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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) FEDERAL DA 1ª VARA FEDERAL DA 

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO JOÃO DE MERITI – SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 

RIO DE JANEIRO 

 

 

 

Ação Civil Pública nº 5004831-76.2020.4.02.5120 

 Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

Ré: UNIÃO 

 

 

  O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República 

que ao final subscreve, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, apresentar 

RÉPLICA à contestação apresentada pela União (Evento 25), com fundamento nas razões de 

fato e de direito a seguir expostas. 

 

 

I – SÍNTESE DA DEMANDA 

 

 

O MPF propôs ação civil pública com o fim de obter 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. 

 

Como tutela de urgência, pediu-se a determinação à União que 
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a.1) divulgue os dados referentes às denúncias de violência policial 

em 2019; e 

 

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. 

 

Narra a petição inicial que, desde 2011, o órgão responsável pela ouvidoria 

nacional de direitos humanos publica relatório anual sobre violações de direitos humanos no 

Brasil. No relatório deste ano, que aponta dados sobre o ano 2019, houve a supressão de 

denúncias acerca de violência policial. O ministério justificou a exclusão com base em 

supostas inconsistências nos dados1, como contradição em informações acerca do “marcador” 

agente policial2.  

 

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

apontava o crescimento da violência policial no Brasil. Afinal, 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 

 
1  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. 

2  Disponível em: https://www.cartacapital.com.br/sociedade/ministerio-de-damares-exclui-denuncias-de-

violencia-policial-de-relatorio/. Acesso em 16/06/2020. 
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Baixada Fluminense. 

 

A ação destaca, ainda, o direito fundamental à segurança pública, cuja 

política deve ser feita de forma transparente, baseada em filtros constitucionais e 

democráticos, nos quais os procedimentos deverão ser devidamente avaliados. Ressalta ainda 

o direito à informação, consubstanciado no art. 6º do Anexo I do Decreto nº 10.174, de 13 de 

dezembro de 2019, que trata da atribuição da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. 

 

Outro aspecto relevante diz respeito à participação e ao controle social em 

políticas públicas. Nesse sentido, cabe fazer menção ao caso Favela Nova Brasília, no qual a 

Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH) estabeleceu, como forma de 

reparação, 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. Além disso, a Corte IDH 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. 

 

Esse juízo deferiu o pedido de tutela provisória de urgência (evento 4), 

conforme trecho da decisão a seguir: 

 

(…) Destarte, conclui-se que a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos 

tem por atribuição, dentre outras, a gestão das informações que lhes são 

confiadas por meio dos canais de atendimento postos à disposição dos 

cidadãos, entre eles o Disque Direitos Humanos - "Disque 100". Tal 

atribuição inclui, a toda evidência, a divulgação das informações de 

interesse público, inclusive, sem sombra de dúvida, as relativas a denúncias 

de violência policial. 
 
Importa salientar que a transparência de informações é o que possibilita o 

controle da atuação da Administração Pública por parte da sociedade civil, 

tratando-se de postulado de observância obrigatória pelos gestores públicos, 

como corolário do princípio da legalidade (art. 37, caput da Constituição). 
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Nos termos do art. 1º da Constituição, a República Federativa do Brasil, 

formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito 

Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito, o qual é 

conceituado como aquele que retira sua legitimidade do texto constitucional 

democraticamente aprovado, submetendo-se ele mesmo, no cumprimento 

do seu mister, aos ditames da lei. 
 
Os instrumentos de controle acerca do cumprimento da lei pelo Estado não 

se encontram adstritos à esfera de atuação dos próprios entes estatais, sendo 

franqueados igualmente aos cidadãos, os quais não teriam condições de 

exercer qualquer tipo de fiscalização se despojados de informações. Outro 

não é o motivo pelo qual o direito à informação detém o status de direito 

fundamental, pois visa, em última análise, a criar os meios para que os 

cidadãos possam se opor a eventuais violações de suas liberdades 

individuais pelo Estado. 
 
