
 
 

EXMO. SR. DR. MIN. EDSON FACHIN, RELATOR DA ADPF N° 635 

 

 

 

 

Partido Socialista Brasileiro – PSB, autor da presente ADPF, Defensoria 

Pública do Estado do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Direitos Humanos – 

CNDH, Educação e Cidadania de Afrodescendentes Carentes – Educafro, Justiça 

Global, Associação Direitos Humanos em Rede – Conectas Direitos Humanos, 

Associação Redes de Desenvolvimento da Maré – Redes da Maré, Instituto de 

Estudos da Religião – ISER, Movimento Mães de Manguinhos, Rede de 

Comunidades e Movimentos contra a Violência, Coletivo Fala Akari, Coletivo 

Papo Reto, Iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial, Movimento Negro 

Unificado – MNU, Instituto Alana, Centro pela Justiça e o Direito Internacional 

– CEJIL, Instituto Brasileiro de Ciências Criminais – IBCCRIM, Laboratório de 

Direitos Humanos da UFRJ – LADIH, Núcleo de Assessoria Jurídica 

Universitária Popular Luiza Mahin – NAJUP, e Instituto de Defesa da População 

Negra – IDPN, amici curiae já admitidos nos autos do processo em epígrafe, vêm, em 

conjunto, por seus advogados abaixo assinados, manifestar-se e requerer o que se 

segue. 

 

– I – 

INTRODUÇÃO 

 

1. No último dia 23 de março, foi publicado, no Diário Oficial do Estado do 

Rio de Janeiro, o Decreto Estadual n° 47.802/2022 (Doc. 01). De acordo com a sua 

ementa, tal diploma normativo “[e]stabelece o plano estadual de redução de 

letalidade decorrente de intervenção policial [...]”, providência determinada por este 
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eg. Supremo Tribunal Federal em acórdão proferido nos presentes autos, datado de 03 

de fevereiro deste ano. Os consideranda do referido decreto, que mencionam as 

decisões tomadas no âmbito da ADPF n° 635 e a sentença da Corte Interamericana de 

Direitos Humanos no caso Favela Nova Brasília v. Brasil, não deixam dúvida de que 

se trata, efetivamente, de suposta resposta do governo fluminense à ordem de 

elaboração do plano em questão. 

 

2. Ocorre que o Estado do Rio de Janeiro não fez o seu dever de casa, isto 

é, não elaborou um plano. 

 

3. Ao contrário, além de descumprir inúmeras determinações 

procedimentais e materiais feitas por esta eg. Corte, o governo fluminense 

publicou mera carta de intenções absolutamente genéricas, que não tem nenhum 

compromisso real com a redução da letalidade policial no estado. Não por outro 

motivo, o professor Luiz Eduardo Soares, numa postagem realizada em rede social, 

chamou o Decreto Estadual n° 47.802/2022 de “engodo escandaloso [...]. Uma 

vergonha, um blefe”.1 

 

4. Ademais, o Estado do Rio de Janeiro não demonstra nenhum 

compromisso com a redução da letalidade policial como política pública a 

beneficiar todos os cidadãos fluminenses, ao deixar claro, no texto do referido 

decreto, que só lhe interessa a proteção da vida de pessoas supostamente 

“inocentes”. O governo, assim, parece confessar a sua adesão à máxima 

inconstitucional de que “bandido bom é bandido morto”. 

 

5. Por essas razões, o pretenso plano não pode ser homologado por V. Exa. É o 

que se demonstrará, ponto a ponto, a seguir. 

 

– II – 

O DECRETO ESTADUAL N° 47.802/2022 DESCUMPRE DETERMINAÇÕES 

PROCEDIMENTAIS E MATERIAIS PREVISTAS NA DECISÃO DO STF 

 

6. Em primeiro lugar, o documento contido no Decreto n° 47.802/2022 

violou requisitos procedimentais essenciais para a elaboração e para o 

 
1 Cf. <https://www.facebook.com/luizeduardo.soares.716/posts/5107287819329945>. 
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monitoramento do plano de redução da letalidade policial, conforme estabelecido 

por este eg. STF em sua última decisão. 

 

7. Com efeito, na petição inicial da ADPF n° 635, o Arguente requereu que 

fosse determinado 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” (item a.1). Também solicitou que o plano fosse submetido “ao escrutínio da 

sociedade civil, por meio da convocação de audiência pública, a ser realizada na 

cidade do Rio de Janeiro” (item a.2). E, por fim, requereu que o plano fosse 

monitorado “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 aqui apontadas” (item a.3). 

