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INCIDENTE DE DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA Nº 24 - DF (2019/0280084-

4) (f) 

   
  

   

 

 

VOTO 

 

A EXMA. SRA. MINISTRA LAURITA VAZ (RELATORA):  

 

I – Preliminar de inépcia da petição inicial do IDC 

Não há nenhum defeito formal que impeça o recebimento do pedido deduzido 

pela PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA. A nominada “preliminar” levantada pelo 

combativo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, na verdade, diz 

respeito claramente ao mérito da controvérsia posta em debate e, portanto, será assim analisado 

em seguida. 

 

II – Preliminar de intempestividade das alegações finais da 

PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA 

A propósito, a Constituição Federal dispõe que, “Nas hipóteses de grave 

violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de 

assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos 

humanos dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar, perante o Superior Tribunal de Justiça, 

em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência para a 

Justiça Federal” (art. 109, § 5.º, incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004).  

O RISTJ, por sua vez, estabelece que, “perante o Tribunal, funciona o 

Procurador-Geral da República, ou o Subprocurador-Geral, mediante delegação do 

Procurador-Geral” (art. 61); e ainda que “o Ministério Público Federal manifestar-se-á nas 

oportunidades previstas em lei e neste Regimento” (art. 62), sendo certo que, na condição de 

fiscal da ordem jurídica, é sempre chamado a intervir nos feitos criminais perante este Superior 

Tribunal de Justiça. 

Assim, infere-se da norma constitucional que a participação do Procurador-Geral 

da República nestes autos é compulsória, quer seja pela legitimidade exclusiva para suscitar o 

Incidente de Deslocamento de Competência e, por conseguinte, acompanhá-lo, quer seja pelas 

normas legais e regimentais que impõem a sua manifestação em feitos criminais. 

Nesse contexto, o atraso na entrega das alegações finais da PROCURADORIA-

GERAL DA REPÚBLICA – em prazo impróprio, por mim arbitrado, diga-se – não implica sua 

desconsideração, uma vez que imprescindível sua manifestação para o regular processamento 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art109
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e julgamento do incidente em epígrafe, sobretudo tendo em conta o relevante interesse público 

em questão. 

Vale frisar, ainda, que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO – até pela inexistência de um rito estanque – sempre esteve à vontade para trazer aos 

autos toda a documentação e argumentações que entendesse necessárias à elucidação das 

questões em torno do Incidente em tela, mesmo depois do prazo para alegações finais. A última 

manifestação, a propósito, foi em atenção a um pedido meu para a Senhora Promotora de Justiça 

Dra. Simone Sibilio do Nascimento, Coordenadora do GAECO, atualizar as informações acerca 

das investigações. Vê-se, portanto, que não houve quebra de paridade de armas.  

REJEITO, pois, a preliminar suscitada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO de intempestividade da entrega das alegações finais pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e, por conseguinte, o pedido de desentranhamento da 

referida peça. 

 

III – Pedido de juntada de cópia de autos de processos em trâmite no STJ 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO requereu a 

juntada aos autos de cópia dos seguintes processos em trâmite nesta Corte: RMS 60698/RJ,  

RMS 61302/RJ e RMS 62143/RJ, estes sob a relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz; RMS 

62277/RJ, distribuído, inicialmente, ao Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, e, 

posteriormente, redistribuído ao Ministro Rogerio Schietti Cruz; e Cautelar Inominada Criminal 

n.º 20/RJ (2019/0244212-4), Relator Ministro Raul Araújo. Esses processos serviriam de 

“suporte à comprovação da dinâmica investigatória empreendida pelo Parquet estadual”. 

Não vejo, contudo, nenhuma necessidade de juntar tais cópias a estes autos, na 

medida em que a indicação, pura e simples, do conteúdo deles, feita pelo zeloso órgão do 

MINISTÉRIO PÚBLICO, é suficiente para a finalidade almejada. 

Por essa razão, deixo de atender à solicitação. 

 

IV – Ingresso no feito de familiares das vítimas e dos acusados dos 

homicídios e, às vésperas do julgamento, dos amici curiae 

Quanto à participação dos particulares neste Incidente – MONICA TEREZA 

AZEREDO BENICIO, viúva de Marielle Franco; AGATHA ARNAUS REIS e MARINETE 

DA SILVA, familiares das vítimas; RONNIE LESSA – um dos acusados dos homicídios sob 

investigação; DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO – Conselheiro do TCRJ, afastado do cargo por 

decisão deste Superior Tribunal de Justiça e também denunciado nos autos da APn 936/DF, sob 
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a relatoria do Ministro Raul Araujo –, cumpre anotar que, de início, havia indeferido os pedidos 

para terem acesso aos autos e de se manifestarem como “assistentes de acusação” ou como 

“partes interessadas”.  

