
  	
	

				 		MINISTÉRIO	PÚBLICO	FEDERAL	
																																						PROCURADORIA	DA	REPÚBLICA	NO	MUNICÍPIO	DE	SÃO	JOÃO	DE	MERITI	-	RJ	 

 
 

 

 
 

fls.1 

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) FEDERAL DA ___ VARA FEDERAL 

DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE NOVA IGUAÇU 

 

 

 

 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República 

que esta subscreve, com fundamento nos artigos 127 e 129, III, da Constituição da República 

Federativa do Brasil, bem como nos artigos 2º e 6º, inciso VII, alíneas “a” e “c”, todos da 

Lei Complementar n. 75/93, e nos artigos 1º, 2º e 5º, todos da Lei 7.347/85, vem propor a 

presente 

 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA, 

COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

 

 

 

em face da UNIÃO, pessoa jurídica de direito público interno, representada 

pelo Procurador Regional da Procuradoria Regional da União da 2ª Região, com endereço na 

Rua México, n. 74, Centro, nesta cidade, CEP 20.031-140;  

 

pelos fatos e fundamento abaixo expostos. 
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I – OBJETO DA DEMANDA 

 

 

A presente demanda busca a obtenção de provimento jurisdicional que 

determine à União que divulgue os dados referentes às denúncias de violência policial em 

2019, elabore diagnóstico e promova debate público com a sociedade na Baixada Fluminense 

sobre o tema, com o fim de: i) prestar informações aos cidadãos acerca de denúncias e 

reclamações sobre violações de direitos humanos; ii) - coordenar ações que visem à 

orientação e à adoção de providências para o tratamento dos casos de violação de direitos 

humanos; iii) coordenar e atualizar arquivo de documentação e banco de dados informatizado 

sobre as manifestações recebidas. 

 

A presente demanda aborda um tema de singular relevância para a Baixada 

Fluminense, onde os índices de violência policial na região são extremamente altos, como 

demonstram os dados de entidades oficiais e de pesquisa. A divulgação dos dados e a 

viabilização de discussões claras sobre o tema permitirão uma avaliação sobre os impactos do 

racismo estrutural no desenvolvimento da política de segurança pública e a construção de 

parâmetros e protocolos que coíbam a violação de direitos na região. 

 

 

II – DOS FATOS QUE FUNDAMENTAM A PRESENTE DEMANDA 

 

 

Desde 2011, o órgão responsável pela ouvidoria nacional de direitos 

humanos publica publica relatório anual sobre violações de direitos humanos no Brasil. As 

denúncias oriundas do serviço “Disque 100” são compiladas e registradas em uma 

publicação, que tem a finalidade de informar e orientar as políticas públicas sobre temas 

relacionados à efetivação de direitos fundamentais. 

 

O canal “Disque 100” foi criado em 1997 (o então denominado “Disque-
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Denúncia de Abuso e Exploração Sexual Contra Crianças e Adolescentes) e desde 2003 é 

administrado diretamente pelo governo federal. Atualmente, o serviço subsidia a elaboração 

de relatórios pela Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, vinculada ao Ministério da 

Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, com o propósito de receber denúncias contra a 

violação de direitos humanos1. As atribuições da ouvidoria estão previstas no art. 6º do 

Anexo I do Decreto nº 10.174, de 13 de dezembro de 2019: 

 
Art. 6º  À Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos compete: 
 
I - receber, examinar, encaminhar, acompanhar e prestar informações 
aos cidadãos acerca de denúncias e reclamações sobre violações de 
direitos humanos e da família; 
 
II - coordenar ações que visem à orientação e à adoção de providências 
para o tratamento dos casos de violação de direitos humanos; 
 
III - coordenar e atualizar arquivo de documentação e banco de dados 
informatizado sobre as manifestações recebidas; 
 
IV - coordenar os serviços de atendimento telefônico gratuitos e demais 
canais destinados a receber denúncias e reclamações e prestar 
informações, com a garantia do sigilo da fonte, quando solicitado pelo 
denunciante; 
 
V - apurar e atuar diretamente na resolução de tensões e conflitos sociais 
que envolvam violações de direitos humanos, em articulação com os 
Poderes Judiciário, Legislativo e Executivo federal, Ministério Público, 
entes federativos, organizações da sociedade civil e pessoas jurídicas; 
 
VI - solicitar aos órgãos e às instituições governamentais informações, 
certidões, cópias de documentos ou volumes de autos relacionados com 
investigações em curso, em caso de indício ou suspeita de violação dos 
direitos humanos; 
 
VII - coordenar, acompanhar e supervisionar o serviço de informações ao 
cidadão, em atendimento ao disposto no 
inciso I do caput do art. 9º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011; 
 
VIII - exercer as competências de que trata o 
art. 40 da Lei nº 12.527, de 2011, no exercício de suas atribuições;  

                                                
1  Disponível em: https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2020-2/junho/balanco-anual-disque-
100-atendeu-2-7-milhoes-de-ligacoes-em-2019/copy_of_Relatorio_Disque_100_final.pdf. Acesso em 
16/06/2020. 



  	
	

				 		MINISTÉRIO	PÚBLICO	FEDERAL	
																																						PROCURADORIA	DA	REPÚBLICA	NO	MUNICÍPIO	DE	SÃO	JOÃO	DE	MERITI	-	RJ	 

 
 

 

 
 

fls.4 

 
IX - propor a celebração de termos de cooperação e convênios com órgãos e 
entidades públicos ou organizações da sociedade civil que exerçam 
atividades congêneres, para o fortalecimento da sua capacidade 
institucional, e a criação de núcleos de atendimento nos Estados e no 
Distrito Federal; 
 
X - fomentar e disponibilizar meios para a publicação de artigos científicos, 
com base em dados coletados pela Ouvidoria Nacional de Direitos 
Humanos, ou por outras instituições públicas ou privadas, relacionados às 
informações sobre direitos humanos, fortalecimento da família e suas 
violações; e 
 
XI - sugerir, às áreas temáticas, propostas de políticas públicas e diretrizes 
de proteção de direitos humanos e de fortalecimento da família, com base na 
análise dos dados coletados pela Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. 
 
§ 1º  A Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos poderá agir de ofício 
quando tiver conhecimento de atos que violem os direitos humanos 
individuais, coletivos e da família. 
 
§ 2º  A Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos poderá receber, analisar e 
encaminhar denúncias anônimas. 
 
§ 3º  Nos casos de denúncias referentes à violação de direitos humanos de 
grupos cujas políticas ou diretrizes estejam sob coordenação de outras áreas, 
a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos observará, no que couber, as 
orientações desses órgãos quanto às especificidades dos grupos. (grifei) 
 

 

Note-se que, além de organizar os serviços telefônicos de recebimento de 

denúncias (IV), compete à Ouvidoria coordenar e atualizar documentação e banco de dados 

informatizado sobre as informações recebidas (III) e coordenar ações que visem à orientação 

e à adoção de providências para o tratamento dos casos de violação de direitos humanos. 

Assim, a publicação de dados e da compilação de denúncias consiste em uma atribuição da 

ouvidoria com o fim de subsidiar a análise acerca do cenário de violação de direitos humanos 

no Brasil, permitindo-se um diagnóstico sobre diversos grupos vulneráveis. 

 

No relatório deste ano, que aponta dados sobre o ano 2019, houve a 

supressão de denúncias acerca de violência policial. A questão ganhou notoriedade e foi 
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amplamente divulgada na imprensa2. 