Sobre o tema, convém trazer à baila o seguinte trecho da recente decisão do 

Ministro do STF Alexandre de Moraes, que concedeu parcialmente a 

medida cautelar requerida nos autos da ADPF 690, que tem por objeto a 

divulgação de dados sobre a evolução da atual epidemia de Covid-19: 

 

(...) 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 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). (...) ADPF 690 MC, rel. Min. 

Alexandre de Moraes, j. 08/06/2020. 
 
Impende destacar que a Baixada Fluminense é notoriamente atingida pela 

violência e que grande parte de sua população encontra-se em situação de 

vulnerabilidade social, o que justifica a adoção de providências concretas no 

sentido de se elucidar eventuais violações de direitos humanos ocorridas. 

 

Sobre a violência policial em nosso país, a Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos (CIDH) expressou em 2019 a sua preocupação pelos 

casos de letalidade policial em contextos urbanos no Brasil, assim como 

pelo uso excessivo da força por agentes de segurança pública. A Comissão 

solicitou que o Estado brasileiro adote medidas efetivas para investigar e 
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punir com a devida diligência e de forma imparcial tais atos de violência e, 

em particular, garanta a participação e independência dos órgãos de controle 

(Disponível no link https://www.oas.org/pt/cidh/prensa/notas/2019/103.asp.. 

Acesso em 22.jun.20)  

 

Anteriormente a Corte Interamericana de Direitos Humanos já havia 

condenado a República Federativa do Brasil na obrigação de investigar, 

julgar e punir os responsáveis por violência policial ocorrida na Favela 

Nova Brasília, não sendo a violação de direitos humanos por agentes 

policiais uma novidade em nosso país. 
 
Na sentença proferida pela Corte Interamericana, restou expressa a 

obrigação da República Federativa do Brasil de "publicar anualmente um 

relatório oficial com dados relativos às mortes ocasionadas durante 

operações da polícia em todos os estados do país. Esse relatório deverá 

também conter informação atualizada anualmente sobre as investigações 

realizadas a respeito de cada incidente que redunde na morte de um civil ou 

de um policial". 
 
Nesse sentido, a conduta de omitir do relatório anual sobre violações de 

direitos humanos os dados sobre violência policial vai de encontro às 

determinações da Corte Interamericana de Direitos Humanos, podendo 

gerar, inclusive, nova responsabilização internacional da República 

Federativa do Brasil. 
 
O pedido formulado pelo Parquet no sentido de elaborar diagnóstico, 

promover debate público, coordenar ações que visem à orientação e à 

adoção de providências para o tratamento dos casos de violação de direitos 

humanos e coordenar e atualizar arquivo de documentação e banco de dados 

informatizado são formas do Estado atuar preventivamente, fortalecendo o 

controle social e evitando novas violações a direitos humanos e, por 

consequência, novas condenações nos âmbitos nacional e internacional. As 

medidas também possuem o intuito de atuar repressivamente, através do 

delineamento de estratégias para investigar, julgar e punir as violações aos 

direitos humanos. 

 

Assim, neste exame preliminar, há elementos suficientes a evidenciar a 

probabilidade do direito alegado, justificando-se a concessão da liminar 

pleiteada. 

 

Noutro vértice, a urgência da medida decorre da própria natureza das 

informações cuja divulgação se pleiteia, que dizem respeito a graves 

violações de direitos humanos, por meio de violência praticada por agentes 

do Estado. 

 

Os dados expostos acima indicam crescimento relevante das denúncias de 

violência policial, a demonstrar a existência do risco à vida e à integridade 
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física de cidadãos, restando evidenciado o perigo de dano irreparável ou de 

difícil reparação. 
 
Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar à União que: 
 
I - Divulgue os dados referentes às denúncias de violência policial 

referentes ao ano de 2019, no prazo de 5 (cinco) dias; e 
 
II - Elabore diagnóstico e promova debate público com a sociedade da 

Baixada Fluminense sobre o tema, com o fim de prestar informações aos 

cidadãos 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; 

e coordenar e atualizar arquivo de documentação e banco de dados 

informatizado sobre as manifestações recebidas, no prazo de 30 (trinta) 

dias, observadas as cautelas necessárias à prevenção ao contágio pelo novo 

coronavírus. 
 

A União opôs embargos declaratórios (evento 13), alegando vagueza e 

obscuridade da decisão no item II.  