Primeiro, porque o Incidente em epígrafe se refere à Inquérito ainda em curso 

perante a autoridade policial civil fluminense e, portanto, sem nenhuma acusação formal, 

apenas investigações, cujo sucesso, aliás, depende, em boa parte, do resguardo do sigilo das 

diligências em andamento. 

Vale lembrar que, nos termos do art. 20 do Código de Processo Penal, "A 

autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo 

interesse da sociedade."  

Entretanto, o art. 14 do mesmo Código, permite a participação colaborativa 

do terceiro interessado no inquérito nestes termos: "O ofendido, ou seu representante legal, e o 

indiciado poderão requerer qualquer diligência, que será realizada, ou não, a juízo da 

autoridade." Essa potencial colaboração, a propósito, nunca foi impedida. 

A despeito do inequívoco direito de as três primeiras Requerentes participarem, 

na condição de assistente de acusação, nos termos do art. 268 e seguintes do Código de 

Processo Penal, de eventual futura ação penal contra os mandantes do homicídio em questão, 

nesta atual fase da persecução penal, não me pareceu oportuna, a princípio, a participação de 

terceiros interessados neste Incidente, mormente em razão da inarredável necessidade de se 

assegurar o bom andamento das diligências pendentes, pano de fundo da discussão travada 

nestes autos.  

No mesmo diapasão, foi a manifestação do Parquet Federal, que ressaltou: "o 

IDC trata de incidente processual no curso de inquérito policial, no qual não se prevê a 

assistência à acusação, própria da fase judicial" (fl. 84). 

Quanto aos outros dois Requerentes, embora seja legítimo e inquestionável o 

interesse manifestado pela investigação que, afinal, busca identificar o mandante ou mandantes 

dos crimes nos quais estão, em tese, direta ou indiretamente implicados, não é esse o escopo 

do debate travado nestes autos, isto é, não se está a investigar quem quer que seja. O foco da 

discussão, repita-se, é saber se a investigação deve ou não ser transferida da Polícia Civil para 

a Polícia Federal. 

E nem se argumente com a Súmula Vinculante n.º 11 (“É direito do defensor, no 

interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em 

procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam 

respeito ao exercício do direito de defesa”), na medida em que, se interesse tiver o defensor dos 
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acusados em buscar os elementos de prova já produzidos no inquérito em questão, deve dirigir 

a solicitação à autoridade policial encarregada da investigação ou ao juízo competente. 

Nestes autos, repita-se, estão as peças necessárias para julgar o Incidente 

suscitado pela PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA, que pede a transferência das 

investigações para a esfera federal, com o propósito primordial de “assegurar o cumprimento 

de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil 

seja parte”. Evidentemente, não está em debate a validade ou não de elementos de prova já 

colhidos e carreados àquele Inquérito.  

Sem embargo, diante da insistência dos familiares das vítimas e dos supostos 

envolvidos nos crimes investigados, e para evitar desdobramentos recursais dessa questão, 

reconsiderei as decisões anteriores para deferir-lhes o ingresso no feito e, portanto, acesso aos 

autos, mas deixando de fora as informações pormenorizadas oriundas da autoridade 

policial civil do Estado do Rio de Janeiro, para não comprometer o resultado das 

investigações, uma vez que explicitava diligências em andamento. Tal cautela, ao meu sentir, 

não implicou nenhuma restrição ao direito de petição, conforme se infere das manifestações 

acostadas aos autos, as quais trataram amplamente da controvérsia trazida pela 

PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA. 

Por fim, às vésperas do julgamento, o INSTITUTO MARIELLE FRANCO e 

COALIZÃO NEGRA POR DIREITOS requereram para ingressarem no feito. Em deferência à 

laboriosa atividade desenvolvida pelos institutos Requerentes – um deles, inclusive, por 

ostentar o nome da vítima do terrível homicídio que é o cerne da discussão travada neste 

Incidente –, em caráter excepcional, admiti seus ingressos na condição de amicus curiae, 

mesmo dias antes do julgamento ser realizado. A rigor, nem seria o caso de aceitar seu suposto 

auxílio, porque não haveria, a essa altura do processo, nada que os Requerentes pudessem 

contribuir para a apreciação da causa, porquanto já sobejamente instruídos os autos. 