 

O ministério justificou a exclusão com base em supostas inconsistências 

nos dados3, como contradição em informações acerca do “marcador” agente policial4. A 

alegação de inconsistência se assemelha àquela sustentada pelo Ministério da Saúde para  

modificar critérios e omitir dados para retardar a prestação de informações relacionadas à 

evolução da COVID-19 no Brasil5, rechaçada em decisão recente pelo Supremo Tribunal 

Federal na ADPF 690. 

 

Com a exclusão dos dados, foi interrompida uma série histórica que 

apontava o crescimento da violência policial no Brasil. Conforme demonstram os relatórios 

de anos anteriores, anexados à presente ação, o país registrou, em 2016, 1.009 denúncias de 

violência policial. Em 2017, os números saltaram para 1.319 denúncias (Relatório 2018 – 

DOC. 2 - p. 55), chegando a 1.637 em 20186 (Relatório – DOC. 3 - p. 52). 

 

Tais indicadores são essenciais para a formulação de políticas públicas 

acerca da temática e constituem instrumento fundamental de transparência e controle do 

poder estatal. No Estado do Rio de Janeiro, em especial, tais mecanismos no campo da 

segurança pública viabilizam o enfrentamento de problemas estruturais da política de 

segurança pública.  

 

A sociedade civil organizada reagiu à medida. A Anistia Internacional, por 

                                                
2  Veja-se, nesse sentido: Governo exclui violência policial do relatório sobre violações de direitos humanos de 

2019 (Jornal Nacional). Disponível em: 
<
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2020/06/12/governo-exclui-violencia-policial-do-relatorio-sobre-violacoes-de-direitos-humanos-de-2019.ghtml
> Acesso em 18 jun. 2020. 

3  Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/06/governo-bolsonaro-exclui-violencia-
policial-de-relatorio-sobre-violacoes-de-direitos-humanos.shtml. Acesso em 16/06/2020. 

4  Disponível em: https://www.cartacapital.com.br/sociedade/ministerio-de-damares-exclui-denuncias-de-
violencia-policial-de-relatorio/. Acesso em 16/06/2020. 

5  Disponível em: https://oglobo.globo.com/sociedade/bolsonaro-comenta-mudancas-na-divulgacao-dos-
numeros-da-covid-19-evitar-subnotificacao-inconsistencias-1-24466505. Acesso em 16/06/2020. 

6  Os dados de 2016 e 2017 estão no relatório publicado em 2018 (DOC. 1), na p. 55. Já os dados de 2018 estão 
no relatório publicado em 2019 (p. 52). 
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exemplo, destacou em nota que a exclusão dos dados sobre violência policial torna 

incompleto o sistema de monitoramento do governo federal. Como consequência, o 

planejamento da segurança pública e a construção de ferramentas positivas para combater 

violações de direitos humanos cometidas por policiais converte-se em medida sem eficácia. 

A entidade ressalta, por isso, a necessidade de transparência por parte do Estado brasileiro 

acerca de um tema cujos índices vem crescendo ao longo dos anos: 

 
Em 2019, 5.804 pessoas foram mortas por agentes do estado, um aumento 
de 1,5% em relação ao ano anterior. A Anistia Internacional Brasil monitora 
a violência policial no Brasil há anos e em 2015 lançou o relatório 
“Você matou meu filho: homicídios cometidos pela polícia militar na cidade do Rio de Janeiro”
, pelo qual documentou inúmeras violações aos direitos humanos praticadas 
durante operações da polícia, como abordagens ilegais, ameaças, uso 
desnecessário da força, invasões de domicílio, tortura, execuções 
extrajudiciais e desfazimento da cena do crime. 
 
Operações policiais com elevada letalidade e o uso excessivo da força, 
inclusive o uso desnecessário da força letal, colocam em risco os direitos 
humanos de todas as pessoas, inclusive dos próprios policiais, e 
precisam ser controladas com seriedade por todas as autoridades 
responsáveis pela segurança pública. Por isso, a falta de transparência 
com os dados de violência policial é tão preocupante: dificulta encontrar um 
caminho viável para a redução das violações cometidas por policiais e 
coloca o direito à vida de todas e todos em risco. 
 
A Anistia Internacional continuará monitorando de perto as violações aos 
direitos humanos ocorridas no contexto de violência policial e exige que o 
indicador violência policial seja reinserido no relatório anual de violações 
aos direitos humanos do Ministério da Família, Mulher e Direitos Humanos. 
O Estado brasileiro tem falhado há muito tempo na sua obrigação de 
garantir o exercício pleno dos direitos humanos por todas as pessoas e 
apenas com todas as informações disponíveis poderemos mudar essa 
realidade7. (grifei) 
 

O Fórum Brasileiro de Segurança Pública, por sua vez, manifestou 

preocupação com a omissão dos dados e destacou a falta de transparência do governo federal, 

conforme noticiou “O Globo”: 

                                                
7 Disponível em: 

<
https://anistia.org.br/noticias/anistia-internacional-exige-transparencia-na-divulgacao-de-dados-sobre-violencia-policial/
> Acesso em 18 jun. 2020. 
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"O Fórum Brasileiro de Segurança Pública vê com  preocupação a decisão 
do Governo Federal em excluir os dados de violência policial no relatório 
anual que contabiliza as denúncias de violações de Direitos Humanos 
recebidas pelo Disque 100", diz um trecho da nota.  
 
"Ainda que a justificativa esteja amparada em um suposto problema técnico, 
esses números descartados da publicação, referentes ao ano de 2019, são 
essenciais na formação de uma base de dados sólida e consistente", diz 
outro trecho.  
 
A entidade ainda criticou recentes episódios em que houve falta de 
transparência por parte do governo federal em relação à divulgação de 
dados públicos.  
 
"A falta de transparência do Governo Federal e as reiteradas tentativas de 
alteração de metodologia de dados em diferentes fontes - mortes por Covid-
19, números do desemprego, entre outros – colocam em dúvida a veracidade 
das informações divulgadas pelo executivo nacional", disse8.  
 

 

O acesso a informações sobre violência policial é fundamental para  

orientar o diagnóstico da política de segurança pública e permitir um debate efetivo acerca da 

efetividade da atuação do Estado na área. Isso se torna ainda mais premente em um contexto 

de escalada na violência por agentes policiais e de defesa acrítica de violações de direitos 

humanos por esses profissionais, em especial na Baixada Fluminense. 

 

Dados divulgados pelo Observatório da Segurança da Universidade 

Cândido Mendes, revelam que, no primeiro semestre de 2019, houve aprofundamento da 

escalada bélica contra favelas, com a intensificação de operações e incursões policiais como 

estratégia de segurança pública9. Outro levantamento, feito a partir de dados do Instituto de 

                                                
8 Disponível 

em:<
https://oglobo.globo.com/sociedade/ministerio-de-damares-retira-dados-sobre-violencia-policial-de-relatorio-sobre-direitos-humanos-24476458
> Acesso em 18 jn. 2020. 

9 RAMOS, Silvia (coord.). Operações policiais no Rio: mais frequentes, mais letais, mais assustadoras 
(infográfico). Rio de Janeiro: Observatório da Segurança RJ/CESeC, julho de 2019.  Disponível em: 
<
https://www.ucamcesec.com.br/textodownload/operacoes-policiais-no-rio-mais-frequentes-mais-letais-mais-assustadoras-infografico/
> Acesso em 16 jun. 2020. 
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Segurança Pública (ISP), mostra que, no mesmo período, as ações policiais com três ou mais 

mortos bateram recorde no estado, atingindo o maior número da série histórica, medida desde 

200610.  

