
MEDIDA CAUTELAR NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO 
FUNDAMENTAL 635 RIO DE JANEIRO

RELATOR : MIN. EDSON FACHIN

REQTE.(S) :PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB 
ADV.(A/S) :DANIEL ANTONIO DE MORAES SARMENTO E 

OUTRO(A/S)
INTDO.(A/S) :ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO 

DESPACHO: Trata-se  de  arguição  de  descumprimento  de  preceito 
fundamental proposta pelo Partido Socialista Brasileiro – PSB a fim de 
que sejam reconhecidas e sanadas o que entende serem graves lesões a 
preceitos fundamentais da Constituição praticadas pelo Estado do Rio de 
Janeiro  na  elaboração  e  implementação  de  sua  política  de  segurança 
pública, notadamente no que tange à excessiva e crescente letalidade da 
atuação policial.

O  Partido  requerente  defende,  inicialmente,  o  cabimento  da 
arguição, nos termos do que formulou o PSOL na ADPF n. 594. 

Invoca, como preceitos fundamentais, a vida, a dignidade da pessoa 
humana, o direito à segurança e à inviolabilidade do domicílio, o direito à 
igualdade e a prioridade na garantia de direitos fundamentais a crianças 
e adolescentes como dever do Estado.

Alega  que  a  política  de  segurança  pública  do  Estado  do  Rio  de 
Janeiro viola a Constituição Federal e os tratados de direitos humanos de 
que faz parte a República Federativa do Brasil, de modo especial o direito 
à vida. Defende que “em vez de proteger e promover o direito à vida das 
pessoas, as estatísticas comprovam que tal política estimula a letalidade 
da  atuação  das  forças  de  segurança,  por  meio,  e.g.,  da  utilização  de 
helicópteros como plataformas de tiro e da extinção da gratificação que 
servia como incentivo à diminuição de mortes cometidas por policiais” 
(eDOC 1, p. 22). 

Sustenta  que  também há  ofensa  à  dignidade  da  pessoa  humana, 
porquanto  em nome de alcançar  “fins  maiores”  almejados  pelo  Poder 
Executivo,  instrumentaliza-se  a  pessoa  humana,  como  se  as  mortes 
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decorrentes de intervenção policial pudessem ser toleradas. 
Afirma que “na ordem constitucional brasileira, segurança pública 

não é guerra contra o inimigo a ser exterminado” (eDOC 1, p. 25). Alega 
que (eDOC 1, p. 26):

“(...)  não  são  observadas  leis  que  impõem  obrigações 
relevantes  às  forças  de  segurança,  como  a  presença  de 
ambulâncias e de equipes de saúde nas operações e a instalação 
de  equipamentos  de  GPS  e  câmeras  em  todas  as  viaturas 
policiais.  Há protocolos  de atuação das  polícias  que não são 
sequer publicizados, o que impede o controle da atuação desses 
órgãos pela sociedade. Tampouco existe planejamento que leve 
em conta as evidências estatísticas referentes à alta letalidade da 
atuação policial  no estado,  à necessidade de aperfeiçoamento 
do treinamento dos policiais fluminenses e à melhoria das suas 
condições  de  trabalho.  Em  outras  palavras,  não  há  efetiva 
segurança  pública,  nos  termos  em  que  delineada  pela 
Constituição”. 

Narra que são praticadas diversas ações que configurariam, em tese, 
ofensa  ao  direito  à  privacidade,  pois  haveria  “relatos  de  utilização 
irregular  de  imóveis  privados  como  bases  operacionais  das  forças  de 
segurança, com a construção de seteiras improvisadas nas paredes das 
casas dos moradores para colocação de armas de fogo” (eDOC 1, p. 26).