E, quanto ao pedido de suspensão, conforme relatado, foi indeferido, uma vez 

que não há, em absoluto, nenhuma relação tampouco prejudicialidade entre o Incidente em 

questão e o referido Inquérito instaurado perante o Supremo Tribunal Federal.  

 

V – Pedido de instauração de inquérito para apurar vazamento de 

documentos 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO peticionou 

às fls. 723-726, informando que, a despeito de estar o feito tramitando em segredo de justiça, 

foi publicada matéria jornalística com um print screen de suas alegações finais. Assim, 
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"NOTICIA O VAZAMENTO DE INFORMAÇÕES CONTIDAS NO PROCESSO DO IDC 

24/2019 SUBMETIDAS AO SEGREDO DE JUSTIÇA, O QUE JUSTIFICA A INSTAURAÇÃO 

DE INQUÉRITO." 

Faço questão de registrar que, nesses quase 19 anos exercendo o honroso cargo 

de ministra deste Superior Tribunal de Justiça, nunca houve nos feitos sob a minha relatoria 

qualquer tipo de vazamento, enquanto os autos tramitavam entre meu Gabinete, o Ministério 

Público Federal e a Polícia Federal.  

Entretanto, a partir do momento em que mais partes têm acesso aos autos, quase 

sempre, vemos esse tipo de divulgação seletiva de peças processuais pela imprensa – e não vai 

aqui nenhuma insinuação, tampouco acusação. É apenas um registro de um fato.  

É muito difícil apurar esse tipo de divulgação indevida de documentos sob 

segredo de justiça, porque são muitos os que passaram a manusear os autos, e os jornalistas se 

valem da prerrogativa de manter o “sigilo da fonte”, além de, até hoje, os tribunais não os 

responsabilizarem por tais publicações. 

Não obstante, assiste razão ao MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO 

DE JANEIRO. De fato, pode haver conduta criminosa a ser apurada. 

ACOLHO, pois, a manifestação ministerial para determinar à Polícia Federal a 

instauração de inquérito para apurar eventual delito e sua autoria. 

 

VI – Contextualização 

A Constituição da República de 1988, mantendo a tradição inaugurada em 1891, 

consagrou o princípio federativo, alçado à condição de cláusula pétrea (art. 60, § 4.º, inciso I), 

como pilar fundamental da República Federativa do Brasil, constituída em Estado Democrático 

de Direito. E o consectário lógico de se estabelecer a forma federativa de Estado é o 

reconhecimento explícito da autonomia dos entes que compõem o pacto federativo. 

Não obstante, a própria Carta Magna autoriza a União a intervir nos Estados (art. 

34) e os Estados em seus Municípios (art. 35), mas em situações excepcionais, as quais, 

ressalte-se, ensejam a ação drástica justamente para preservar a integridade da Federação. 

Outrossim, os direitos humanos sempre tiveram lugar de destaque nos textos 

das Constituições brasileiras. Na atual Constituição Federal de 1988, dentre os princípios 

fundamentais, estão a dignidade da pessoa humana, que é fundamento da República 

Federativa do Brasil (inciso III do art. 1.º), e a prevalência dos direitos humanos, que rege as 

relações internacionais do Brasil (art. 4.º, inciso II). 
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Os tratados internacionais sobre direitos humanos, submetidos a regime de 

votação especial em cada Casa do Congresso Nacional, assim aprovados, são equivalentes às 

emendas constitucionais (§ 3.º do art. 5.º, incluído pela Emenda Constitucional n.º 45/2004).  

O hodierno entendimento do Supremo Tribunal Federal, aliás, é no sentido de 

considerar que os tratados internacionais sobre direitos humanos, aprovados pelo Congresso 

Nacional fora da hipótese do § 3.º do art. 5.º, são incorporados ao ordenamento jurídico pátrio 

como norma supralegal.  

Há expressa indicação do legislador constituinte de que o Brasil propugnará pela 

formação de um tribunal internacional dos direitos humanos (art. 7.º). 

A União pode se valer da intervenção nos Estados e no Distrito Federal para 

assegurar a observância de princípios constitucionais, dentre eles, os direitos da pessoa 

humana (alínea b, inciso VII, do art. 34). 