 

O Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro apontou a Baixada 

Fluminense como uma das regiões mais problemáticas  do Estado, quando analisados os 

índices de mortes por intervenção de agentes do Estado entre fevereiro e dezembro de 201811: 

 
Foram 1.375 mortos de fevereiro a dezembro de 2018, valor +33,6% maior do que 
o contabilizado em 2017 no mesmo período. Nenhuma região do estado apresentou 
diminuição desses registros. Na Capital, as mortes cresceram +1,9%; na Grande 
Niterói, o aumento foi bem maior: +47,3%. Mas foi na Baixada Fluminense e no 
Interior que ocorreram as maiores altas: +60,8% e +82,6%, respectivamente. As 
duas regiões responderam por quase metade (48,9%) de todas as mortes por agentes 
do Estado durante a intervenção. 

 

 
 

Segundo o Fórum Grita Baixada, houve 2.142 casos de letalidade violenta12 

                                                
10  Disponível em: https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/10/16/acoes-policiais-com-3-mortos-ou-

mais-no-rj-batem-recorde-em-2019.ghtml. Acessado em 16/06/2020. 
11 Disponível em: 

https://drive.google.com/file/d/1UPulZi6XpsK8DQo6c5oVmwUFUhypkOpA/view?usp=sharing. Acessado 
em 16/06/2020. 

12 O indicador de letalidade violenta é composto por dados sobre homicídio doloso, homicídio decorrente de 
intervenção policial, latrocínio e lesão corporal seguida de morte. 
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na região em 2018, ou seja, 56 mortes a cada 100 mil habitantes, sendo 71,2% das mortes 

causadas por homicídio. Isso representa um aumento de 7,4% em relação ao ano anterior. A 

título de comparação, na capital, o número de mortes violentas foi de 29,9 mortes a cada 100 

mil. O maior índice é o do município de Japeri (102,92), seguido por Itaguaí (93,72), 

Queimados (83,74), Belford Roxo (62,72) e Nova Iguaçu (59,47). O perfil das vítimas, 

explica a entidade, corresponde a jovens (até 24 anos), geralmente pretos e pardos do sexo 

masculino, com baixa escolaridade. 

 

Em boletim recentemente divulgado, a Iniciativa Direito à Memória e 

Justiça Racial apontou que, mesmo durante a pandemia do novo coronavírus, 105 operações 

policiais ocorreram na região, com 23 pessoas assassinadas e 42 feridas. A maioria das 

operações ocorreu nos municípios de Belford Roxo, Queimados, Nova Iguaçu e Duque de 

Caxias13.  

 

O direcionamento da violência estatal a pessoas negras escancara o racismo 

estrutural que permeia as relações sociais e de poder no Brasil. Ao tratar dos obstáculos 

teóricos e práticos que os negros vivenciavam e vivenciam no país, Abdias Nascimento 

destacava “o longo e antigo genocídio que se vem perpetrando contra o negro brasileiro14”. 

Em recorte temporal mais recente, o Senado Federal, no relatório da Comissão Parlamentar 

de Inquérito (CPI) que tratou do assassinato de jovens, faz menção à expressão “genocídio da 

população negra” para caracterizar o cenário atual de violência por que sofre este grupo 

social, sobretudo os jovens negros: 

 
Esta CPI, em consonância com os anseios do Movimento Negro, bem como 
com as conclusões de estudiosos e especialistas do tema, assume aqui a 
expressão GENOCÍDIO DA POPULAÇÃO NEGRA como a que melhor se 
adequa à descrição da atual realidade em nosso país com relação ao 
assassinato dos jovens negros. O Brasil não pode conviver com um 
cotidiano tão perverso e ignominioso. Anualmente, milhares de vidas são 

                                                
13  Disponível em: <https://dmjracial.com/2020/06/18/operacoes-policiais-durante-a-quarentena-na-baixada/> 

Acesso em 18 jun. 2020. 
14 NASCIMENTO, Abdias. O embranquecimento cultural: outra estratégia de genocídio. In: ______. 

Genocídio do povo negro. 2ª ed. São Paulo: Perspectiva, 2017, p. 111. 
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ceifadas, milhares de família são desintegradas, milhares de mães perdem 
sua razão de viver. A hora é de repensarmos a ação do Estado, mais 
particularmente do aparato policial e jurídico, como forma de enfrentar essa 
questão. Para que em um futuro próximo tenhamos uma nação mais justa e 
igualitária onde as famílias, as mães e irmãos não tenham mais que chorar 
pela morte desses jovens15. 

 

O Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2019 confirma tais 

afirmações: das 6.220 vítimas de homicídios provocados pelas polícias em todo o Brasil no 

ano de 2018, 75,4% eram pessoas negras16. A falta de treinamento e planejamento de uma 

política de segurança, baseada nesses dados, coloca a população negra em constante 

vulnerabilidade. 

 

O governo do Estado do Rio de Janeiro também tem agido para dificultar o 

controle das operações policiais e a apuração de crimes e excessos praticados pelas forças de 

segurança. As incursões promovidas pelo estado carecem frequentemente de registros 

adequados que permitam a identificação dos agentes que dela participaram e de sua cadeia de 

comando. Além de ter instituído o sigilo sobre o protocolo que disciplina a atuação de 

aeronaves em operações policiais17, bem como descumpre a legislação estadual que 

determina a instalação de GPS e câmeras de áudio e vídeo nas viaturas policiais18.  

 

Por essa e outras razões, houve a propositura da ADPF 635, que ressalta a 

letalidade policial e a necessidade de maior planejamento para as ações da polícia, inclusive 

mediante a adoção de protocolos, conforme fundamentação a seguir:  

 
8. A brutalidade da política de segurança pública fluminense também vem 
conferindo ao estado desonroso destaque entre os demais entes da 

                                                
15 BRASIL. Senado Federal. Comissão Parlamentar de Inquérito – Assassinato de jovens. Relatório  final, p. 

33-34. 
16 Disponível em: 

<http://www.forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2019/09/Anuario-2019-FINAL-v3.pdf> Acesso em 
18 jun. 2020. 

17  Disponível em: https://oglobo.globo.com/rio/chefe-da-policia-civil-da-detalhes-do-protocolo-sigiloso-para-
uso-de-helicopteros-em-operacoes-23891990. Acessado em 16/06/2020.   

18  Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/10/nenhuma-viatura-comprada-para-pm-do-
rio-tem-cameras-obrigatorias-por-lei.shtml. Acessado em 16/06/2020. 
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federação. O Rio de Janeiro é a entidade federativa na qual as forças de 
segurança mais matam no Brasil. Em 2018, o estado atingiu a terrível marca 
de 1.534 mortes causadas por policiais, ficando muito à frente do segundo e 
terceiro lugares, São Paulo e Bahia, respectivamente com 851 e 794 
casos.11 E o volume recorde de mortes em 2019 indica a elevadíssima 
probabilidade de que esse índice venha a ser superado.  
 
(...) 
 
14. O descaso com a população e a falta de planejamento adequado das 
operações potencializam ainda mais os seus danos. É comum que incursões 
sejam concebidas e executadas sem a presença de ambulâncias e de equipes 
de saúde, ou sem a comunicação com as unidades de atendimento próximas, 
o que revela repugnante indiferença diante de potenciais feridos nessas 
mesmas incursões. E o que é ainda mais dramático: há relatos de que as 
forças de segurança atuam para impedir o atendimento por ambulâncias, 
como no caso do menino Marcos Vinícius, de 14 anos, que morreu em 
2018, após ser baleado enquanto vestia uniforme escolar19. 
 