 

A Defensoria Pública da União (DPU) pediu o ingresso como litisconsorte 

ativo (evento 17), tendo em vista possuir legitimidade ativa para ingressar na ação. Na 

mesma peça, acresceu fundamentos à ação civil pública e a inclusão dos seguintes pedidos: 

 

 (i) aprimoramento e à expansão do Disque 100 no que tange às denúncias 

de violência policial, por meio de um plano de reestruturação do serviço; e  

(ii) à implementação de política pública de acesso à informação sobre o 

Disque 100, como um dos pressupostos da expansão do serviço. 

  

Além disso, a DPU pediu a designação de audiência de concliação, “tendo 

em vista a necessidade de análise do caso sob o ponto de vista da gestão de políticas públicas, 

o que de nenhuma forma pode inviabilizar o gozo de direitos humanos, como os que aqui se 

pleiteia”. 

 

Os embargos de declaração foram rejeitados pela decisão contida no evento 
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18, que destacou os seguintes fundamentos: 

 

Por oportuno, cumpre ressaltar que o trecho impugnado não é vago, 

tampouco obscuro, uma vez que impõe à recorrente obrigações de fazer 

descritas de forma suficientemente precisa. 
 
Com efeito, a certeza é requisito de validade da decisão judicial, nos termos 

do art. 492, parágrafo único do CPC/2015. Logo, é vedado ao juiz proferir 

decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em 

quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado (art. 

492, caput), o que significa dizer que a decisão deve se ater aos limites do 

pedido. 
 
A decisão, no ponto em que impugnada, acolheu integralmente o 

requerimento deduzido na petição inicial, não incorrendo em qualquer 

extrapolação, omissão ou divergência, não havendo dúvida, portanto, acerca 

de sua certeza. 
 
As questões pontuais suscitadas no recurso, atinentes à forma de promoção 

do debate público e sobre quais segmentos da sociedade civil deverão estar 

presentes, quais ações de orientação e adoção de providências deverão ser 

tomadas, bem como qual o conteúdo do arquivo e do banco de dados que se 

quer ver implementados, são minúcias a ser resolvidas pela Administração, 

no exercício de seu poder discricionário. 
 
O mero fato de não ter a decisão adentrado em pormenores sobre a forma de 

cumprimento das obrigações descritas no item II não pode ser interpretado 

como vagueza ou obscuridade. O comando judicial descreve explicitamente 

as ações a serem adotadas pela recorrente, bem como suas finalidades, o que 

se afigura suficiente à compreensão da ordem. 
 
Logo, eventuais dúvidas sobre a melhor forma de atendimento à decisão, 

garantindo-se que as ações ali determinadas alcancem suas finalidades, 

deverão ser dirimidas pelos quadros técnicos do próprio ente federal, aos 

quais incumbe fornecer subsídios que amparem a atuação administrativa. 

Eventual discordância quanto ao entendimento adotado por este Juízo 

deverá ser atacada por meio do recurso próprio, não se prestando os 

embargos declaratórios para tal finalidade. 

 

Sendo assim, tendo em vista não se estar diante de uma excepcionalidade, 

até mesmo por não haver na decisão embargada qualquer omissão, 

contradição, obscuridade ou erro material, constato ter o embargante 

lançado mão de inadequado meio recursal, desvirtuando a real função dos 

embargos de declaração que é a de aclarar ou integrar, conforme o caso, a 

decisão recorrida e não a de reformar, tampouco de inovar. 
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Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, no 

mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, nos termos da fundamentação supra. 
 

A União apresentou contestação (evento 25), na qual sustenta, em síntese: 

i) preliminarmente, a inépcia da inicial, tendo em vista que os pedidos formulados seriam 

indeterminados; ii) ingerência indevida em política pública e esforços nacionais da ouvidoria. 

 

 

É o relatório. Segue a manifestação. 

 

 

A petição da demandada não ataca os principais pontos da presente ação, 

tampouco claramente os problemas levantados, como se demonstrará a seguir. 