Nesse contexto, o Legislador preocupou-se em criar mais um instrumento apto 

a garantir a prevalência dos direitos humanos, mormente prevendo uma forma mais branda 

de intervenção da União na esfera estadual, desde que atendidos certos pressupostos.  

O incidente de deslocamento de competência, por iniciativa exclusiva do 

Procurador-Geral da República, de fato, permite à União a excepcional intervenção na esfera 

de atuação local, de uma forma menos drástica do que a intervenção prevista nos moldes do art. 

34, visando ingressar supletivamente em casos que, eventualmente, pudessem trazer 

consequências danosas para o Brasil no cenário internacional, quando constatado o desrespeito 

a compromissos assumidos nessa seara. 

Trata-se, como se sabe, de instituto introduzido no ordenamento jurídico 

brasileiro pela Emenda Constitucional n.º 45/2004, que acrescentou o § 5.º ao art. 109 da 

Constituição Federal, in verbis: 

"§ 5.º Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o 

Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento 

de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos dos 

quais o Brasil seja parte, poderá suscitar, perante o Superior Tribunal de 

Justiça, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento 

de competência para a Justiça Federal." 
 

Oportuno destacar que, até hoje, inexiste legislação ordinária disciplinando a 

norma constitucional, o que, no entanto, não afasta sua imediata aplicabilidade, a teor do § 1.º 

do art. 5.º da Constituição Federal:  

"§ 1.º As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm 

aplicação imediata." 
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Assim, coube a este Superior Tribunal de Justiça a tarefa de delimitar suas 

nuanças até que o legislador ordinário o faça. 

Participei dos julgamentos dos primeiros IDC’s suscitados perante este Superior 

Tribunal de Justiça. Fui Relatora do IDC n.º 02, o primeiro a admitir a transferência da 

persecução penal para a esfera Federal. Naquela oportunidade, teci as seguintes considerações 

e ponderações, ainda pertinentes: 

“Dessume-se da norma constitucional que o incidente de deslocamento 

de competência para a Justiça Federal fundamenta-se, essencialmente, em três 

pressupostos:  

(1) a existência de grave violação a direitos humanos;  

(2) o risco de responsabilização internacional decorrente do 

descumprimento de obrigações jurídicas assumidas em tratados internacionais; 

e  

(3) a incapacidade das instâncias e autoridades locais em oferecer 

respostas efetivas.  

Os dois primeiros estão expressos na Carta Magna; o terceiro se 

apresenta como consectário lógico daqueles. Afinal, só se justificaria a 

transferência da competência no caso de o Estado não estar cumprindo suas 

obrigações institucionais. 

A propósito, por ocasião do julgamento do IDC 01/PA perante esta Eg. 

Terceira Seção, publicado no DJ de 10/10/2005, o eminente Ministro Arnaldo 

Esteves Lima, Relator, expressou o mesmo entendimento, nestes termos, in 

verbis: 

"Além dos dois requisitos prescritos no § 5º do art. 109 da CF, 

quais sejam, (a) grave violação a direitos humanos e (b) assegurar o 

cumprimento, pelo Brasil, de obrigações decorrentes de tratados 

internacionais, é necessário, ainda, a presença de terceiro requisito, 

(c) a incapacidade (oriunda de inércia, negligência, falta de vontade 

política, de condições pessoais, materiais etc.) de o Estado-membro, 

por suas instituições e autoridades, levar a cabo, em toda a sua 

extensão, a persecução penal. Tais requisitos – os três – hão de ser 

cumulativos, o que parece ser de senso comum, pois do contrário 

haveria indevida, inconstitucional, abusiva invasão de competência 

estadual por parte da União Federal, ferindo o Estado de Direito e a 

própria federação, o que certamente ninguém deseja, sabendo-se, 

outrossim, que o fortalecimento das instituições públicas – todas, em 

todas as esferas – deve ser a tônica, fiel àquela asserção segundo a 

qual, figuradamente, “nenhuma corrente é mais forte do que o seu elo 

mais fraco”. Para que o Brasil seja pujante, interna e externamente, é 

necessário que as suas unidades federadas – Estados, DF e Municípios 

–, internamente, sejam, proporcionalmente, também fortes e pujantes." 

 

[...] 

Com efeito, a caracterização da grave violação a direitos humanos, a 

ponto de autorizar a incidência da regra de exceção, esbarra na subjetividade 

do avaliador e na variedade de parâmetros possíveis de serem considerados 

para a constatação do fato. Sem embargo, é da responsabilidade deste Superior 

Tribunal de Justiça, observada a razoabilidade e a proporcionalidade da 
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medida, examinar o caso concreto e dar efetividade à norma constitucional, 

superando tais dificuldades. 