 

Em recente decisão liminar na ADPF 635, o Min. Edson Fachin acolheu os 

argumentos da ação e determinou a suspensão de operações policiais durante a pandemia do 

novo coronavírus, salvo em circunstâncias excepcionais, tendo ressaltado os critérios que 

devem legitimar o uso da força armada: 

 

São, portanto, extremamente rígidos os critérios que autorizam o uso 
legítimo de força armada por partes dos agentes de Estado. Esses critérios 
não podem ser relativizados, nem excepcionados. São critérios objetivos e, 
tal como assentou a Suprema Corte dos Estados Unidos, no caso  Graham v. 
Connor  (490 U.S. 386 (1989)), independem de eventual boa fé por parte 
dos agentes públicos. 
 
Não há como evitar os protocolos de conduta para o emprego de armas de 
fogo. O direito à vida os reclama. Exigem que o Estado somente empregue a 
força quando necessário e exigem a justificativa exaustiva dessas razões. Os 
protocolos previamente estabelecidos são o guia a ser seguido, pois, de 
forma transparente e responsável, definem em que situações o uso 
progressivo da força se tornará legitimado, ao mesmo tempo em que 
permitem a avaliação das justificativas apresentadas pelos agentes 
quando do emprego da força20.  

 
                                                
19 Disponível em: <https://www.conjur.com.br/dl/psb-witzel-reduza-letalidade-policial.pdf> Acesso em 18 jun. 

2020. 
20 Cf. decisão em medida cautelar proferida na ADPF 635, DJE 08/06/2020. 
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Nesse contexto, a exposição de informações é fundamental para guiar o 

debate e a atuação administrativa. A exclusão dos dados é extremamente preocupante quando 

o mundo discute mortes como a do menino João Pedro e de George Floyd, vítimas da 

violência policial no Rio de Janeiro e em Minneapolis, respectivamente. A discussão acerca 

do genocídio contra a população negra, em que a invisbilização no acesso a direitos convive 

com a hipervisibilização de pretos e pardos na violência do Estado, é um tema essencial para 

compreender o Brasil atual, impondo-se a apresentação de dados para qualificar a discussão.  

 

No entanto, em vez de ampliar, a demandada optou por omitir as 

informações. Se o problema fosse metodológico, meramente para corrigir inconsistências, a 

exclusão temporária dos dados deveria valer para todo o relatório, e não apenas sobre as 

partes que tratam de violência policial. É necessário, pois, suprir essa omissão. 

 

Diante desse cenário, o acionamento do Poder Judiciário tornou-se 

imprescindível. 

 

 

III - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL E A LEGITIMIDADE DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL  

 

 

A Justiça Federal é competente para o processamento e julgamento da 

demanda com fundamento no artigo 109, inciso I, da Constituição da República Federativa 

do Brasil. Ademais, figura no polo ativo da demanda o Ministério Público Federal, órgão 

com atribuição na defese do interesse difuso cuja defesa é pleiteada. Sua atribuição para zelar 

pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos aos direitos assegurados na Constituição, 

promovendo as medidas necessárias à sua garantia, é positivada nos artigos 129, II e III, da 

Constituição da República Federativa do Brasil. 
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Cabe destacar que a propositura da presente ação civil pública nesse foro se 

deve à necessidade de acesso a informações extremamente relevantes para o respeito à vida e 

à dignidade humana na região. Como se ressaltou na introdução, a questão gera uma 

repercussão singular na Baixada Fluminense, houve 2.142 casos de letalidade violenta na 

Baixada Fluminense em 2018, ou seja, 56 mortes a cada 100 mil habitantes, sendo 71,2% das 

mortes causadas por homicídio. Isso representa um aumento de 7,4% em relação ao ano 

anterior. A título de comparação, na capital, o número de mortes violentas foi de 29,9 mortes 

a cada 100 mil. O maior índice é o do município de Japeri (102,92), seguido por Itaguaí 

(93,72), Queimados (83,74), Belford Roxo (62,72) e Nova Iguaçu (59,47). O perfil das 

vítimas, explica a entidade, corresponde a jovens (até 24 anos), geralmente pretos e pardos do 

sexo masculino, com baixa escolaridade. 

 

O ajuizamento nessa subseção deve-se ao fato de que, embora a demanda 

pudesse ter sido proposta em qualquer uma das três subseções em que esta unidade do MPF 

exerce atribuição, esta é a que contém a maior quantidade de municípios na região: 

Engenheiro Paulo de Frontin, Japeri, Nova Iguaçu,  Paracambi e Queimados. Além disso, os 

dados indicam índices extremamente elevados em municípios como Queimados e Japeri, 

municípios dessa subseção. 

 

 

IV – O DIREITO FUNDAMENTAL À SEGURANÇA PÚBLICA E A DELIMITAÇÃO 

DA ATUAÇÃO ESTATAL 

 

 

O sonho de uma sociedade efetivamente justa sempre apontou para um 

cenário de concretização do projeto constitucional e de efetivação de direitos à saúde e à 

educação, com a promoção da igualdade e da liberdade, no qual debater de forma específica 

o tema “segurança pública” parecia ser secundário. Afinal, muitos acreditavam que, com a 

concretização desses direitos, a afirmação da cidadania provocaria a diminuição da violência 

em grande escala, tornando pontual o debate sobre segurança. 
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A realidade, porém, é outra. A cada dia, apesar da premência da discussão 

acerca de temas como inclusão, direitos sociais e liberdades, o debate sobre a segurança 

pública ganha cada vez mais repercussão, influenciando eleições e a percepção das pessoas 

sobre o acesso a outros direitos. Contribui para isso o fato de que, embora o Brasil tenha 

avançado em direção a políticas sociais e democráticas, os índices de violência não deixaram 

de crescer. 

 

Para lidar com esse cenário, o aparato de segurança pública segue ainda 

bastante blindado quanto a mecanismos de controle e transparência, o que é atribuído ao 

seu próprio desenho institucional, que pouco ou nada mudou em relação àquele da ditadura 

militar. O tratamento da segurança pública pelo Estado brasileiro não vem recebendo a 

filtragem constitucional necessária para um funcionamento que não seja preocupado 

unicamente com uma lógica repressiva.  

 

Note-se que a Constituição contém, de forma inédita, um capítulo 

específico sobre o tema “segurança pública”, bem como a distinção entre segurança nacional  

e segurança pública, mas as inovações param aí. O art. 144 do texto constitucional dispõe que 

são órgãos responsáveis pela segurança pública a polícia federal, a polícia rodoviária federal, 

a polícia ferroviária federal, as polícias civis estaduais, as polícias militares e os corpos de 

bombeiros. Não houve significativa inovação institucional em relação ao sistema policial que 

havia na ditadura, tendo subsistido uma lógica militar na organização das polícias.  

 

Como observa Luiz Eduardo Soares, a arquitetura das instituições de 

segurança pública, sobretudo o modelo policial, preservou o formato organizacional que já 

possuía no período autoritário e não houve um olhar mais acurado acerca do horror das 

práticas e dos crimes da ditadura21, fazendo perpetuar uma organização muito fechada e 

pouco transparente ao povo, inviabilizando o seu controle. Ao contrário do que o suposto 

                                                
21 SOARES, Luiz Eduardo. Desmilitarizar: segurança pública e direitos humanos. São Paulo: Boitempo, 2019,  

p. 47. 
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desconforto democrático faria supor, o campo da segurança pública é marcado pela 

persistência de instituições herméticas e por um baixíssimo grau de responsividade.  

