882 

de 1999, que é taxativo ao determinar que -  

 

“Art. 1o A arguição prevista no § 1o do art. 102 da Constituição Federal 

será proposta perante o Supremo Tribunal Federal, e terá por objeto evitar 

ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder 

Público. 

Parágrafo único. Caberá também arguição de descumprimento de preceito 

fundamental: 
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I - quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre 

lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores 

à Constituição”. 

 

Não se dignou a inicial a demonstrar e comprovar ato do Poder Público 

inconstitucional  tendente a violar ou a ameaçar de lesão preceito fundamental. Não se 

apontou na inicial lei ou ato normativo estadual que tenha incorrido no mesmo vício, 

circunstância que vulnera o artigo 3º, inciso II, da Lei nº 9.882 de 1999, que exige a indicação 

do ato questionado por meio da ação: 

 

“Art. 3º – petição inicial deverá conter: 

…...................................................................................................  

II – a indicação do ato questionado;” 

 

Deve-se frisar, no ponto, que o pedido, em qualquer modalidade de ação, deve 

ser certo e determinado, consoante o disposto no artigo 322 do Código de Processo Civil. A 

pretensão veiculada, a seu turno, é genérica, buscando, com efeito, a proibição igualmente 

genérica e em definitivo de uma política pública de segurança que ainda vem sendo colocada 

em prática para combater o crime organizado que notoriamente se instalou no Estado do Rio 

de Janeiro.  

 

Genéricos também se afiguram os pedidos de censura dos discursos políticos 

e de governo do Chefe do Poder Executivo, bem assim o dever de indenizar do Estado por 

condutas ilícitas de agentes públicos, sem demonstrar casos concretos que reclamem a 

aplicação do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal de 1988. 

 

Desta maneira, é nítida a inépcia da petição inicial, a ensejar seu 

indeferimento, conforme disposto no artigo 4º da Lei nº 9.882 de 1999. 

 

A respeito, confira-se o seguinte trecho da decisão monocrática do Ministro 

Celso de Mello, no julgamento da ADPF 580-MC, em julho de 2019: 
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“Não há como acolher o pedido deduzido (...) no qual veicula pretensão 

genérica e indeterminada, eis que o arguente, ao não delimitar o objeto 

ou a extensão de referido pleito, deixou de observar os requisitos formais 

indispensáveis ao reconhecimento da aptidão da petição inicial para 

fazer instaurar o processo de controle concentrado de 

constitucionalidade, como determinam os arts. 322, “caput”, e 324, 

“caput”, do CPC, segundo os quais o pedido deve ser “certo” e 

“determinado”, ressalvadas as hipóteses – de todo inocorrentes no caso 

– em que a legislação processual admite a formulação de pedido genérico 

(CPC, art. 324, § 1º, I a III). Eventual concessão do provimento requerido, 

nos termos preconizados pelo arguente, implicaria transformá-lo em 

verdadeira medida de índole normativa, eis que destinada a neutralizar 

situações futuras, desconhecidas, indeterminadas e incertas.” (ADPF 

580-MC, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática de 19.07.2019) 

(original não grifado) 

 

Em verdade, a petição inicial deixa claro o seu intento: questionar, 

genericamente, a política pública de segurança do Estado do Rio de Janeiro a partir de 

argumentação não jurídica e de cunho eminentemente político.  

 

Prova disso é que o Arguente se escora em matérias jornalísticas e em 

discursos de campanha política realizados pelo atual Governador do Estado durante a disputa 

eleitoral de 2018, sem apontar ato concreto e específico da Chefia do Poder Executivo que 

vulnere os preceitos fundamentais invocados em sua peça exordial. 

 

Argumente-se ainda que a inicial, além de inepta, veicula pedido 

juridicamente impossível e inútil, na medida em que:  

a) postula a declaração de responsabilidade civil do Estado por atos lesivos 

a terceiros durante a execução da política de segurança pública ou por 

ofensas eventuais a partir de discursos do Governador do Estado, 

circunstância que já está disciplinada no artigo 37, parágrafo 6º da 

Constituição Federal de 1988; isto é, pede-se a declaração judicial do que 

já está expressamente previsto na Constituição Federal de 1988, a ser 

aferido, logicamente, à luz de cada caso concreto. 
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b) Postula calar o Chefe do Poder Executivo, impedindo-o de realizar  

discursos políticos, censurando-o, consequentemente na sua plena 

atividade de governo, violando, com isso (a inicial), o preceito 

fundamental da separação de poderes previsto no artigo 2º da Constituição 

Federal de 1988. 