 

I – INICIALMENTE: A POSSIBILIDADE DE INGRESSO DA DPU NO FEITO 

 

 

Inicialmente, quanto ao pleito de ingresso da DPU como litisconsorte ativa 

(evento 17), o MPF está plenamente de acordo. Considerando as atribuições dessa importante 

instituição no sistema de justiça, bem como a relevância do debate público para o deslinde da 

presente ação, o ingresso da DPU é importante e necessário, além de possuir respaldo legal. 

 

A DPU pede o acréscimo dos seguintes pedidos: 

 

 (i) aprimoramento e à expansão do Disque 100 no que tange às denúncias 

de violência policial, por meio de um plano de reestruturação do serviço; e  

(ii) à implementação de política pública de acesso à informação sobre o 

Disque 100, como um dos pressupostos da expansão do serviço. 

  

Os pontos levantados pelo órgão dizem respeito à necessidade de 
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transparência e aprofundamento do serviço do Disque 100. Tais pedidos dialogam com a 

causa de pedir presente na inicial, que apresenta um profundo quadro de instabilidade no 

âmbito da segurança pública e na dificuldade de controle social pela sociedade quanto à 

efetivação dessa política enquanto direito fundamental. A necessidade de acesso à informação 

e organização de um diagnóstico são problemas relatados na ação civil pública e que se 

conectam apropriadamente com os pedidos apresentados pela DPU. 

 

A DPU pede, ainda, a designação de audiência de concliação. Quanto a este 

aspecto, no entanto, entende o MPF que é necessário aguardar a manifestação da União sobre 

o cumprimento da tutela provisória de urgência, conforme se discorrerá adiante. Assim, por 

ora, manifesta-se o MPF de forma contrária ao pleito. 

 

 

II – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL  

 

 

Em preliminar, a União sustenta a inépcia da inicial, concentrando os 

esforços contra o pedido formulado no item II da ação civil pública, que seria indeterminado. 

O pedido contido no item I foi objeto de decisão liminar favorável, a qual foi cumprida pela 

demandada, conforme Evento 12 – OUT2. 

 

Segundo a União, a indeterminação do pedido residira no fato de ele apenas 

copia o disposto no art. 6º do Decreto nº 10.174, de 13 de dezembro de 2019. Haveria, 

segundo a ré, dificuldades de ampla defesa e de cumprimento de eventual decisão favorável. 

 

A alegação da União, contudo, não se sustenta. O MPF pede na inicial, no 

item II, que se determine à União a adoção das seguintes medidas: 

 

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

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

 

Fala-se em inépcia da inicial quando existem defeitos relacionados à causa 

de pedir e ao pedido. Segundo o art. 330, § 1º, a petição inicial pode ser considerada inepta 

que lhe falta o pedido ou a causa de pedir (I), quando o pedido é indeterminado (II), na 

hipótese de não decorrer da narração dos fatos logicamente a conclusão (III) e se houver 

pedidos incompatíveis entre si (IV). 

 

Analisando a presente ação, constata-se que o pedido contido no item “a.2” 

é certo e determinado. A partir de uma narrativa que demonstrou a omissão da União em 

conferir publicidade aos dados sobre violência policial, materializada na exclusão desses 

dados de relatório anual, a demanda aponta a falta de transparência dos órgãos responsáveis 

não só na divulgação, mas também no enfrentamento do problema. A realidade da Baixada 

Fluminense, de caráter singular, e a omissão dos órgãos federais no diagnóstico do problema, 

associada ao bloqueio de canais de participação, são fatores cruciais para a dedução dos 

pedidos. 

 

Como consequência, o MPF postula não apenas a publicação do relatório 

anual, mas a elaboração de um diagnóstico claro sobre a realidade da Baixada Fluminense, a 

ser desenvolvido de forma participativa. A transparência e o direito à informação são 

requisitos essenciais não apenas para o controle de uma política pública, mas também para a 

sua própria elaboração. Assim, a presente ação ressalta, nos termos de obrigações 

internacionais assumidas pelo Estado brasileiro, o dever da União de desenvolver uma 

condução dialógica na elaboração de suas políticas, o que tem justamente como ponto de 

partida o diagnóstico. 