 

É certo que o desenho institucional de polícias e da segurança pública não 

gera dificuldades apenas no Brasil. A governança democrática desses órgãos preocupa 

igualmente outras sociedades, onde se percebe que as regras mais rotineiras aplicáveis ao 

resto dos governos não atingem as polícias. Regras pouco transparentes, a lógica do segredo 

amplo e irrestrito e a premissa de que os pesquisadores e movimentos sociais não entendem 

esse trabalho, em uma lógica de “nós contra eles”, dão a tônica ao debate22.  

 

Deve-se admitir, não obstante, que o caso brasileiro é diferenciado não só 

em razão dos índices crescentes e do impacto desproporcional que as políticas de segurança 

acarretam sobre grupos minoritários, mas também em razão de práticas aberta e formalmente 

afrontosas aos direitos humanos, colocando estes como os adversários à sua concretização.  É 

nesse contexto que deve ser analisada necessidade de transparência e publicidade de dados 

para viabilizar uma adequada estruturação da política de segurança pública. 

 

O discurso de negação de direitos humanos repercute, de forma quase 

imediata, nas ações do Estado e na condução de política de segurança pública, relegando aos 

direitos fundamentais o papel de vilão quanto à desejada paz social contra a criminalidade. 

Em sentido inversamente proporcional, os mecanismos de controle social são cada vez mais 

limitados.  

 

O art. 5º da Constituição afirma que todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à propriedade e à segurança. 

O caráter fundamental do direito à segurança, ainda que pensado de forma ampla, já é 

assegurado no caput do referido dispositivo. Ao pensar a segurança pública, é necessário 

                                                
22 Cf. FRIEDMAN, Barry. Unwarranted: policing without permission. New York: Farrar, Straus and Giroux, 

2017, p. 45. 
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integrar o art. 144 ao art. 5º, caput, e ao núcleo axiológico do sistema constitucional, 

associando-o a princípios constitucionais fundamentais (democracia e dignidade da pessoa 

humana, sobretudo) e a direitos fundamentais como a vida, a liberdade, a igualdade e a 

segurança. 

 

Souza Neto destaca a convivência de duas grandes concepções de 

segurança pública, que disputam o sentido do texto constitucional: como combate e como 

prestação de serviço público. A visão que trata a segurança pública como “combate” pensa a 

missão institucional das polícias em termos bélicos: há a necessidade de “combater” 

criminosos, tratados como “inimigos internos”. As favelas são tratadas como “territórios 

hostis”, que devem ser “pacificados”. Por outro lado, na concepção como serviço público, já 

não haveria inimigo a combater, mas um cidadão a ser servido e uma polícia democrática, 

assim pensada: 

 
A polícia democrática não discrimina, não faz distinções arbitrárias: trata os 
barracos nas favelas como “domicílios invioláveis”; respeita os direitos 
individuais, independentemente de classe,e etnia e orientação sexual; não só 
se atém aos limites inerentes ao Estado democrático de direito, como 
entende que seu principal papel é promovê-lo. A concepção democrática 
estimula a participação popular na gestão da segurança pública; valoriza 
arranjos participativos e incrementa a transparência das instituições 
policiais23.  

 

O art. 144 estabelece a segurança pública como um dever do Estado e 

direito e responsabilidade de todos, e ressalta que ela deve ser exercida para a preservação da 

ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. A ordem pública e a 

incolumidade das pessoas são conceitos indeterminados que não indicam claramente o rumo 

a ser tomado na definição do direito e da política que dela advém. É necessário, assim, definir 

esse conteúdo, em um conceito constitucionalmente adequado, que se conforme ao Estado 

democrático de direito e indique parâmetros para a universalização de maneira uniforme, que 

garanta o mesmo respeito e consideração às populações tidas como indesejáveis, sobretudo 
                                                
23 SOUZA NETO, Cláudio Pereira de.  A segurança pública na Constituição Federal de 1988: conceituação 

constitucionalmente adequada, competências federativas e órgãos de execução das políticas. Atualidades 
jurídicas, Brasília, n. 1, mar./abr. 2008. 
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os habitantes de favelas. 

 

Com isso, deve-se assegurar que a formulação da política de segurança 

pública seja feita de forma transparente, baseada em filtros constitucionais e 

democráticos, nos quais os procedimentos deverão ser devidamente avaliados. Cabe ressaltar 

que uma coisa é a governança da segurança pública, e outra são os detalhes operacionais e 

sigilosos da atividade investigativa. É natural que o segredo seja mantido em relação a certos 

aspectos da segurança pública, mas ele não pode ser utilizado como salvo-conduto para a 

falta de transparência da própria política. 

 

 

V – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA E DA PUBLICIDADE 

 
 
 

O art. 5º, XXXIII consagra o direito de todos de receber dos órgãos 

públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão 

prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja 

imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. O referido dispositivo consagra direito 

que é cláusula pétrea de nossa Constituição e traz, como consequência, o dever de 

transparência da Administração. 

Sobre a liberdade de informação, André Ramos Tavares observa que ela 

está no centro do bom funcionamento do Estado democrático e “configura-se como base 

para a formação de uma compreensiva e adequada opinião pública, para além de sua 

conhecida dimensão individual24”. 

A pessoa tem direito às informações detidas pelo Estado sempre que houver 
                                                
24 TAVARES, André Ramos. Comentário ao artigo 5º, XXXIII. In: CANOTILHO, J. J.; MENDES, Gilmar F.; 

SARLET, Ingo W.; STRECK, Lenio L. (Coords.). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: 
Saraiva/ Almedina, 2013, p. 349. 
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interesse pessoal, coletivo ou geral. Em que pese a Constituição mencionar apenas o pedido 

dos interessados, diante do dever de transparência, impõe ao Estado ocupar-se da 

publicização das medidas que adota, sobretudo quando somente ele dispõe de certas 

informações, independentemente de prévia provocação, e quando há iminente risco a direitos 

da coletividade. 

Paralelamente ao direito à informação, é imprescindível ter em vista o 

princípio democrático e a participação. Sobre o tema, Luis Roberto Barroso observa que a 

mobilização da sociedade civil em torno da reivindicação de seus direitos faz “nascer um país 

que tem vida própria fora do oficialismo” e da “estatalidade tantas vezes opressiva”25. 

A legislação brasileira vem sendo incrementada ao longo dos anos com 

diversas regras que materializam o acesso à informação. Se antes a lei de ação popular era 

um fenômeno praticamente isolado, atualmente o ordenamento constantemente recebe 

contribuições em prol do caminho participativo e da concretização do direito à informação. 

A Lei nº 6.938/81, que dispôs sobre a política nacional do meio ambiente, 

foi inovadora ao trazer à tona o objetivo da divulgação de dados e informações ambientais e a 

formação de uma consciência pública sobre a necessidade de preservação da qualidade 

ambiental e do equilíbrio ecológico. Depois dela, várias outras leis trataram do tema e da 

construção de uma Administração dialógica. 

A título de exemplo, a Lei nº 9.784/99, que cuida do processo 

administrativo, prevê, no capítulo “DA INSTRUÇÃO”, que, antes da tomada de decisão, 

diante da relevância da questão, poderá ser realizada audiência pública para debates sobre a 

matéria do processo (art. 32). A mesma lei fala na garantia do direito à comunicação em 

processos que possam resultar sanções ou situações de litígio (art. 2º, X). A Lei nº 8.666/93, 

                                                
25 BARROSO, Luís Roberto. O novo direito constitucional brasileiro: contribuições para a construção teórica e 

prática da jurisdição constitucional no brasil – 2ª reimpreswsão. Belo Horizonte: Fórum, 2013, p. 82. 
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que trata de licitações e contratos administrativos, estabeleceu a obrigatoriedade de audiência 

pública nos casos em que o objeto da licitação atingir determinado valor (art. 39). 