 

Ante o exposto, pede-se seja a inicial indeferida e o processo extinto 

prematuramente. 

 

B) AUSÊNCIA DE SUBSIDIARIEDADE 

 

A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) é 

instrumento de controle concentrado e concreto de constitucionalidade e que, para seu 

cabimento, exige a inexistência de meio processual idôneo a sanar a lesividade apontada 

pelo arguente, nos termos do artigo 4º, § 1º, da Lei nº 9.882 de 1999. 

 

No caso em tela, conforme já referido, o partido político arguente busca, com 

a presente ação, atacar, de maneira genérica e abstrata, a política de segurança pública 

adotada pelo Estado do Rio de Janeiro desde a posse do atual Chefe de Governo, sem apontar 

ação ou omissão estatal específica e individualizada, passível de ser sanada pela via eleita. 

 

Repita-se: insatisfeito com a repressão intensa que o Estado do Rio de Janeiro 

vem empreendendo ao crime organizado, questiona-se nesta ação o discurso político do 

Chefe do Poder Executivo estadual, democrática e legitimamente eleito pela população 

fluminense para cumprimento deste dever constitucional. 

 

Frise-se que à luz do ordenamento jurídico constitucional processual, 

eventuais desacertos ou ilegalidades em políticas públicas, dentre as quais, aquela de 

segurança pública, possuem meios próprios para serem apurados em juízo, razão pela qual é 

possível afirmar que esta ação deve ser extinta por não ter preenchido o requisito da 
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subsidiariedade imanente ao manejo da ADPF, considerando o artigo 4º da Lei nº 9.882 de 

1999.  

 

Mencione-se, a este respeito, a lição do Ministro Celso de Mello no 

julgamento da ADPF 580 MC/BA: 

 

“A arguição de descumprimento de preceito fundamental somente 

poderá ser utilizada, se se demonstrar, por parte do interessado, 

que houve o prévio exaurimento de outros mecanismos 

processuais, previstos em nosso ordenamento positivo, capazes de 

fazer cessar a situação de lesividade ou de potencialidade danosa 

alegadamente resultante dos atos estatais questionados. Trata-se 

de requisito de procedibilidade que pode ser validamente instituído 

pelo legislador comum, em ordem a condicionar o exercício do 

direito de ação, sem que a fixação de tais requisitos condicionantes 

caracterize situação de inconstitucionalidade.” (ADPF 580 

MC/BA, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento monocrático em 

18.06.2019). 

 

 

No caso em tela, o partido político arguente não demonstrou o exaurimento 

de outros meios processuais com vistas a combater a alegada e inexistente 

inconstitucionalidade da política pública de segurança, com aptidão para fazê-la cessar. 

Prova disso é que não se dignou ajuizar ação específica para questionar medidas da política 

pública de segurança no Estado do Rio de Janeiro. 

 

Para demonstrar a total impertinência da presenta ADPF frente ao princípio 

da subsidiariedade previsto no artigo 4º da Lei Federal n. 9.882/99, importante destacar e 

demonstrar a existência de outros meios idôneos para atacar a suposta e inexiste lesão aos 

preceitos fundamentais aduzidos na inicial. Com efeito, a Defensoria Pública do Estado do 

Rio de Janeiro ajuizou Ação Civil Pública (processo nº 0215700-68.2016.8.19.0001, que 

tramitou perante a 6ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital) buscando a 

condenação do Estado do Rio de Janeiro à reformulação da política de segurança pública 

adotada no Complexo da Maré. 
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O pedido formulado pela DPGE foi julgado improcedente, tendo por 

fundamento a legalidade da política pública de segurança, a celebração de TAC entre o 

Estado do Rio de Janeiro e o MP para regular a atividade policial na comunidade da Maré, 

bem assim por entender que cabe ao Poder Executivo o seu planejamento e execução. 