No que se refere ao impacto desproporcional das medidas, afirma 
que  as  medidas  adotadas  no  âmbito  da  política  de  segurança  pública 
prejudica especialmente a população negra.  Traz relatórios produzidos 
pelo IPEA e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública que indicam que 
75,5% das vítimas de homicídios são indivíduos negros, tendo havido um 
aumento, entre 2007 e 2017, da ordem de 11,5%. Ainda de acordo com a 
inicial, são também os negros as principais vítima da violência policial. 
Entre os mais de seis mil homicídios provocados pelas polícias em todo o 
Brasil no ano de 2018 75,4% eram negros. Daí aponta que (eDOC 1, p. 32):

“Tendo em vista que 67% dos moradores de favelas são 
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negros, e que o Estado do Rio de Janeiro é o único da região 
Sudeste  com mais  de  10% de sua  população  vivendo nessas 
comunidades,  81  não  há  dúvidas  de  que  a  atuação 
extremamente violenta das polícias fluminenses em tais lugares 
afeta de modo particularmente grave esses indivíduos. Afinal, 
são  tais  pessoas,  já  marginalizadas  por  sua  condição 
socioeconômica  e  pelos  efeitos  devastadores  do  racismo,  que 
convivem diariamente com tiros, balas perdidas e caveirões – 
terrestres ou aéreos –, e que sofrem na pele o embrutecimento 
cada  vez  maior  do  projeto  de  segurança  daquele  ente 
federativo.”

Relativamente à prioridade absoluta, o Partido aponta que o Brasil 
possui uma das maiores taxas de homicídios de jovens em todo o mundo. 
No que se refere ao Rio de Janeiro (eDOC 1, p. 34):

“De  acordo  com estudo  organizado  por  Flávia  Vastano 
Manso e  Luciano de Lima Gonçalves,  somente  em 2017,  635 
crianças e adolescentes foram assassinados no Estado do Rio de 
Janeiro, sendo que, para as vítimas adolescentes, mais de um 
quarto dessas mortes (28,6%) foram provocadas por intervenção 
policial. 90 Vale destacar que, segundo os pesquisadores, esse 
número resulta do crescimento de 68% na taxa de mortes de 
menores no Rio, entre 2007 e 2017.”

Para  além  dos  riscos  relacionados  à  incolumidade  física,  o 
requerente  defende  que  a  violência  produz  efeitos  danosos  à  saúde 
mental e compromete o aprendizado de crianças e adolescentes. 

Com  base  nesses  argumentos,  defende  que  o  Supremo  Tribunal 
Federal  determine:  (i)  a formulação de plano de redução da letalidade 
policial e de controle de violações de direitos humanos, como forma de 
solucionar violações sistêmicas de direitos fundamentais, além de atender 
à providência reclamada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, 
no  caso  Favela  Nova  Brasília  v.  Brasil;  (ii)  a  vedação  ao  uso  de 
helicópteros  como  plataformas  de  tiro  ou  instrumentos  de  terror, 
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declarando-se a inconstitucionalidade do art. 2º do Decreto Estadual n. 
27.795/2001; (iii) a obrigatoriedade de que os órgãos do Poder Judiciário, 
ao expedir ordem de busca e apreensão, indiquem, de forma mais precisa 
possível,  o  local,  o  motivo  e  o  objetivo  da  diligência,  sendo  que  o 
cumprimento dos mandatos deve se dar durante o dia e amparado em 
“causas  robustas”;  (iv)  a  determinação  para  que  haja  ambulâncias  e 
equipes de saúde nas operações policiais, conforme previsão constante da 
Lei Estadual n. 7.385/2016; (v) o reconhecimento de que a realização de 
operações em perímetros nos quais estejam localizadas escolas e creches 
deve observar a absoluta excepcionalidade; (vi) a publicização de todos os 
protocolos de atuação policial; (vii) a instalação de equipamentos de GPS 
e  de  sistemas  de  gravação  de  áudio  e  vídeo  nas  viaturas  policiais, 
conforme  determinação  da  Lei  Estadual  n.  5.443/2009;  (viii)  a 
compatibilização  das  perícias  com  parâmetros  normativos;  (ix)  o 
aprimoramento  das  investigações  de  possíveis  crimes  cometidos  por 
policiais, ante “quadro de absoluta falência das investigações conduzidas 
pela própria polícia,  gerando a impunidade generalizada,  em desfavor 
dos direitos humanos das vítimas dos abusos policiais” (eDOC 1, p. 74); 
(x) a declaração de inconstitucionalidade do art. 1º do Decreto Estadual n. 
46.775/2019,  que  excluiu  do  cálculo  da  gratificação  de  combate  à 
letalidade policial os indicadores de redução homicídios decorrentes de 
oposição à intervenção policial; (xi) a vedação a órgãos e agentes públicos 
do  Estado  do  Rio  de  Janeiro  de  manifestações  e  expressões  que 
incentivem a letalidade policial. 