No campo dos direitos sociais, há várias leis que tratam do tema, como se 

depreende, por exemplo, da Lei nº 11.124/05, que dispõe sobre o Sistema Nacional de 

Habitação de Interesse Social – SNHIS e que, em seu art. 20, estabelece a obrigação dos 

conselhos estaduais e municipais de promover audiências públicas e conferências, 

representativas dos segmentos sociais existentes, para debater a avaliar critérios de alocação 

de recursos e programas habitacionais no âmbito do SNHIS. 

Da mesma forma, o Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/01) estipula, como 

diretriz geral, a gestão democrática por meio da participação da população e de associações 

representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, execução e 

acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano (art. 2º, II). 

Para tanto, assegura assistência técnica e jurídica gratuita para as comunidades e grupos 

sociais menos favorecidos (art. 4º, V, r). 

Por fim, cumpre mencionar a Lei nº 12.527/11, que dispõe sobre o acesso a 

informações e os procedimentos a serem adotados pela União, Estados, DF e Municípios, 

bem como suas autarquias, fundações, empresas públicas e fundações. O art. 3º da lei fixa a 

observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção e o dever de 

informações de interesse público, independentemente de solicitações, permitindo-se o 

desenvolvimento do controle social da administração pública. 

Note-se como a legislação infraconstitucional propicia a adoção de diversos 

instrumentos para a observância do dever de transparência pelo ente público, de modo a 

garantir que a Administração se abra à sociedade e que suas decisões sejam fruto da oitiva 

dos particulares, observando-se o dever de considerar os argumentos trazidos e esclarecendo-

se os rumos das decisões do Poder Público. 
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No Estado Democrático de Direito, a informação possui dúplice função: é 

dever da Administração Pública e direito do cidadão, na medida em que toda e qualquer 

atividade da Administração deve se submeter ao processo amplo de justificação e 

fundamentação perante a sociedade. 

 

No caso da publicação de relatórios anuais, esta se insere na própria 

atribuição da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, como já se destacou no início, 

conforme previsão contida no no art. 6º do Anexo I do Decreto nº 10.174, de 13 de dezembro 

de 2019.  

 

Nesse cenário, considerando que o Relatório Anual do canal “Disque 100” 

é largamente utilizado como indicador para a formulação de políticas públicas acerca da 

temática ,como avaliar o trabalho dos governantes sem a divulgação de dados evolutivos da 

violência policial,?  

 

O Supremo Tribunal Federal (STF), por meio de decisão liminar do Min. 

Alexandre de Moraes na ADPF 690, apreciou questão similar a esta quando analisou a 

postergação e revisão de critérios para a prestação de informações sobre a COVID-19. Na 

oportunidade, o tribunal destacou que o princípio da publicidade é um vetor imprescindível à 

Administração Pública, cuja consequência reside em fornecer as informações necessárias à sociedade, 

não se admitindo a interrupção abrupta no fornecimento de dados: 

 
Exatamente por esses motivos, a Constituição da República Federativa do 
Brasil, de 5 de outubro de 1988, consagrou expressamente o princípio da 
publicidade como um dos vetores imprescindíveis à Administração Pública, 
conferindo-lhe absoluta prioridade na gestão administrativa e garantindo 
pleno acesso às informações a toda a Sociedade.  
 
À consagração constitucional de publicidade e transparência corresponde a 
obrigatoriedade do Estado em fornecer as informações necessárias à 
Sociedade. O acesso as informações consubstancia-se em verdadeira 
garantia instrumental ao pleno exercício do princípio democrático, que 
abrange “debater assuntos públicos de forma irrestrita, robusta e aberta” 
(Cantwell v. Connecticut, 310 U.S. 296, 310 (1940), quoted 376 U.S at 271-
72), de maneira a garantir a necessária fiscalização dos órgãos 



  	
	

				 		MINISTÉRIO	PÚBLICO	FEDERAL	
																																						PROCURADORIA	DA	REPÚBLICA	NO	MUNICÍPIO	DE	SÃO	JOÃO	DE	MERITI	-	RJ	 

 
 

 

 
 

fls.21 

governamentais, que somente se torna efetivamente possível com a garantia 
de publicidade e transparência.  
 
Assim, salvo situações excepcionais, a Administração Pública tem o dever 
de absoluta transparência na condução dos negócios públicos, sob pena de 
desrespeito aos artigos 37, caput e 5º, incisos XXXIII e LXXII, pois como 
destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO, “o modelo político-jurídico, 
plasmado na nova ordem constitucional, rejeita o poder que oculta e o poder 
que se oculta” (Pleno, RHD 22/DF, DJ, 1-9-95).  
 
A presente hipótese não caracteriza qualquer excepcionalidade às 
necessárias publicidade e transparência, sendo notório o fato alegado pelos 
autores da alteração realizada pelo Ministério da Saúde no formato e 
conteúdo da divulgação do “Balanço Diário” relacionado à pandemia 
(COVID-19), com a supressão e a omissão de vários dados epidemiológicos 
que, constante e padronizadamente, vinham sendo fornecidos e 
publicizados, desde o início da pandemia até o último dia 4 de junho de 
2020, permitindo, dessa forma, as análises e projeções comparativas 
necessárias para auxiliar as autoridades públicas na tomada de decisões e 
permitir à população em geral o pleno conhecimento da situação de 
pandemia vivenciada no território nacional.  
 
Dessa maneira, em sede de cognição sumária, fundada em juízo de 
probabilidade e pelo grave risco de uma interrupção abrupta da coleta e 
divulgação de importantes dados epidemiológicos imprescindíveis para a 
manutenção da análise da série histórica de evolução da pandemia (COVID-
19) no Brasil, entendo presentes os requisitos para a concessão parcial da 
medida cautelar pleiteada, para garantir a manutenção da divulgação 
integral de todos os dados epidemiológicos que o próprio Ministério da 
Saúde realizou até 4 de junho passado, sob pena de dano irreparável 
decorrente do descumprimento dos princípios constitucionais da publicidade 
e transparência e do dever constitucional de executar as ações de vigilância 
sanitária e epidemiológica em defesa da vida e da saúde de todos os 
brasileiros, especialmente, nos termos dos artigos 196, 197 e 200 da 
Constituição Federal. 
 
Diante do exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A MEDIDA 
CAUTELAR na presente arguição de descumprimento de preceito 
fundamental, ad referendum do Plenário desta SUPREMA CORTE, com 
base no art. 21, V, do RISTF, para DETERMINAR AO MINISTRO DA 
SAÚDE QUE MANTENHA, EM SUA INTEGRALIDADE, A 
DIVULGAÇÃO DIÁRIA DOS DADOS EPIDEMIOLÓGICOS 
RELATIVOS À PANDEMIA (COVID-19), INCLUSIVE NO SÍTIO DO 
MINISTÉRIO DA SAÚDE E COM OS NÚMEROS ACUMULADOS DE 
OCORRÊNCIAS, EXATAMENTE CONFORME REALIZADO ATÉ O 
ÚLTIMO DIA 04 DE JUNHO26.  