Confira-se o que disse a sentença: 

 

É O RELATÓRIO. DECIDO. A matéria a ser analisada nesse feito é estritamente de 

direito, por isso, autorizado o julgamento do feito sem necessidade de produção de provas 

ou audiência. A existência de um Termo de Ajustamento de Conduta, conforme 

informado pelo Ministério Público na manifestação inicial e depois, ao manifestar-se 

sobre o pedido de liminar, regulamentando e criando possibilidades para alteração do 

atuar das Polícias Militar e Civil no enfrentamento da criminalidade que atua no 

Complexo da Maré, com a aplicação de legislação própria para casos determinados, como 

equipamentos obrigatórios nas viaturas policiais, cujo andamento não foi trazido ao 

conhecimento do Juízo, por si só, já demonstra a impossibilidade de acolhimento dos 

pleitos formulados nesta Ação Civil Pública. O Brasil, como República Federativa com 

fundamento em um Estado de Direito, o que torna obrigatória a observância dos 

mandamentos constitucionais em princípio, e das leis em geral, tem na Separação de 

Poderes o instrumento necessário para que o País seja considerado democrático. E isso, 

porque, ao dividir e estabelecer as competências a serem observadas e aplicadas por cada 

um dos seus Poderes constituídos, submete à vontade do povo, manifestada através do 

voto, a escolha dos seus governantes e legisladores, a eles delegando as escolhas políticas 

para a gestão da coisa pública. Ao Judiciário, por incumbir uma atuação a posteriori, 

analisando e decidindo casos concretos, pela aplicação da Constituição e das leis, não foi 

imputada a escolha por voto - ao contrário, os Magistrados são submetidos a rigorosa 

seleção de provas e títulos, de modo a desempenhar o seu mister de forma técnica e 

imparcial. Assim, incumbe ao Chefe do Executivo traçar as regras de gestão que entende 

serem as mais eficientes e adequadas de acordo com o seu projeto de governo. Assim é 

que, cada Governador vem tentando de uma forma ou outra enfrentar o crime organizado 

que, a cada dia mais, vem se espalhando por todos os rincões desse País e, especialmente, 

no Estado do Rio de Janeiro. A forma para o seu enfrentamento faz parte da competência 

atribuída ao Governador do Estado, por sua Secretaria de Segurança e das Polícias. Esses 

Secretários, de livre escolha do chefe do Executivo Estadual, com base em conhecimentos 

técnicos próprios da área, traçam a política de Segurança a ser executada durante o 

mandato outorgado pelo povo. Alguns podem concordar que a técnica escolhida seja a 

melhor, outros podem dela discordar. Entretanto, o que a Constituição da República não 

permite é a ingerência de um dos Poderes na competência atribuída a outro, equivalente 

à proibição de alteração de políticas públicas escolhidas pelo chefe do Executivo. Nem 

poderia ser diferente, porque esse mesmo Executivo tem sob o seu comando a ordenação 

de despesas, ou seja, o controle e decisão de alocação do orçamento público já aprovado 

pelo Legislativo, somente a ele incumbindo dispor das verbas necessárias para a 

implementação de todos os pedidos feitos na inicial desta ação civil pública. Pela simples 

leitura dos pedidos formulados na inicial e seu aditamento, veja-se: ´b.1) impor ao Estado 

Réu a obrigação de apresentar em prazo não superior a 60 (sessenta) dias, plano de 

redução de danos para o enfrentamento das violações de direitos humanos decorrente de 

intervenções dos agentes de segurança pública no Complexo de Favelas da Maré, que 

contemple, necessariamente: b.1.i) a proteção de crianças e adolescentes, inclusive da 
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manutenção das condições necessárias ao regular desenvolvimento das atividades 

escolares; b.1.ii) a proteção das mulheres contra violências de gênero perpetradas por 

agentes estatais; b.1.iii) medidas de sensibilização dos profissionais que compõem as 