Requer, em sede cautelar (eDOC 1, p. 84-89):

“a) Determinar ao Estado do Rio de Janeiro que elabore e 
encaminhe ao STF, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, um 
plano visando à redução da letalidade policial e ao controle de 
violações  de  direitos  humanos  pelas  forças  de  segurança 
fluminenses,  que  contenha  medidas  objetivas,  cronogramas 
específicos  e  previsão  dos  recursos  necessários  para  a  sua 
implementação. Tal plano deverá contemplar obrigatoriamente, 
no mínimo, (i) medidas voltadas à melhoria do treinamento dos 
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policiais,  inclusive  em  programas  de  reciclagem,  e  que 
contemplem a sensibilização para a necessidade de respeito aos 
direitos humanos e para a questão do racismo estrutural;  (ii) 
elaboração  de  protocolos  públicos  de  uso  proporcional  e 
progressivo da força,  em conformidade com a Constituição e 
com  os  parâmetros  internacionais,  especialmente  aqueles 
previstos nos Princípios Básicos sobre o Uso da Força e Armas 
de Fogo pelos Funcionários Responsáveis pela Aplicação da Lei; 
(iii) elaboração de protocolos públicos de abordagem policial e 
busca pessoal,  com vistas a minimizar a prática  de filtragem 
racial;  (iv)  medidas  voltadas  a  melhorar  as  condições  de 
trabalho dos agentes de segurança; (v) providências destinadas 
a  resolver  o  problema  da  ausência  ou  insuficiência  de 
acompanhamento psicológico dos policiais;  e (vi) previsão de 
afastamento temporário, das funções de policiamento ostensivo, 
dos agentes envolvidos em mortes nas operações policiais. 

a.1) Determinar ao Estado do Rio de Janeiro que, durante 
a  elaboração  do  plano,  oportunize  a  apresentação  de 
manifestações  pela  sociedade civil,  bem como,  ao  menos,  da 
Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, do Ministério 
Público do Estado do Rio de Janeiro e do Conselho Seccional da 
Ordem dos Advogados do Brasil. 

a.2) Submeter o plano ao escrutínio da sociedade civil, por 
meio da convocação de audiência  pública,  a  ser realizada na 
cidade  do  Rio  de  Janeiro,  logo  depois  de  findo  o  prazo 
mencionado no item “a”. 

a.3)  Submeter  o  plano  ao  Plenário  deste  STF,  para 
homologá-lo  ou  impor  medidas  alternativas  ou 
complementares,  que  a  Corte  reputar  necessárias  para  a 
superação  do  quadro  de  violações  sistemáticas  a  direitos 
fundamentais nas políticas de segurança pública do Estado do 
Rio de Janeiro. 

a.4) Monitorar a implementação do plano, com o auxílio 
dos órgãos mencionados no item “a.1”, em processo público e 
transparente,  aberto  à  participação colaborativa da sociedade 
civil, até que se considerem sanadas as inconstitucionalidades 
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aqui apontadas. 
b) Determinar que o Estado do Rio de Janeiro se abstenha 

de  utilizar  helicópteros  como  plataformas  de  tiro  ou 
instrumentos  de  terror,  com  a  consequente  suspensão  da 
eficácia  do  art.  2º  do  Decreto  Estadual  n°  27.795/2001,  e 
reconhecimento  da  repristinação  dos  efeitos  do  art.  4°  do 
Decreto Estadual n° 20.557/1994. 