                                                
26  Cf. decisão em medida cautelar proferida na ADPF 690, DJE 12/06/2020. 
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Em suma, a prestação de informações é um dever cujas restrições estão bem 

delimitadas e devem ser interpretadas como exceção. No caso em exame, a exposição das denúncias 

não significa necessariamente um juízo de valor sobre o tema, mas a compilação de dados relevantes 

sobre a realidade das denúncias coletadas no Disque 100, devendo ser expostas sem maquiagem ou 

filtros inconstitucionais e ilegais. 
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VI – A PARTICIPAÇÃO E O CONTROLE SOCIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

 

No Brasil, a participação é um elemento central nos processos de reforma 

democrática do Estado desde a Constituição de 1988. A Carta estimula a participação popular 

na tomada de decisões sobre políticas públicas, como no caso do princípio de cooperação 

com associações e movimentos sociais no planejamento municipal (art. 29) ou de 

participação direta da população na gestão administrativa da saúde, previdência, assistência 

social, educação e, ainda, criança e adolescente (arts. 194, 198, 204, 206 e 227). Tal princípio 

viabilizou, nas duas últimas décadas, a realização de mais de uma centena de conferências 

nacionais, que abrangeram, por sua vez, mais de 40 (quarenta) áreas setoriais de debates 

acerca de propostas para as políticas públicas, formuladas desde as bases sociais e compostas 

pela população cidadã por elas alcançada. 

 

A Constituição Federal de 1988 elegeu a democracia participativa como 

instrumento de efetivação dos direitos humanos. Note-se que os instrumentos de participação 

direta – iniciativa popular, referendo e plebiscito –, previstos no art. 14, não são os únicos. 

Prova disso é a existência de conselhos para o acompanhamento de políticas públicas 

direcionadas à educação e à saúde, já consagrados como prática constitucional que empodera 

os atores sociais e assegura um controle social das gestões empreendidas nessas áreas.  

 

A defesa de uma democracia participativa alinha-se à ideia de engajamento 

cívico, por meio do qual os cidadãos fazem parte ativa da tomada de decisões no plano 

nacional e contribuem para a formação de políticas no plano local. Contudo, a representação 

popular assumida pelo Parlamento nem sempre é suficiente para atingir tais propósitos, 

quando não francamente colidente com os interesses sociais dos representados. A 

participação direta e ativa27 surge como contribuição legítima e eficaz frente aos conflitos de 

                                                
27 Cf. FERES JÚNIOR, João; POGREBINSCHI, Thamy. Teoria Política Contemporânea: Uma Introdução. 

Cap. 4. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 
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interesses existentes entre representantes e representados. 

 

Alternativamente a uma representação alheia à voz do povo, a participação 

direta e ativa dos cidadãos proporciona a construção de consensos, que se sobrepõem à 

“regra da maioria”. A democracia participativa também supõe que o engajamento cívico e a 

participação direta e ativa são componentes que a constituem, considerando a constante 

interação social e os graus diferenciados de elementos comunicativos, discursivos e 

deliberativos que ela implica. 

 

A política de segurança pública deve compreender um conjunto de ações 

que sejam capazes de incorporar essa perspectiva ao lado da análise de outros direitos 

fundamentais. Normalmente, a atenção para a polícia dá-se sempre após um fato, quando em 

verdade se deveriam buscar encaminhamentos que permitam uma refundação da atividade.  

 

Nesse diapasão, mostra-se fundamental garantir a expressão dos cidadãos e 

das cidadãs por meio de denúncias que subsidiem a atuação do Estado e o diagnóstico da 

política pública. O canal oferecido pelo Disque 100 tem a dupla finalidade de oferecer 

encaminhamentos aos casos concretos e, ao mesmo tempo, subsidiar a análise da política 

pública. Sem a sua apresentação à sociedade de forma clara e transparente, há o risco de 

enviesamento do diagnóstico, com claro prejuízo à democracia participativa. 

 

 

VII – O CASO FAVELA NOVA BRASÍLIA E A OBRIGAÇÃO DE DIVULGAÇÃO 

DE RELATÓRIOS ANUAIS 

 

 

O constitucionalismo democrático enfatiza a interação entre as Cortes e o 

engajamento popular na interpretação da Constituição ao declarar e implementar direitos. 

Adotando uma interpretação constitucional própria, os cidadãos e movimentos sociais não 

aceitam as interpretações existentes dos juízes e oferecem as suas próprias interpretações da 
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Constituição, mesmo que tais visões não sejam levadas a sério pelas cortes. Ao responderem 

a mobilizações políticas, as Cortes protegem valores sociais importantes e constrangem os 

governos que excedem suas limitações constitucionais, modelando a cultura constitucional. 

Isso cria novas oportunidades para os intérpretes e mobilizações, tanto dos que apoiam 

quanto dos que se opõem à decisão28. 

 

Nesse ponto, pode-se citar também o papel de Cortes internacionais no 

reconhecimento de obrigações do Estado brasileiro e do dever de prevenir violações de 

direitos fundamentais. No caso Favela Nova Brasília, a Corte Interamericana de Direitos 

Humanos (Corte IDH) ofereceu parâmetros importantes para a atuação estatal, os quais ainda 

não receberam a devida discussão e o necessário aprofundamento no âmbito constitucional. 

 

O caso em questão29 tratou da responsabilização do Estado brasileiro pela 

demora na investigação e punição dos responsáveis pela execução de 26 pessoas no contexto 

de incursões policiais feitas pela Polícia Civil do Rio de Janeiro em 18 de outubro de 1994 e 

em 8 de maio de 1995 na Favela Nova Brasília. As mortes foram justificadas como “autos de 

resistência”, maneira pela qual eram designadas as mortes decorrentes de intervenção 

policial.  

 

A Corte IDH entendeu que em casos de execução extrajudicial é 

fundamental que se realize uma investigação efetiva da privação arbitrária do direito à vida, 

com vistas a assegurar a verdade. Assim, o dever de investigar é uma obrigação de meio e 

não de resultado, que deve ser assumida como dever jurídico próprio e não como mera 

formalidade30.  

 

                                                
28 BALKIN, Jack M. Living Originalism. Cambridge, Massachussets: Harvard University Press, 2011, p. 325. 
 

29 Corte Interamericana de Direitos Humanos. Caso Favela Nova Brasília vs. Brasil. Sentença de 16 de 
fevereiro de 2017. 

30 Corte Interamericana de Direitos Humanos. Caso Favela Nova Brasília vs. Brasil. Sentença de 16 de 
fevereiro de 2017, §§ 177 e 178. 
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O tribunal ressaltou ainda a demora no desenvolvimento do processo e a 

inação das autoridades, sem qualquer justificativa plausível pelo Estado brasileiro, 

sublinhando a necessidade de uma postura distinta: 

 

208. É igualmente importante observar que, num contexto de alta 
letalidade e violência policial, o Estado tinha a obrigação de agir 
com mais diligência e seriedade no presente caso. Os exames 
cadavéricos mostravam um altíssimo percentual de vítimas 
mortas com grande número de disparos a curta distância. Com 
efeito, uma das vítimas foi assassinada com um disparo em cada 
um dos olhos. As investigações realizadas pelos diversos 
departamentos da polícia civil do Rio de Janeiro não atenderam 
aos mínimos padrões de devida diligência em casos de execuções 
extrajudiciais e graves violações de direitos humanos. 

 

Como forma de reparação, a Corte IDH estabeleceu não apenas o 

pagamento de indenização, mas também a necessidade de realização de efetiva investigação, 

tratamento psicológico às vítimas e a adoção de medidas de reparação simbólica, como a 

instalação de duas placas na favela para expressar a memória do ocorrido e informar a 

população sobre o resultado do processo na Corte e a realização de ato de reconhecimento de 

responsabilidade internacional. Além disso, estabeleceu a adoção de certas políticas públicas, 

como a obrigatoriedade da divulgação de relatórios anuais com dados sobre o número 

de policiais e civis mortos durante operações e ações policiais e a extinção dos autos de 

resistência. 