Polícias Civil e Militar para o enfrentamento do racismo institucional e proteção integral 

dos direitos humanos de todos os moradores do Complexo de Favelas da Maré; b.1.iv) 

outras providências necessárias à proteção da segurança individual de toda e qualquer 

pessoa que não represente ameaça iminente de morte ou lesão grave durante as 

intervenções policiais no Complexo da Maré;´ é possível refletir sobre a sua inadequação 

a um pedido condenatório, uma vez que genéricos e abstratos, posto que comportamentos 

aplicáveis a uma coletividade e, se acolhidos, constituiriam uma verdadeira modificação 

do plano de gestão traçado pelo Governo do Estado, o que não se pode admitir. Oportuno, 

também, lembrar que o Ministério Público é o órgão responsável pelo controle externo 

da atividade policial e, não, o Judiciário, incumbindo-lhe a fiscalização e tomada de 

providências para que a atuação policial seja a mais adequada e bem preparada. O Poder 

Judiciário, tendo por obrigação atuar na composição e solução de litígios decorrentes 

daquela atuação policial desconforme com a lei, incompatibiliza-se de forma irredutível 

com a sua ordenação, a priori. O Ministério Público vem cumprindo a sua atribuição 

constitucional, tanto que já firmou o TAC que abrange a atividade policial naquele 

reduto, estando em plena vigência. Por tais motivos, é impossível o acolhimento dos 

pedidos. Isso posto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial. 

Deixo de condenar a DP nos ônus sucumbenciais por caracterizado o instituto da 

confusão, uma vez que é órgão do Estado. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e 

arquive-se. R.I.” (sem grifos no original) 

 

Destaque-se que tanto a Ação Civil Pública quanto ações indenizatórias 

individuais de eventuais lesados são mecanismos idôneos para a modificação das políticas 

públicas de segurança pública questionadas por meio da presente ADPF, razão pela qual não 

está preenchido o requisito da subsidiariedade, tudo a ensejar o indeferimento da petição 

inicial, conforme dispõe o artigo 4º da Lei nº 9.882 de 1999. 

 

MÉRITO  

AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRECEITO FUNDAMENTAL 

CONSTITUCIONAL – REDUÇÃO NOS ÍNDICES DE VIOLÊNCIA ARMADA 

 

Para a eventualidade de o processo não ser extinto prematuramente, passa-se 

a discorrer a respeito do mérito da Arguição, a qual, como se demonstrará, deve ser julgada 

improcedente. 

 

Reitere-se que o autor, em apertadíssimas linhas, sustenta que o discurso 

político adotado pela Chefia do Poder Executivo fluminense, referente à política de 
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segurança pública, tem servido de estímulo à violência contra a população civil. As palavras 

do Governador teriam, em seu entender, aumentado o número de feridos e mortos em 

confrontos com forças policiais.  

 

A alegação é absolutamente impertinente, improcedente e não condiz com a 

realidade dos fatos. 

 

É fato público e notório que o Estado do Rio de Janeiro atravessou e ainda 

atravessa grave instabilidade na segurança pública; ultimou-se no final do ano de 2018 um 

severo regime de intervenção federal na segurança pública, que ficou a cargo do Exército 

brasileiro. 

 

Ao assumir o Governo do Estado em janeiro de 2019, a atual Chefia do Poder 

Executivo deu continuidade ao trabalho de segurança pública que vinha sendo empreendido 

pelo Exército e foi além; adotou a política de tolerância zero com meliantes que ameaçam o 

direito de ir e vir da população com armas de grosso calibre. Isso não é violar, com o respeito 

devido, preceito fundamental da Constituição Federal de 1988. Ao contrário, é cumprir o 

papel do Estado na repressão ao crime organizado; ao tráfico de drogas, ao roubo de cargas 

e, em última análise, um regime de terrorismo urbano que os criminosos vinham impondo 

à população fluminense, sobretudo os mais humildes que residem em comunidades carentes. 

 

E, sem a menor dúvida, como Chefe superior da Administração Pública, 

compete ao Governador do Estado liderar os agentes públicos, o que inclui sua legitimidade 

constitucional para proferir discursos oficiais (políticos ou não) em nome do Estado, bem 

assim acompanhar eventuais operações policiais (presencialmente ou remotamente). Proibir 

estas atuações é censurar inconstitucionalmente o Chefe do Poder Executivo e violar a regra 

da separação de poderes prevista no artigo 2º da Constituição Federal de 1988. 

