
Na data de hoje, 11.12, reuni-me com o Procurador-Geral da República para 

tratar das audiências públicas, a serem convocadas na próxima semana, sobre 

a ADPF 635. Nesse sentido, solicitei das partes e das entidades 

representativas do Estado e de seus agentes, manifestação sobre o interesse 

na participação, assim como sugestões de procedimento para que seja 

qualificada a oitiva de peritos, amigos da corte e demais especialistas na 

matéria, inclusive dos mais diversos interessados, como entidades, 

movimentos e organizações sociais.  

A ideia, a princípio, é seguir o formato da audiência que realizei com a Min. 

Rosa Weber no caso WhatsApp, mas, desta vez, se as limitações sanitárias 

permitirem, as realizaremos em Brasília e no Estado do Rio de Janeiro, ainda 

no primeiro trimestre de 2021. 

O objetivo da audiência é o de identificar parâmetros procedimentais a partir 

dos quais se examinará o plano que, por determinação da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos, deverá ser entregue pelo Estado do Rio 

de Janeiro. Além disso, a audiência deverá identificar quem poderia, na 

condição de peritos ou grupo de peritos, elaborar linhas mínimas de um plano 

de acompanhamento que, como sugeriu o Exmo. Procurador-Geral da 

República, ficaria sob a fiscalização direta do Conselho Nacional do 

Ministério Pública. 

A ordem da Corte Interamericana de Direitos Humanos e a decisão tomada 

pelo Supremo Tribunal Federal exigirão um esforço de coordenação inédito 

entre as diversas instituições do Estado, em bases que deverão ser definidas 

pelo Supremo Tribunal Federal. As audiências serão uma oportunidade para 

para identificar as melhores políticas públicas para redução da letalidade 

policial, promovendo parâmetros de concretização de uma justiça 

procedimental. A atuação do Estado se legitima por meio de procedimentos 

justos, rápidos e participativos. Exigir o rigoroso cumprimento desses 

procedimentos é a tarefa que caberá ao Supremo Tribunal Federal no 

julgamento desta ADPF. 

Ministro Edson Fachin, STF. 

 