 

Dessa forma, o diagnóstico e o debate público são pedidos que emergem 
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como corolários do cenário de omissão da União quanto às violações de direitos relacionadas 

à atividade policial. Sem a consulta pública e a sistematização dos dados, qualquer política 

está fadada ao fracasso. 

 

Não há, pois, razão para se falar em pedido indeterminado. Elaborar 

diagnóstico e realizar debate público com a sociedade civil são medidas muito claras e de 

fácil compreensão, ainda que os resultados não possam ser previstos. A União confunde, no 

caso, o caráter aberto do debate – como deve ser – com indeterminação. Em outras palavras, 

o fato de ser necessário um debate plural, com formato a ser construído em conjunto com os 

atores e atrizes sociais não torna indeterminado o que se busca. Afinal, tanto a elaboração do 

debate público – plural, aberto e amplo – como o diagnóstico (resultado do processo de 

debate público) podem ser facilmente mensuráveis quanto ao caráter certo e determinado. 

 

Essa avaliação não se dá em relação ao conteúdo do diagnóstico ou do 

debate, mas sim em relação à observância de certos critérios, que são descritos no pedido e 

remetem à legislação existente, cuja reprodução no pedido serve como diretriz: 

 

- prestação informações aos cidadãos e cidadãs acerca de denúncias e 

reclamações sobre violações de direitos humanos;  

- coordenação de ações que visem à orientação e à adoção de 

providências para o tratamento dos casos de violação de direitos 

humanos;  

- coordenação e atualiza~]ap arquivo de documentação e banco de 

dados informatizado sobre as manifestações recebidas.  

 

No que concerne ao debate, cabe ressaltar que o seu caráter público e 

democrático pressupõe a escuta e devida consideração de todos os argumentos a serem 

considerados, de forma a permitir o adequado escrutínio público quanto à política que será 

formulada. 

 

Em suma, não há qualquer indeterminação no pedido, tampouco inépcia da 

inicial. Deve, assim, ser rechaçada a preliminar. 



   

 

 

     MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

                                 PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI-RJ  

 

 

 

  

 

Avenida Automóvel Clube, nº 2435, Vilar dos Teles, São João de Meriti, Estado do Rio de Janeiro 

 

 

fl. 12 

 

II – DO DESCABIMENTO DA ALEGAÇÃO DE INGERÊNCIA INDEVIDA EM 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

 

A União sustenta, ainda, que a intervenção judicial buscada pelo MPF 

representaria ingerência indevida em políticas públicas, as quais deveriam ser levadas a cabo 

pelo Poder Executivo. Com o devido respeito, esse entendimento não se sustenta. 

 

Com efeito, conforme sustenta a inicial, a presente demanda trata de 

direitos fundamentais, notadamente os direitos à segurança pública, à informação e à 

publicidade. O que se demonstra é a omissão do Poder Executivo em efetivar obrigações 

garantidas na legislação e determinadas em decisão de corte internacional. 

 

Nesse contexto, a intervenção judicial consiste em exercício regular das 

funções desse poder. Afinal, diante de um cenário de violação dos direitos, o recurso ao Poder 

Judiciário é um mecanismo essencial e contramajoritário para fazer valer o texto 

constitucional e as repercussões infraconstitucionais e infralegais de seu conteúdo. 

 

Assim, no caso em exame, a provocação judicial para garantir a publicidade 

de dados e a elaboração de diagnóstico sobre a violência policial só ocorre porque o 

Executivo não cumpriu de forma adequada as suas obrigações. 

 

No caso do item I, essa constatação é facilmente aferível, tendo em vista 

que apenas com a decisão judicial o governo federal publicou os dados sobre violência 

policial. No caso do item II, a omissão se depreende dos dados apontados para a Baixada 

Fluminense e da necessidade de que a compreensão da realidade e a formulação de políticas 

públicas para a região não pode prescindir do debate público. 

 

Nesse contexto, o Judiciário tem o papel de indicar os caminhos necessários 
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para a efetivação do direito à informação, à participação e à segurança pública, ainda que não 

controle o resultado do processo de elaboração do diagnóstico. Pode controlar, no entanto, a 

legalidade dos procedimentos de elaboração e o acompanhamento da efetiva transparência 

pelo gestor público. 