 

Dito isto, correto afirmar que a atual política de segurança pública adotada 

pelo Estado do Rio de Janeiro tem se relevado eficiente, inclusive, na redução do número 
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de homicídios dolosos. Os dados coletados pelo Instituto de Segurança Pública (ISP), 

autarquia integrante da Administração Indireta estadual, demonstram a redução significativa 

nos índices de criminalidade nos primeiros meses de 2019. Confira-se o seguinte gráfico, 

divulgado pelo Instituto em agosto de 2019: 
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O índice de homicídios dolosos – os quais, supostamente, teriam sido 

incentivados pela política de segurança pública adotada pelo Estado a partir de janeiro de 

2019 – tiveram queda de 25% em comparação com o ano de 2018, ao passo que os números 

de letalidade violenta (homicídio doloso, roubo seguido de morte, lesão corporal seguida de 

morte e morte por intervenção de agente do Estado) tiveram queda de 7%, comparando-se 

com o mesmo período do ano passado.  

 

É nítido, assim, que inexiste o quadro de barbárie sustentado pelo partido 

político arguente em sua petição inicial. O que se verifica, ao contrário, é o aumento do 

número de intervenções policiais – seja da Polícia Civil, seja da Polícia Militar – com a 

consequente redução dos números de violência, em prol, única e exclusivamente, da 

população do Estado do Rio de Janeiro. 

 

Comprova-se, assim, que o Estado do Rio der Janeiro está a observar os 

princípios inerentes aos direitos humanos, sobretudo os direitos da população humilde que 

vem sendo sitiada por meliantes em comunidades carentes. 

 

Por fim, há que se afirmar que os delinquentes que são flagrados cometendo 

crimes são presos e recebem o tratamento previsto em lei; a eles é garantido o devido 

processo legal, com ênfase no direito ao contraditório e ampla defesa perante o Poder 

Judiciário. 

 

Demonstra-se, com o exposto, que não existe a alegada lesão a preceitos 

fundamentais a partir das genéricas, retóricas, políticas, infundadas e incomprovadas 

alegações contidas na inicial. Se assim é, e efetivamente o é, outra não há de ser a conclusão 

senão a improcedência do pedido veiculado, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. 
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INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA A MEDIDA CAUTELAR 

 

  Feitas as considerações acima, revela-se a inviabilidade da medida cautelar 

vindicada.  Além de destituída de fundamento jurídico e fático verossímil, a pretensão luta 

contra a realidade inexorável: a significativa diminuição dos índices de violência armada no 

Estado do Rio de Janeiro, apontada pelos órgãos de segurança pública estaduais. 

 

Conceder a tutela liminar pode colocar em risco a continuidade do constante combate 

ao crime organizado que vem sendo empreendido no Estado do Rio de Janeiro, fato que 

representa risco jurídico de dano social reverso. 

 

  Não se verifica, igualmente, urgência na concessão da cautelar pretendida. 

Além de a política de segurança estadual estar se mostrando eficiente no combate à 

criminalidade, os índices de homicídios dolosos – nos quais se incluem os alegados 

“abatimentos” supostamente incentivados (expressão pejorativa que se repele)– têm tido 

redução, de modo que não se identifica prejuízo aos preceitos fundamentais alegadamente 

violados em se aguardar o julgamento final da Arguição. 

 

  Por tais razões, avulta o descabimento da cautelar requerida. 

 

DA CONCLUSÃO 

  

  São essas, Excelentíssimo Senhor Ministro, as informações que me 

competiam prestar, que me dão a confiança no acolhimento das preliminares para que o 

processo seja extinto prematuramente, ou, alternativamente, que seja a ADPF julgada 

improcedente, ante a inexistência da lesão a preceito fundamental aventada. 

 

  Em virtude dos argumentos acima expostos, confio, ainda, no indeferimento 

da cautelar vindicada. 

 



 

 

14 

 

 
 

  Aproveito o ensejo para renovar meus protestos da mais elevada estima e 

distinta consideração. 

 

 

WILSON JOSÉ WITZEL 

Governador do Estado 
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