 

8. O STF, ao se pronunciar sobre o pedido de elaboração do plano no acórdão 

proferido no último dia 03 de fevereiro, concedeu-o em sua integralidade. Como se 

extrai da ata de julgamento, publicada no Diário de Justiça Eletrônico de 15 de 

fevereiro deste ano, o Tribunal decidiu, “por unanimidade e nos termos do voto do 

Ministro Edson Fachin (Relator), deferir o pedido de medida cautelar constante do 

item ‘a’ da petição inicial, a fim de 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 a previsão dos recursos necessários para a sua 

implementação”. Claramente, tal determinação, por se referir a todo o pedido 

contido no item “a” da petição inicial, engloba também os requisitos 

procedimentais discriminados em seus subitens.  

 

9. Contudo, nenhum deles foi devidamente observado pelo Estado do Rio de 

Janeiro na edição do Decreto n° 47.802/2022. De fato, antes da elaboração do suposto 

plano, o governo não promoveu a oitiva da sociedade civil, da DPERJ, do MPERJ 

ou do Conselho Seccional da OAB/RJ. Também não há previsão de convocação 

de audiência pública para a discussão da proposta, que já foi até publicada no 

Diário Oficial. Da mesma maneira, não existe previsão de participação da 
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sociedade civil ou das entidades mencionadas no monitoramento do plano, uma 

vez que o Decreto n° 47.802/2022 estabelece que a sua supervisão será feita pela 

Comissão de Monitoramento e Gestão, formada apenas por representantes do 

governo, como se extrai dos seus arts 8º a 12. 

 

10. Ressalte-se, a esse respeito, que, logo após a sessão de julgamento que 

determinou a elaboração do plano de redução da letalidade policial, o Governo do 

Estado do Rio de Janeiro declarou, em nota à imprensa,2 que já estaria “terminando 

um plano de redução da letalidade policial”, e que havia sido criado um Grupo de 

Trabalho para esse fim, do qual participavam a Procuradoria-Geral do Estado, as 

Secretarias de Polícia Civil e Militar, e o Instituto de Segurança Pública, a quem 

caberia o papel de coordenação do grupo. 

 

11. Tais declarações motivaram organismos de proteção aos direitos humanos, 

notadamente o Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH) e a Comissão de 

Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (CDH/Alerj), a 

requisitarem informações ao Governo do Estado sobre o plano de redução da 

letalidade policial e sobre os procedimentos de sua elaboração, ante o fundado receio 

de denegação da oitiva e participação efetiva da sociedade civil. 

 

12. O Requerimento de Informações no 279/2022 (Doc. 02), da CDH/Alerj, 

publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro em 16 de fevereiro do 

corrente, questionava o governo fluminense sobre aspectos centrais do plano que já 

estaria em fase de conclusão – como a forma de escrutínio da sociedade civil, a 

composição do Grupo de Trabalho, as medidas que seriam previstas no plano, bem 

como seu cronograma e previsão orçamentária. Do mesmo modo, o Ofício no 

216/2022/CNDH/SNPG/MMFD (Doc. 03), enviado pelo CNDH em 11 de fevereiro de 

2022, apresentou tais questionamentos, inquirindo, ainda, o motivo de a DPERJ, o 

MPERJ e o Conselho Seccional da OAB/RJ não terem sido convocados para 

integrarem o Grupo de Trabalho. Nenhum dos requerimentos foi respondido pelo 

Governo do Estado do Rio de Janeiro, o que atesta a referida afronta às 

determinações procedimentais impostas por este eg. STF.  

  

 
2 Jornal Hoje. Operações no Rio: no Jacarezinho, alvos são suspeitos de lavagem de dinheiro e tráfico, 

04/02/2022. 

https://globoplay.globo.com/v/10271457/
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13. Ademais, há violação a requisitos substanciais, que, conforme requerido 

pelo Arguente e determinado por este eg. STF, deveriam compor o plano de 

redução da letalidade policial no Estado do Rio de Janeiro. 

 

14. De fato, ao descrever mais detidamente o conteúdo do plano, o item “a” da 

petição inicial afirma, de maneira expressa: 

 

“Tal plano deverá contemplar obrigatoriamente, no mínimo, (i) 

medidas voltadas à melhoria do treinamento dos 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.” (grifos acrescentados) 

 

15. Como se pode notar da leitura desse trecho, bem como do restante da 

petição inicial e de outras manifestações juntadas no processo, uma das principais 

questões suscitadas pela ADPF n° 635 diz respeito à evidente ligação entre racismo 

estrutural e letalidade policial. Tal problema, na linha da decisão desta eg. Corte, deve 

ser enfrentado na edição do plano. O Decreto Estadual n° 47.802/2022, todavia, 

ignorou solenemente essa determinação. 