 

A decisão da Corte é emblemática no reconhecimento dos abusos 

cometidos no âmbito da segurança pública no Brasil, especialmente no Estado do Rio de 

Janeiro. A falta de procedimentos claros e a ausência de responsabilização de violadores 

de direitos fundamentais enseja um cenário de completa omissão estatal. Note-se, no 

entanto, que a decisão, por si só, não é suficiente para induzir novos comportamentos. Afinal, 

persiste uma resistência a uma filtragem constitucional do tema, e uma tentativa de ancorar a 

adoção da política a uma frágil legitimidade democrática oriunda das urnas. 

 

Nesse contexto, é fundamental que o controle de constitucionalidade ou 
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convencionalidade tenha clareza quanto ao papel contramajoritário das Cortes e à defesa de 

direitos fundamentais, inclusive o próprio direito à segurança – notadamente na defesa de 

minorias -, mas deve também estar pronto para um diálogo institucional com os órgãos de 

execução quanto ao grau de deferência democrática das diretrizes estabelecidas. Isso não 

significa o reconhecimento puro e simples da legitimidade democrática com base na vitória 

de um determinado projeto nas urnas, mas sim da necessidade de que as diretrizes e 

planejamentos estabelecidos sejam precedidos de processos de participação e discussão 

racional sobre a sua necessidade e viabilidade.  

 

 

VIII – TUTELA DE URGÊNCIA 

 

 

Considerando as questões acima apresentadas, o MPF considera que já 

estão plenamente demonstrados os fatos referentes a alguns dos pedidos contidos na inicial, o 

que autoriza esse juízo a conferir provimento jurisdicional, mediante a antecipação dos 

efeitos da tutela definitiva.  

 

A antecipação provisória dos efeitos da tutela definitiva – ou simplesmente 

“tutela provisória” - tem por finalidade abrandar os males do tempo e garantir a efetividade 

da jurisdição, redistribuindo o ônus do tempo do processo. Qualquer tutela definitiva pode ser 

concedida provisoriamente, de modo que é possível antecipar provisoriamente a satisfação ou 

a cautela do direito afirmado31. 

 

A tutela provisória pode basear-se em urgência ou evidência (art. 294 do 

novo Código de Processo Civil). As tutelas provisórias de urgência exigem a demonstração 

da “probabilidade do direito” e do “perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”, ao 

                                                
31 DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria. Curso de direito processual 

civil: teoria da prova, direito probatório, decisão, precedente, coisa julgada e tutela provisória. Vol. 2. 10ª ed. 
Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015, p. 569. 
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passo que as tutelas provisórias de evidência pressupõem a demonstração de que as 

afirmações de fato estejam comprovadas, tornando o direito evidente, conforme dispõem, 

respectivamente, os artigos 300 e 311. 

 

No caso em exame, entende o MPF que é possível a concessão de tutela de 

urgência, uma vez que há elementos suficientes para indicar o requisito da “probabilidade do 

direito”. 

 

Quanto ao periculum in mora, deve-se ressaltar que, apesar da dicção do 

art. 300 do CPC, o perigo na demora não se refere unicamente a um dano. Como ensina Luiz 

Guilherme Marinoni, a tutela satisfativa, mesmo em cognição sumária, pode levar à tutela 

preventiva contra o ilícito (tutela inibitória), à tutela repressiva contra o ilícito (tutela de 

remoção do ilícito), à tutela ressarcitória (na forma específica ou pelo equivalente ao valor 

do dano) e à tutela do adimplemento (na forma específica ou pelo valor equivalente ao da 

prestação). Assim, o art. 300 deve ser lido em conjunto com o art. 497, parágrafo único, do 

CPC. 

 

O perigo na demora decorre do fato de que “se a tutela tardar, o ilícito pode 

ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente ou pode o dano ser irreparável, de difícil 

reparação ou não encontrar adequado ressarcimento32”. 

 

A tutela de remoção de ilícito destina-se a retirar, remover os efeitos de 

uma ação ilícita que já ocorreu. Deve-se ressaltar que o ilícito não se confunde com o dano. 

O ilícito é a causa do dano, e nem sempre vem acompanhado deste. Para remover o ilícito ou 

a causa do dano, basta restabelecer a situação que era anterior ao ilícito33. Da mesma forma, 

deve-se falar na tutela inibitória, que é aquela de natureza preventiva, cujo objetivo é impedir 

                                                
32 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo curso de processo 

civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. Vol 2. 2ª ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2016, p. 210. 

33 MARINONI, Luiz Gulherme. Técnica processual e tutela dos direitos. 4ª ed. rev. e atual. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2013, p. 216. 
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a prática, a repetição ou a continuação de um ilícito. Essa tutela se dirige contra a 

probabilidade do ilícito, mesmo em caso de repetição ou continuação. Dirige seu olhar para o 

futuro. Nesse ponto, diferencia-se da tutela de remoção do ilícito e da tutela ressarcitória.  

 

No caso em exame, existe a necessidade de remover um ilícito, consistente 

na omissão de transparência e publicidade por parte da demandada, de forma a garantir a 

prestação de informações acerca de dados relevantes à construção da política de segurança 

públcia. 

 

Requer-se, assim, a concessão de tutela de urgência com o fim de 

determinar à União que divulgue os dados referentes às denúncias de violência policial em 

2019, bem como elabore diagnóstico e promova debate público com a sociedade da Baixada 

Fluminense sobre o tema, com o fim de: i) prestar informações aos cidadãos e cidadãs acerca 

de denúncias e reclamações sobre violações de direitos humanos; ii) - coordenar ações que 

visem à orientação e à adoção de providências para o tratamento dos casos de violação de 

direitos humanos; iii) coordenar e atualizar arquivo de documentação e banco de dados 

informatizado sobre as manifestações recebidas. 

 

 

IX - PEDIDOS 

 

Posto isso, o Ministério Público Federal requer, nos termos do artigo 300 e 

seguintes e do art. 497 do CPC, bem como da Lei n. 7.347/85: 

 

a) A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA, com o fim de 

determinar à União que: 

 

a.1) divulgue os dados referentes às denúncias de violência policial 

em 2019; e 
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a.2) elabore diagnóstico e promova debate público com a sociedade 

da Baixada Fluminense sobre o tema, com o fim de:  

 

- prestar informações aos cidadãos e cidadãs acerca de denúncias e 

reclamações sobre violações de direitos humanos;  

- coordenar ações que visem à orientação e à adoção de providências 

para o tratamento dos casos de violação de direitos humanos;  

- coordenar e atualizar arquivo de documentação e banco de dados 

informatizado sobre as manifestações recebidas. 

 

b) A citação das demandadas, para responder a presente ação; 

 

c) Ao final, a confirmação da liminar e o JULGAMENTO DE 

PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS, condenando a União na forma da lei. 

 

Protesta provar por todos os meios em direito admitidos. 

 

O MPF manifesta, desde já, o desinteresse na composição consensual, 

tendo em vista que o direito em questão não admite a autocomposição (arts. 319 c/c 334, § 4º, 

I e II). 

 

Dá-se à causa, para fins simbólicos, o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). 

 

 

São João de Meriti, 19 de junho de 2020. 

 

 
ASSINADO DIGITALMENTE 
Julio José Araujo Junior 

Procurador da República  
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Documentos anexos: 

Representação da Iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial (DOC. 1) 

Relatórios de violação de direitos humanos: 2017 (DOC. 2), 2018 (DOC. 3) e 2019 (DOC. 4). 