c) Determinar que os órgãos do Poder Judiciário do Estado 
do Rio de Janeiro, ao expedir mandado de busca e apreensão 
domiciliar, indiquem, da forma mais precisa possível, o lugar, o 
motivo  e  o  objetivo  da  diligência,  vedada  a  expedição  de 
mandados coletivos ou genéricos.

d)  Determinar  que,  no  caso  de  buscas  domiciliares  por 
parte  das  forças  de  segurança  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro, 
sejam  observadas  as  seguintes  diretrizes  constitucionais,  sob 
pena de responsabilidade disciplinar,  civil  e  penal  do agente 
policial: (i) a diligência, no caso de cumprimento de mandado 
judicial, deve ser realizada somente durante o dia, vedandose, 
assim, o ingresso forçado a domicílios à noite; (ii) a diligência, 
quando feita  sem mandado judicial,  deve  estar  lastreada  em 
causas  prévias  e  robustas  que  indiquem  a  existência  de 
flagrante delito, não se admitindo que informações obtidas por 
meio de denúncias anônimas sejam utilizadas como justificativa 
exclusiva para a deflagração de ingresso forçado a domicílio; 
(iii) a diligência deve ser justificada e detalhada por meio da 
elaboração  de  auto  circunstanciado,  que  deverá  instruir 
eventual  auto  de  prisão  em  flagrante  ou  de  apreensão  de 
adolescente  por  ato  infracional  e  ser  remetido  ao  juízo  da 
audiência  de  custódia  para  viabilizar  o  controle  judicial 
posterior;  e  (iv)  a  diligência  deve  ser  realizada  nos  estritos 
limites dos fins excepcionais a que se destinam, proibindo-se a 
prática  de  utilização  de  domicílios  ou  de  qualquer  imóvel 
privado como base operacional das forças de segurança,  sem 
que  haja  a  observância  das  formalidades  necessárias  à 
requisição administrativa.

e) Determinar a presença obrigatória de ambulâncias e de 
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equipes de saúde em operações policiais. 
f) Determinar que os agentes de segurança e profissionais 

de saúde preservem todos os vestígios de crimes cometidos em 
operações policiais,  de modo a evitar a remoção indevida de 
cadáveres sob o pretexto de suposta prestação de socorro e o 
descarte de peças e objetos importantes para a investigação. 

g)  Determinar  que,  no  caso  de  realização  de  operações 
policiais em perímetros nos quais estejam localizados escolas, 
creches,  hospitais  ou  postos  de  saúde,  sejam  observadas  as 
seguintes diretrizes: (i) a absoluta excepcionalidade da medida, 
especialmente  no  período  de  entrada  e  de  saída  dos 
estabelecimentos educacionais, devendo o respectivo comando 
justificar, prévia ou posteriormente, em expediente próprio ou 
no bojo da investigação penal que fundamenta a operação, as 
razões  concretas  que  tornaram  indispensável  o 
desenvolvimento das ações nessas regiões, com o envio dessa 
justificativa ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro 
em até  24  horas;  (ii)  a  proibição  da  prática  de  utilização  de 
qualquer  equipamento  educacional  ou  de  saúde  como  base 
operacional das polícias civil e militar, vedando-se, inclusive, o 
baseamento de recursos operacionais nas áreas de entrada e de 
saída desses estabelecimentos; e (iii) a elaboração de protocolos 
próprios  e  sigilosos  de  comunicação  envolvendo  as  polícias 
civil e militar, e os segmentos federal, estadual e municipal das 
áreas de educação e de saúde, de maneira que os diretores ou 
chefes  das  unidades,  logo  após  o  desencadeamento  de 
operações policiais, tenham tempo hábil para reduzir os riscos à 
integridade física das pessoas sob sua responsabilidade.