 

16. Do mesmo modo, o referido decreto não contempla a necessidade de se 

elaborar protocolos de uso proporcional e progressivo da força e de abordagem 

policial e busca pessoal, para se evitar práticas de filtragem racial. É bem verdade 

que, em seus moldes originais, a petição inicial requeria que tais protocolos fossem 
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públicos, o que foi negado por este eg. STF em sua última decisão.3 Entretanto, isso 

não exclui a ordem de edição de normas gerais específicas para essas finalidades, 

o que o governo fluminense desconsiderou, de maneira injustificada. A rigor, o 

Decreto Estadual n° 47.802/2022 alude, de forma absolutamente genérica, à inserção 

dos Princípios Básicos sobre o Uso da Força e Armas de Fogo no currículo de 

formação dos agentes de segurança, sem, porém, detalhar o que isso significa e sem 

mencionar a obrigatoriedade de elaboração de protocolos com esse objetivo.  

 

17. Também se extrai da passagem destacada acima que o plano deveria conter 

previsão de afastamento temporário, das funções de policiamento ostensivo, dos 

agentes de segurança envolvidos em mortes em operações policiais. Mais uma vez, o 

Decreto Estadual n° 47.802/2022 se omitiu, muito embora este eg. STF tenha 

deferido a medida. A violação à decisão, neste ponto, é igualmente clara.  

 

18. Em última análise, não é que o plano de redução de letalidade policial 

contemplado pelo Decreto Estadual n° 47.802/2022 seja inadequado. Simplesmente 

não existe plano, como se verá no próximo item. 

 

– III – 

O DECRETO ESTADUAL N° 47.802/2022 NÃO É UM PLANO DE REDUÇÃO 

DA LETALIDADE POLICIAL 

 

19. Conforme já mencionado, no dispositivo da sua última decisão, este eg. STF 

foi expresso em ordenar a elaboração de plano que contivesse “medidas objetivas, 

cronogramas específicos e a previsão dos recursos necessários para a sua 

implementação”. E não poderia ser diferente: todo plano estrutural deve definir 

providências concretas, conter indicadores quantitativos, estabelecer prazos, 

prever gastos, traçar objetivos esperados. Afinal, é necessário que a Administração 

Pública assuma compromissos perante a sociedade civil, permitindo, além disso, o 

monitoramento da sua atuação pelo Poder Judiciário e pela cidadania.  

 

 
3 Lê-se, no dispositivo do acórdão em questão, que o Tribunal decidiu, “por maioria e nos termos do 

voto do Ministro Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Edson Fachin (Relator), Rosa Weber, 

Roberto Barroso e Cármen Lúcia, indeferir, o pedido constante do item ‘h’ da petição inicial, 

mantendo o sigilo dos protocolos de atuação policial no Estado do Rio de Janeiro”. 
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20. No entanto, falta objetividade às medidas elencadas no referido decreto. 

Na verdade, em muitas passagens, o documento se limita a repetir comandos dados 

pelo STF, sem ingressar no nível de detalhamento que se espera de um plano voltado à 

redução efetiva da letalidade policial no Estado do Rio de Janeiro, elaborado pela 

própria Administração Pública. Citem-se, como exemplos chocantes dessa ausência de 

desenvolvimento técnico, os dispositivos voltados a elencar as medidas para o 

pretenso aprimoramento dos procedimentos administrativos/operacionais da Polícia 

Militar e da Polícia Civil, respectivamente: 

 

“Art. 4º - Para atingir os objetivos definidos neste Decreto, a 

SEPOL e a SEPM, sem o prejuízo da adoção de outras vedações ou 

imposições adicionais, deverão pautar suas operações planejadas e 

não emergenciais, notadamente as de natureza repressiva em áreas 

sensíveis, bem como as medidas administrativas habituais pós 

ocorrência de tais operações pelos seguintes preceitos: 

[...] 

V - Aprimoramento das respectivas estruturas investigativas e 

correcionais, bem como das técnicas de acompanhamento e 

investigação das ocorrências policiais com uso de força e que 

tenham tido atuações violentas, em especial as que apresentem 

resultados letais; 

VI - Aprimoramento dos sistemas de controle e fiscalização da 

utilização dos equipamentos letais e também dos de menor potencial 

ofensivo; [...].” 

 

“Art. 6º. Em atendimento aos eixos propostos no art. 1º, parágrafo 

único, a Secretaria de Estado de Polícia Militar deverá adotar as 

seguintes medidas: 

[...] 

I - Aprimoramento dos Procedimentos Administrativos/ 

Operacionais: 

a) Aperfeiçoar seus respectivos sistemas de controle e de 

fiscalização de utilização dos equipamentos letais e menos letais; 

b) Aprimorar os procedimentos investigativos e as técnicas de 

acompanhamento e investigação das ocorrências policiais que 

tenham tido atuações violentas, em especial as que apresentem 

resultados letais.” 