 

Neste caso, não se trata de intervenção descabida, mas sim dialógica, dado 

o caráter estrutural da decisão. Ao determinar a elaboração de diagnóstico mediante um 

debate público adequado, o Judiciário confere ao Poder Executivo os parâmetros e as 

diretrizes para a efetivação dos direitos violados. O cumprimento da decisão pelo Executivo 

será monitorado a partir de então. 

 

Ademais, cumpre acrescentar que, com o acréscimo dos pedidos da DPU, o 

aperfeiçoamento do Disque 100 passa a ser objeto desse processo, de forma a assegurar e 

amplificar a densificação dos referidos direitos fundamentais. 

 

Posto isso, as alegações da União devem ser rechaçadas. 

 

 

III – DA NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DA DECISÃO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA 

 

Na esteira dos fundamentos anteriores, e atento à intervenção judicial 

dialógica promovida neste processo, impõe-se acompanhar o cumprimento da decisão de 

tutela provisória de urgência. 

 

Apesar do provimento jurisdicional, a União não adotou qualquer medida 

tendente a promover o debate público mencionado na decisão. É certo que vivemos uma 

pandemia, a qual enseja medidas de distanciamento social. Isso não impede, contudo, que os 

órgãos governamentais: i) indiquem o cronograma das medidas que pretende realizar; ii) 

inicie diálogos, ainda que virtuais, com instituições e entidades da sociedade civil que tenham 
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condições de fazê-lo; iii) crie canais de consulta pública à população; iv) realize diligências, 

com as devidas cautelas, que possam ser úteis à elaboração do diagnóstico. 

 

Considerando tais premissas, o MPF expediu no final de junho ofícios a 

entidades de direitos humanos e movimentos sociais com o fim de obter subsídios acerca da 

violência policial na Baixada Fluminense. As manifestações de entidades como Conectas, 

Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Fórum Grita Baixada e outras subsidiaram a 

formação de um grupo trabalho (GT Racismo e Letalidade Policial), o qual pretende 

acompanhar os desdobramentos da decisão proferida por esse juízo. 

 

Não obstante tais esforços, a União não apresentou qualquer medida 

destinada a cumprir a decisão judicial (item II). Assim, considerando o caráter dialógico da 

intervenção judicial, requer o MPF a determinação à demandada que comprove, no prazo de 

5 dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00: 

 

a) Calendário dos debates públicos e data final para apresentação do 

diagnóstico; 

b) Datas de reuniões com instituições e entidades de direitos humanos sobre 

violência policial;  

c) Abertura de consulta pública à população, por meio de sítio eletrônico; 

 

d) Diligências que pretende realizar para a realização do diagnóstico. 

 

Após a manifestação da União, requer o MPF o agendamento de reunião 

para a homologação do calendário e das medidas propostas. 
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IV - CONCLUSÃO 

 

O MPF manifesta-se no seguinte sentido: 

 

i) É favorável ao ingresso da DPU como litisconsorte ativa; 

ii) As alegações da União devem ser rechaçadas, tanto na preliminar, por 

não ser inepta a petição inicial, quanto no mérito, uma vez que a intervenção judicial decorre 

de omissão na proteção de direitos fundamentais; 

iii) Pede o imediato cumprimento da tutela provisória de urgência 

referente ao pedido contido no item a.2. Requer o MPF a determinação à demandada que 

comprove, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00: a) Calendário dos 

debates públicos e data final para apresentação do diagnóstico; b) Datas de reuniões com 

instituições e entidades de direitos humanos sobre violência policial;  c) Abertura de consulta 

pública à população, por meio de sítio eletrônico; d) Diligências que pretende realizar para a 

realização do diagnóstico.  

iv) Após a manifestação da União, requer o MPF o agendamento de 

reunião para a homologação do calendário e das medidas propostas. 

 

No mais, requer o prosseguimento do feito, com o julgamento de 

procedência dos pedidos. 

 

 

São João de Meriti, 20 de agosto de 2020. 

 

ASSINADO DIGITALMENTE 

Julio José Araujo Junior 

Procurador da República 