h)  Determinar  a  suspensão  do  sigilo  de  todos  os 
protocolos  de  atuação  policial,  inclusive  do  Manual 
Operacional das Aeronaves pertencentes à frota da Secretaria 
de Estado de Polícia Civil. i) Determinar a obrigatoriedade de se 
elaborar,  armazenar  e  disponibilizar  relatórios  detalhados  ao 
fim de cada  operação  policial,  que  deverão contemplar,  pelo 
menos,  (i)  o objetivo da operação;  (ii)  os horários de início e 
término  da  incursão;  (iii)  a  identificação  da  autoridade 
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responsável  pela  ordem  e  do  comandante  da  execução  e 
fiscalização da operação, para fins de reconstituição da cadeia 
de comando e de atribuição de responsabilidades; (iv) os nomes 
e as matrículas dos agentes envolvidos na incursão; (v) o tipo e 
o número de munições consumidas, de modo individualizado; 
(vi)  as  armas  e  os  veículos  utilizados;  (vii)  o  material 
apreendido, com indicação da quantidade; (viii) a identificação 
das pessoas mortas (policiais ou não), ainda que não se conheça 
a autoria do homicídio; (ix) os nomes das pessoas detidas e dos 
adolescentes  apreendidos;  e  (x)  a  indicação  das  buscas 
domiciliares realizadas, com ou sem mandado judicial. 

j)  Determinar que o Estado do Rio de Janeiro, no prazo 
máximo de 180 (cento e oitenta) dias, instale equipamentos de 
GPS  e  sistemas  de  gravação  de  áudio  e  vídeo  nas  viaturas 
policiais e nas fardas dos agentes de segurança, com o posterior 
armazenamento digital dos respectivos arquivos. 

k) Determinar aos órgãos de polícia técnico-científica do 
Estado  do  Rio  de  Janeiro  que  documentem,  por  meio  de 
fotografias, as provas periciais produzidas em investigações de 
crimes contra a vida, notadamente o laudo de local de crime e o 
exame  de  necropsia,  com  o  objetivo  de  assegurar  a 
possibilidade  de  revisão  independente,  devendo  os  registros 
fotográficos, os croquis e os esquemas de lesão ser juntados aos 
autos, bem como armazenados em sistema eletrônico de cópia 
de segurança para fins de backup. 

O dever de documentar a perícia de local e o exame de 
necropsia  inclui  o  registro  fotográfico  de  todas  as  peças  de 
roupa, objetos pessoais e demais provas conexas, assim como 
abrange a realização de fotografias do cadáver antes e depois de 
despi-lo, lavá-lo, barbeá-lo ou cortar-lhe os cabelos. 

l) Determinar ao Ministério Público do Estado do Rio de 
Janeiro que instaure procedimentos investigatórios autônomos 
nos casos de mortes e demais violações a direitos fundamentais 
cometidas por agentes de segurança, dotando-se da necessária 
estrutura para conduzir com eficiência essas investigações.

m) Determinar ao Ministério Público do Estado do Rio de 
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Janeiro e às polícias civil  e militar fluminenses que,  nas suas 
respectivas  investigações,  diligenciem  no  sentido  de  ouvir  a 
vítima e/ou os seus familiares, assegurando-lhes a possibilidade 
de apresentar declarações,  prestar informações,  indicar meios 
de  prova  e  sugerir  diligências,  devendo  avaliálas 
fundamentadamente, bem como notificá-las, do modo que for 
mais  conveniente  a  essas  pessoas,  sobre  o  eventual 
arquivamento do procedimento investigatório.

n) Determinar ao Ministério Público do Estado do Rio de 
Janeiro  e  às  polícias  civil  e  militar  fluminenses  que,  nas 
investigações de mortes e abusos possivelmente cometidos por 
policiais,  priorizem  a  tramitação  dos  procedimentos  cujas 
vítimas sejam crianças ou adolescentes. 

o) Determinar ao Ministério Público do Estado do Rio de 
Janeiro que designe,  ao menos,  um(a) promotor(a)  de Justiça 
para fins de atendimento, em regime de plantão, de demandas 
relacionadas ao controle externo das polícias fluminenses, bem 
como que confira ampla divulgação da existência do serviço, 
inclusive no seu sítio eletrônico, para que os cidadãos possam 
saber a quem devem recorrer para denunciar eventuais abusos 
e  violações  de  direitos  pelas  forças  de  segurança  durante 
operações policiais. 

p) Determinar a suspensão do art. 1º do Decreto Estadual 
n°  46.775/2019,  que  excluiu,  do  cálculo  das  gratificações  dos 
integrantes  de  batalhões  e  delegacias,  os  indicadores  de 
redução de homicídios decorrentes de oposição à intervenção 
policial.

q) Determinar ao governador do Estado do Rio de Janeiro, 
bem  como  aos  órgãos  e  agentes  públicos  estaduais,  que  se 
abstenham de se manifestar de qualquer forma que incentive 
diretamente a letalidade policial.”