 

“Art. 7º - Em atendimento aos eixos propostos no art. 1º, parágrafo 

único, a Secretaria de Estado de Polícia Civil deverá adotar as 

seguintes ações: 

[...] 
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I - Aprimoramento dos Procedimentos Administrativos/ 

Operacionais: 

a) Aprimorar as normativas internas que balizam as operações 

policiais em áreas sensíveis; 

b) Aprimorar os procedimentos investigativos e as técnicas de 

acompanhamento e investigação das ocorrências policiais que 

tenham tido atuações violentas, em especial as que apresentem 

resultados letais.” 

 

21. Além de anunciar medidas absolutamente genéricas, o Decreto 

Estadual n° 47.802/2022 não contém nenhuma indicação nem de cronogramas 

específicos, nem de recursos financeiros para a implementação da política de 

redução da letalidade policial. Em outros termos, não existem garantias de 

implementação prática do suposto plano. 

 

22. Nem mesmo os anexos do referido decreto trazem algum detalhamento 

sobre as medidas a serem adotadas para a redução da letalidade policial no 

Estado do Rio de Janeiro. 

 

23. Com efeito, cuida-se de um apanhado genérico de ações que, ao ver do 

governo, ajudariam a melhorar a segurança pública no estado, mas que, até agora, 

não surtiram nenhum efeito concreto. Repare-se que, no Anexo III, foram indicadas 

a contratação de prestação de serviços de empresa especializada na “Solução 

Integrada de Captação, Armazenamento, Transmissão, Gestão e Custódia de 

Evidências Digitais de 21.571 Câmeras Operacionais Portáteis” e a aquisição de “36 

Aeronaves Remotamente Pilotadas - ARP (Drones) e respectivos acessórios que 

possibilitem a coleta de imagens (Fotografias e Vídeos) no ambiente operacional”. 

Nada obstante, inexiste previsão de gastos para tanto, como determinou este eg. 

Tribunal na decisão do último dia 03 de fevereiro. Mais um caso de descumprimento 

do referido acórdão.  

 

24. A propósito, também salta aos olhos que a fixação de metas será feita pela 

Comissão de Monitoramento e Gestão – que, como visto, é composta somente por 

membros do governo fluminense –, a partir de indicadores estratégicos definidos 

pelas Secretarias a que está vinculada a respectiva unidade policial, na forma dos arts. 

13 a 18 do Decreto Estadual n° 47.802/2022. É gritante o descompasso entre, de um 
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lado, o modelo transparente e democrático de plano requerido – e chancelado – 

na ADPF n° 635, e, de outro lado, o documento apresentado pelo Estado do Rio 

de Janeiro.  

 

25. Todos esses pontos foram ressaltados, de maneira unânime, pelos 

especialistas que acompanham os desdobramentos da ADPF n° 635. Veja-se, a título 

exemplificativo, o que disseram os pesquisadores Luiz Eduardo Soares, Daniel Hirata 

e Cecília Olliveira, respectivamente: 

 

“Desafio o governo a mostrar onde está o gatilho do controle e da 

correção, onde está a garantia de cumprimento, onde estão metas 

objetivas (além de indicação de que elas serão definidas pelos 

mesmos que deverão cumpri-las e pelos mesmos que deverão zelar 

por seu cumprimento). 

Vejam: a gestão será realizada por uma comissão composta por 

quem foi nomeado pelo governador e pelo próprio.”4 

 

“Não dá para imaginar que esse plano irá reduzir a letalidade 

policial no Rio. Não existem metas claras, nem um diagnóstico 

preciso do que leva a essa alta letalidade policial. Não tem métrica 

a ser utilizada para pensar atividade policial e voltada para menor 

atuação repressiva.”5 

 

“A determinação do Supremo previa medidas objetivas, 

cronogramas, previsão de recurso, e isso não foi cumprido. As 

pedidas não são objetivas, o cronograma não tem prazo fixado 

para, por exemplo, a comissão dizer quais são os indicadores que 

vão nortear as análises. A mesma comissão não ter [sic] 

participação de um membro do Ministério Público, que tem, entre 

suas funções, a de fiscalizar a atividade policial.”6 

 

26. A própria lógica que subjaz ao pedido cautelar feito pelo Arguente – e, 

por consequência, à decisão deste eg. Tribunal que o concedeu – é afrontada pelo 

Decreto Estadual n° 47.802/2022, como se verá na sequência. 

 

 

 

 
4 Cf. <https://www.facebook.com/luizeduardo.soares.716/posts/5107287819329945>. 

5 Cf. Lola Ferreira. Sem metas, plano do RJ contra letalidade policial não atende decisão do STF. UOL, 

25/03/2022.  

6 Cf. Bette Lucchese. Especialistas em segurança pública criticam plano para reduzir letalidade policial 

do governo do RJ. G1, 24/03/2022.  

https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2022/03/25/letalidade-policial-plano-rj.htm
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2022/03/24/especialistas-em-seguranca-publica-criticam-plano-para-reduzir-letalidade-policial-do-governo-do-estado.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2022/03/24/especialistas-em-seguranca-publica-criticam-plano-para-reduzir-letalidade-policial-do-governo-do-estado.ghtml
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– IV – 

O DECRETO ESTADUAL N° 47.802/2022 NÃO SE COADUNA COM OS 

PRESSUPOSTOS JURÍDICO-FILOSÓFICOS DA ADPF N° 635 

 

27. A ADPF n° 635 é uma ação constitucional que visa à redução da letalidade 

policial e ao equacionamento do quadro de violações sistemáticas de direitos humanos 

cometidas pelo Estado do Rio de Janeiro na implementação da sua política de 

segurança pública, em prol de todos os cidadãos fluminenses, sobretudo da população 

negra e pobre de comunidades. Parte-se do pressuposto jurídico-filosófico de que, em 

razão dos princípios constitucionais da dignidade humana e da igualdade, todas as 

vidas devem ter o mesmo valor perante o Poder Público. Também se leva em conta 

que, como já comprovado nestes autos, maiores taxas de letalidade policial não 

conduzem a melhores índices de segurança pública. 

 

28. O Decreto Estadual n° 47.802/2022 parte da premissa oposta, como já 

antecipado nesta manifestação. Isso fica claro com base na leitura do art. 3º, caput, do 

referido ato normativo, que, ao tratar da diminuição da letalidade por meio do 

aprimoramento dos recursos materiais, manifesta o intuito do governo “de reduzir ao 

máximo a vitimização de inocentes”, como se, para o Estado, algumas vidas não 

merecessem proteção. Ao contrário do que insinua o Decreto Estadual n° 47.802/2022, 

a diminuição da letalidade policial é meta que se impõem em prol de todos os 

cidadãos, de modo que, se a política de redução se volta apenas para a tutela de 

supostos “inocentes”, ela não é nem legítima, nem eficaz.  

 

29. Sob perspectiva semelhante, o Decreto Estadual n° 47.802/2022 aposta, 

sobretudo, na aquisição de mais material bélico para as polícias. É o que se extrai 

do seu art. 3º, inciso IV.7 Como bem afirma o professor Luiz Eduardo Soares, a 

especial atenção dada à compra de maiores quantidades de armas e munições 

“basicamente equipa as forças policiais para fazer mais operações (e não menos, em 

 
7 Reza o dispositivo: “Art. 3º - Para a consecução dos fins definidos por este Decreto, a SEPOL e a 

SEPM, com o intuito de reduzir ao máximo a vitimização de inocentes, deverão buscar, dentro de suas 

realidades orçamentárias e no âmbito de suas competências, a aquisição de equipamentos que 

garantam a eficiência e a eficácia da atividade policial, tanto no planejamento de operações quanto na 

aplicação do uso da força - em especial: [...] Aquisição de armamentos, assessórios e munições, mais 

modernos e mais sofisticados, que servirão para aprimorar a precisão e a eficácia das ações policiais, 

o que resultará na redução da letalidade, já que se prestarão assegurar suficiente superioridade bélica, 

o que desencoraja, o enfrentamento e o conflito armado.” (grifos acrescentados) 
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um plano de redução da letalidade policial!)”.8 O decreto em questão, portanto, não 

está alinhado com a filosofia da ADPF n° 635 e das decisões proferidas nestes autos. 

 

30. Não bastasse, o Decreto Estadual n° 47.802/2022 afronta determinações 

feitas por este eg. STF em outros acórdãos proferidos no âmbito da ADPF n° 635, 

notadamente aquela referente à instalação de câmeras de áudio e vídeo e de 

sistemas de GPS em viaturas policiais. É o que será demonstrado no próximo item. 

 

– V – 

O DECRETO ESTADUAL N° 47.802/2022 AFRONTA DETERMINAÇÕES 

CONTEMPLADAS EM OUTRAS DECISÕES DO STF 

 

31. No item “j” da petição inicial da ADPF n° 635, o Arguente requereu que se 

determinasse ao Estado do Rio de Janeiro que, “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”. Repare-se que o pedido não faz 

distinção entre os veículos nos quais se deve implantar os referidos equipamentos, 

de sorte que tal requerimento se volta a todas as viaturas policiais, desde 

helicópteros e blindados, até veículos de patrulhamento. 

 

32. Outros trechos da petição inicial da ADPF n° 635 deixam isso claro, como 

se pode depreender das seguintes passagens: 

 

“34. Por outro lado, mesmo medidas que carecem de recursos – tal 

como a implantação de equipamentos de GPS e de sistemas de áudio 

e vídeo em todas as viaturas policiais e nas fardas dos agentes de 

segurança – não desafiam a chamada “reserva do possível”. 