No mérito, requer (eDOC 1, p. 89):

“a) Confirmar, em caráter definitivo, todas as providências 
listadas nos tópicos “a” a “q”, supra; 
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b) Declarar a inconstitucionalidade do art. 2º do Decreto 
Estadual n° 27.795/2001, com o reconhecimento da repristinação 
dos efeitos do art.  4°  do Decreto Estadual  n° 20.557/1994,  de 
modo a vedar o uso de helicópteros como plataformas de tiro e 
instrumentos de terror; e 

c) Declarar a inconstitucionalidade do art. 1º do Decreto 
Estadual  n°  46.775/2019,  de  modo a  reinserir,  no  cálculo  das 
gratificações  dos  integrantes  de  batalhões  e  delegacias,  os 
indicadores de redução de homicídios decorrentes de oposição 
à intervenção policial. 

d) Em relação aos requerimentos “b” e “c” supra, caso esta 
Corte considereos  impróprios para ADPF, espera o Arguente 
sejam eles admitidos como pedidos cumulativos de Ação Direta 
de  Inconstitucionalidade,  julgando-os  do  mesmo  modo 
procedentes.”

É, em síntese, o relatório.
Determino,  inicialmente,  o  apensamento  da  presente  arguição  de 

descumprimento de preceito fundamental à ADPF 594.
Em recente precedente deste Supremo Tribunal Federal, o Plenário 

assentou que “nenhuma pessoa pode ser arbitrariamente privada de sua 
vida” e que “a arbitrariedade é aferida de forma objetiva, por meio de 
padrões  mínimos  de  razoabilidade  e  proporcionalidade,  como  os 
estabelecidos pelos Princípios Básicos sobre o Uso da Força e Armas de 
Fogo pelos Funcionários Responsáveis pela aplicação da Lei, adotados em 
7  de  setembro  de  1990,  por  ocasião  do  Oitavo Congresso  das  Nações 
Unidas sobre a Prevenção do Crime e o  Tratamento de Delinquentes” 
(ADI 5.243, Rel.  Min. Alexandre de Moraes, Red. para o Acórdão Min. 
Edson Fachi, DJe 05.08.2019).

Além  disso,  é  preciso  ter-se  em  conta  o  que  observou  o  Relator 
Especial da ONU sobre Execuções Extrajudiciais, Sumárias ou Arbitrárias, 
Prof. Philip Alston:

“As execuções extrajudiciais [no Brasil] são generalizadas. 
Quase  nenhuma  medida  foi  tomada  para  resolver  o  grave 
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problema de confrontos no exercício da atividade policias, ou 
para reduzir o alto número dos chamados autos de resistência. 
Boa  parte  dos  homicídios  ainda  nunca  são  investigados  de 
maneira significativa (...)” (A/HRC/14/24/Add.4, par. 64).

Antes  do  exame  dos  pedidos,  impõe-se  colher  as  competentes 
informações,  não  apenas  para  arrostar  as  alegações  trazidas  pelo 
requerente, mas também para que se dê transparência da atuação estatal.

Em vista da gravidade dos fatos noticiados, ouça-se o Governador 
do Estado do Rio de Janeiro e a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado 
do Rio de Janeiro, ambos no prazo comum de 10 (dez) dias.

Após, ouça-se o Advogado-Geral da União e o Procurador-Geral da 
República, no prazo comum de 5 (cinco) dias.

Publique-se. Intime-se.
Brasília, 2 de dezembro de 2019.

Ministro EDSON FACHIN

Relator
Documento assinado digitalmente
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