Conforme se verá oportunamente, além de não gerarem custos 

exorbitantes ao estado, muitas dessas soluções somente não foram 

concretizadas pelo Poder Executivo fluminense por falta de vontade 

política, já que previstas em normas vigentes.” (grifos 

acrescentados) 

 

“46. Há, por outro lado, violações a preceitos fundamentais 

decorrentes de omissões dos Poderes do Estado do Rio de Janeiro. 

Nesse sentido, ressaltam-se a falta de planejamento das operações 

 
8 Cf. <https://www.facebook.com/luizeduardo.soares.716/posts/5107287819329945>. 
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policiais, bem como a ausência de treinamento adequado e de 

acompanhamento psicológico dos agentes de segurança. 

Igualmente, a inobservância de exigências normativas 

imprescindíveis à melhoria da atuação das instituições policiais, 

como a presença de ambulâncias ou de equipes de saúde em 

operações, e a implantação de equipamentos de GPS e de sistemas 

de áudio e vídeo em todas as viaturas e fardas, compromete a 

concretização desses preceitos constitucionais e deve ser 

equacionada.” (grifos acrescentados) 

 

“67. Mais uma vez, não é o que se observa no caso do Estado do Rio 

de Janeiro. Infelizmente, como já se disse, a política de segurança 

pública do Rio ameaça direitos constitucionais da população 

fluminense, como a vida e a dignidade, sobretudo dos moradores de 

favelas, em sua maioria pessoas negras. Ademais, 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.” (grifos acrescentados) 

 

33. Na decisão do último dia 03 de fevereiro, esta eg. Corte concedeu o 

pedido em sua integralidade, nos termos do voto do il. relator. Vale ressaltar, a 

esse respeito, que V. Exa., complementando o seu próprio voto, ainda atendeu a outro 

requerimento do Arguente e dos amici curiae e determinou que, neste primeiro 

momento, a instalação de sistemas de áudio e vídeo e de GPS nas viaturas e nas fardas 

policiais deve recair, prioritariamente, sobre os veículos e os uniformes de agentes de 

segurança utilizados em operações e em atividades de patrulhamento realizadas em 

comunidades periféricas. Confira-se o seguinte trecho do adendo: 

 

“Finalmente, é correta a priorização de disponibilização de GPS e 

de sistemas de gravação de áudio e vídeo para policiais que 

realizam diretamente as operações, porque são nessas situações que 

a documentação e o registros dos desdobramentos das atividades é 

mais necessário e urgente. Por isso, quando da instalação de 
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equipamentos de GPS e de sistemas de gravação, complemento o 

voto, no sentido de determinar que seja dada prioridade à instalação 

desses equipamentos nas viaturas e fardas dos agentes empregados 

no policiamento e em operações em favelas e comunidades pobres.” 

 

34. Todavia, da leitura do Decreto Estadual n° 47.802/2022, nota-se (i) que é 

feita referência à instalação de câmeras somente em viaturas especiais, como 

helicópteros e blindados, (ii) que sequer são mencionados os sistemas de GPS, e 

(iii) que não há nenhuma alusão à prioridade que deve ser dada às comunidades 

mais pobres na implantação desses equipamentos. Além disso, ao fazer uso do 

termo “câmeras”, o referido ato normativo não deixa claro que o sistema de 

gravação deve abarcar não somente vídeo, como também áudio. Vejam-se, a 

propósito, os seguintes dispositivos do referido ato normativo, que tratam do tema: 

 

“Art. 3º - Para a consecução dos fins definidos por este Decreto, a 

SEPOL e a SEPM, com o intuito de reduzir ao máximo a vitimização 

de inocentes, deverão buscar, dentro de suas realidades 

orçamentárias e no âmbito de suas competências, a aquisição de 

equipamentos que garantam a eficiência e a eficácia da atividade 

policial, tanto no planejamento de operações quanto na aplicação 

do uso da força - em especial: 

[...] 

II - Aquisição de câmeras portáteis de uso individual para os 

policiais envolvidos nas atividades fim das respectivas Polícias, 

bem como para veículos de uso especial (helicópteros e viaturas 

blindadas) em operações repressivas em áreas sensíveis; [...].” 

(grifos acrescentados) 

 

“Art. 4º - Para atingir os objetivos definidos neste Decreto, a 

SEPOL e a SEPM, sem o prejuízo da adoção de outras vedações ou 

imposições adicionais, deverão pautar suas operações planejadas e 

não emergenciais, notadamente as de natureza repressiva em áreas 

sensíveis, bem como as medidas administrativas habituais pós 

ocorrência de tais operações pelos seguintes preceitos: 

[...] 

IV - Utilização de câmeras de uso individual e de emprego coletivo 

em veículos de uso especial (helicópteros e viaturas blindadas); 

[...].” (grifos acrescentados) 

 

“Art. 6º - Em atendimento aos eixos propostos no art. 1º, parágrafo 

único, a Secretaria de Estado de Polícia Militar deverá adotar as 

seguintes medidas: 
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[...] 

I - Aprimoramento dos Recursos Materiais: 

[...] 

e) Adquirir câmeras para o uso em viaturas ostensivas vinculadas 

à atividade-fim.” (grifos acrescentados) 

 

“Art. 7º - Em atendimento aos eixos propostos no art. 1º, parágrafo 

único, a Secretaria de Estado de Polícia Civil deverá adotar as 

seguintes ações: 

[...] 

I - Aprimoramento dos Recursos Materiais: 

[...] 

d) Adquirir câmeras para o uso em viaturas ostensivas vinculadas 

à atividade-fim.” (grifos acrescentados) 

 

35. Novamente, o Decreto Estadual n° 47.802/2022 se afasta das determinações 

feitas por este eg. Supremo Tribunal Federal. 

 

36. Logo, não há dúvidas de que o plano de redução da letalidade policial 

contido no Decreto Estadual n° 47.802/2022 está repleto de vícios e de inconsistências 

que impossibilitam a sua aprovação por este eg. STF. Cabe à Corte, portanto, recusar-

se a homologá-lo, como se verá melhor na sequência.  

 

– VI – 

O PAPEL DO STF NA HOMOLOGAÇÃO E NO MONITORAMENTO DE 

PLANOS ESTRUTURAIS 

 

37. A atuação das cortes constitucionais no que diz respeito à homologação e ao 

monitoramento dos planos elaborados no âmbito de litígios estruturais é fundamental 

para assegurar a sua efetividade prática. Não à toa, na petição inicial da ADPF n° 635, 

o Arguente requereu que fosse concedida medida cautelar para: 

 

“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, 
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aberto à participação colaborativa da sociedade civil, até que se 

considerem sanadas as inconstitucionalidades aqui apontadas.” 

 

38. Ao conceder integralmente a liminar referente ao plano de redução da 

letalidade policial no Estado do Rio de Janeiro, este eg. STF referendou tais 

pedidos. Sendo assim, deve o Tribunal, por meio do il. relator da ADPF n° 635, 

analisar e controlar as medidas contempladas em todos os planos que venham a ser 

propostos pelo governo fluminense. Em outros termos, sempre que a Corte se 

deparar com plano insuficiente ou incompatível com as suas determinações na 

ADPF n° 635, compete a ela recusar-se a homologá-lo ou, se possível, impor-lhe 

ajustes. 

 
39. Confira-se, a propósito, o que disse V. Exa., em decisão monocrática 

proferida no âmbito da ADPF n° 742, que trata da proteção à saúde de quilombolas 

durante a pandemia do coronavírus: 

 

“Nessa compreensão, as intervenções da jurisdição se fazem à luz 

do atual ‘estado da arte’, e no caso, à luz dessa moldura no 

procedimento, não se trata, no momento ao menos, da mera 

homologação ou não dos planos apresentados, o que, de todo modo, 

não foi sequer previsto na decisão, mas, após a sua elaboração 

inicial, aqui já apresentada, a sua implementação e avaliação e 

revisão e readequação. Tudo de forma, como tem ocorrido, 

concomitante e continuamente. A urgência da questão e do vírus 

não permite que se construa um plano ótimo, para apenas após a 

concordância de todos, seja ele implementado.”9 

 

40. No mesmo sentido, destacam-se as seguidas decisões monocráticas 

proferidas pelo Min. Roberto Barroso nos autos da ADPF n° 709, em que se requeria a 

elaboração, pela União Federal, de plano capaz de tutelar a saúde dos povos indígenas 

diante da disseminação do coronavírus. Por diversas vezes, S. Exa. negou 

homologação ou homologou parcialmente os planos apresentados pela União, por 

reputá-los insuficientes ou inteiramente inadequados aos fins a que se destinavam. É 

ver-se, por exemplo: 

 

 
9 STF. ADPF n° 742-ED, Decisão Monocrática, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 01/06/2021 (grifos 

acrescentados). 
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“11. Como se extrai das manifestações da ABRASCO e da 

FIOCRUZ, da APIB, da PGR, da DPU e do CNJ, a nova versão do 

Plano Geral para Enfrentamento e Monitoramento da COVID-19 

para Povos Indígenas é insatisfatória e não atende aos elementos 

essenciais já reiteradamente apontados. A pandemia está em curso 

há aproximadamente 7 meses e ainda não há um plano adequado 

para lidar com o problema, por meio do qual a União assuma 

compromissos mensuráveis e monitoráveis, situação que expõe a 

grave risco a saúde e a vida dos Povos Indígenas. 

[...] 

12. Tratar de tais itens significa traçar um plano com elementos 

concretos, critérios objetivos, metas, quantitativos, indicadores, 

cronograma de execução e resultados esperados, que impliquem a 

efetiva assunção de um compromisso pela União e permitam seu 

monitoramento pelo Juízo. Diante do exposto, nego homologação à 

segunda versão do Plano Geral para Enfrentamento e 

Monitoramento da COVID-19 para Povos Indígenas. 

[...] 

21. Por todo o exposto, nego homologação à segunda versão do 

Plano Geral para Enfrentamento e Monitoramento da COVID-19 

para Povos Indígenas. Determino: (i) a elaboração de novo Plano 

Geral, sob a coordenação do Ministério da Justiça e da Segurança 

Pública, com a participação do Ministério da Saúde, da FUNAI e da 

SESAI, e sem prejuízo da participação do Ministério da Mulher, da 

Família e dos Direitos Humanos, a ser apresentado no prazo 

máximo de 20 dias, contados da ciência desta decisão; bem como 

(ii) as demais medidas resumidas no item III acima.”10 

 

“3. Nego homologação à terceira versão do Plano Geral de 

Enfrentamento à COVID-19 para Povos Indígenas, por persistirem 

deficiências essenciais à sua exequibilidade, efetividade e 

monitorabilidade, como já identificado acima. Impressiona que, 

após quase 10 meses de pandemia, não tenha a União logrado o 

mínimo: oferecer um plano com seus elementos essenciais, situação 

que segue expondo a risco a vida e a saúde dos povos indígenas e 

que mantém em aberto o cumprimento da cautelar deferida por este 

Juízo. Sem prejuízo disso, deve a União executar provisoriamente o 

Plano Geral, tal como se encontra, dado o caráter emergencial, e 

prosseguir com as ações já em curso, até que concluídos os ajustes 

ao plano. 

[...] 

 
10 STF. ADPF n° 709-MC, Rel. Min. Roberto Barroso, Decisão Monocrática, DJe 23/10/2020 (grifos 

acrescentados). 
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10. Diante das considerações acima, nego homologação à terceira 

versão do Plano Geral de Enfrentamento à COVID-19 para Povos 

Indígenas, determino seu ajustamento, a apresentação de nova 

versão, bem como a disponibilização pela União de todos os dados 

do Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena (SIASI).”11 

 

“7. Muito embora o Plano Geral avance em alguns detalhamentos, a 

maior parte das determinações anteriores deste juízo foram 

atendidas apenas parcialmente, quando o foram. O que se constata, 

contudo, das justificativas apresentadas, é uma profunda 

desarticulação por parte dos órgãos envolvidos. [...] Além disso, o 

plano permanece genérico em diversos pontos, o que impossibilita 

o monitoramento da sua execução. A sensação que se tem é de que 

os órgãos enfrentam grandes dificuldades de resposta na matéria. 

[...] 

9. Assim, diante de tal quadro de precariedade e da necessidade 

premente de aprovação do Plano Geral, de modo a que se possam 

salvar vidas, decido por sua homologação parcial, observadas as 

condições traçadas nesta decisão. Excluo, contudo, da decisão de 

homologação parcial a parte relacionada ao isolamento de 

invasores, que trato em tópico apartado. De resto, esse feito 

constitui, em seu conjunto, um relato histórico de como a pandemia 

está sendo enfrentada no país e da situação em que se encontra o 

sistema de saúde indígena, que fica para a posteridade.”12 

 

41. Ora, verifica-se situação semelhante na presente ADPF. Como já 

demonstrado nesta manifestação, as medidas indicadas no Decreto Estadual n° 

47.802/2022 sequer podem ser chamadas de plano de redução da letalidade 

policial. São genéricas, violam determinações procedimentais e materiais feitas 

por esta eg. Corte, e estão desacompanhadas de cronogramas específicos e de 

previsão de recursos financeiros para a sua implementação. É caso, portanto, de se 

negar homologação à proposta do governo fluminense. 

 

– VII – 

PEDIDO  

 

 
11 STF. ADPF n° 709-MC, Rel. Min. Roberto Barroso, Decisão Monocrática, DJe 08/01/2021 (grifos 

acrescentados). 

12 STF. ADPF n° 709-MC, Rel. Min. Roberto Barroso, Decisão Monocrática, DJe 17/03/2021 (grifos 

acrescentados). 
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42.  Diante do exposto, requerem o Arguente e os amici curiae que V. Exa. não 

homologue o plano de redução da letalidade policial contido no Decreto Estadual n° 

47.802/2022, determinando-se, assim, a elaboração de novo plano sobre o tema, com 

observância do que já decidiu o Plenário desta eg. Corte no âmbito da ADPF n° 635. 

 

43. O Arguente e os amici curiae também solicitam que o novo plano seja 

apresentado em até 60 (sessenta) dias. 

 

Pedem deferimento. 

 

Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, 05 de abril de 2022. 
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