Os direitos humanos, desde há muito, têm sido tema de debate entre os 

povos assim considerados civilizados, que buscam o aprimoramento das 

relações sociais com a valorização do indivíduo. 

O respeito aos direitos inerentes à condição de pessoa humana, cujo 

conteúdo histórico é variado e está em constante expansão, é reconhecidamente 

o alicerce para construção de uma sociedade justa, fraterna e solidária, que 

assegure ao indivíduo proteção contra ações atentatórias a sua dignidade. 

Vivencia-se, hoje, um irrecusável processo de mitigação das fronteiras 

entre países, sociedades, culturas e economias, que se convencionou chamar de 

"globalização". Nesse contexto, insere-se a preocupação internacional com algo 

que, não faz muito tempo, era assunto predominantemente doméstico: efetivação 

dos direitos e garantias individuais relacionados à dignidade da pessoa 

humana. 

Os países se comprometem, assim, a garantir esses direitos 

internacionalmente consagrados, como forma de se apresentar perante a 

comunidade internacional como um lugar onde as pessoas são respeitadas e 

podem ir e vir, viver, trabalhar e se relacionar dentro de uma sociedade que lhes 

garantam as expressões da liberdade.  

Não se trata, por certo, de mera retórica. A inobservância de 

compromissos assumidos nesse patamar pode acarretar consequências danosas 

ao Estado "infrator", na medida em que, além das sanções diretas – quando 

aceita a jurisdição supranacional, como é o caso do Brasil –, ainda podem tais 

violações repercutir em outras esferas de interesses, mormente o econômico: a 

depender da extensão do dano, cria-se um cenário de desestímulo ao aporte de 

capitais e investimentos externos no país, por fundado receio dos riscos 

decorrentes da instabilidade e da insegurança gerada pelo desrespeito aos 

direitos humanos. 

Se, por um lado, é justificada, e legítima, a existência de instrumentos 

de intervenção federal nos Estados e no Distrito Federal, por outro lado, há de 

se utilizá-los com parcimônia e ponderação, sob pena de se desvirtuar a divisão 

de atribuições e competências entre os entes da federação, com potencial 

capacidade de criar com o remédio mais problemas do que a solução buscada. 

Como bem anotado pelo eminente Ministro Arnaldo Esteves Lima por 

ocasião do julgamento do primeiro incidente de deslocamento de competência 

submetido a esta Corte: 

"4.3 - É imprescindível, todavia, verificar o real significado da 

expressão “grave violação de direitos humanos”, tendo em vista que 

todo homicídio doloso, independentemente da condição pessoal da 

vítima e/ou da repercussão do fato no cenário nacional ou 

internacional, representa grave violação ao maior e mais importante 

de todos os direitos do ser humano, que é o direito à vida. Esta é uma 

das dificuldades. 

4.4 - Destarte, não é razoável admitir – sob pena, inclusive, de 

esvaziar a competência da Justiça Estadual e inviabilizar o 

funcionamento da Justiça Federal – que todos os processos judiciais 

que impliquem grave violação a um desses direitos possam ensejar o 

deslocamento da competência para o processamento e julgamento do 

feito para o Judiciário Federal, banalizando esse novo instituto, que foi 

criado com a finalidade de disponibilizar instrumento capaz de conferir 
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eficiente resposta estatal às violações aos direitos humanos, evitando 

que o Brasil venha a ser responsabilizado por não cumprir os tratados 

internacionais, por ele firmados, que versem sobre esses direitos 

internacionalmente protegidos. 

[...] 

6.1 - Vetores basilares para se saber, concretamente, qual a 

regra ou garantia constitucional deva prevalecer resulta, assim, da 

observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade." 

  

A exegese da norma constitucional deve observar, portanto, os 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cujos conteúdos são 

bastante largos, cabendo ao intérprete sua fiel aplicação observadas as 

peculiaridades da hipótese sob análise. Os textos constitucionais 

contemporâneos, a propósito, tendem a fazer prevalecer os princípios sobre as 

regras, o que enseja a ponderação de valores, tarefa a ser realizada com a 

análise do caso concreto. 

[...] 

Contudo, não é a inconteste gravidade das circunstâncias do crime em 

tela razão suficiente, por si só, para autorizar a medida excepcional. Há de se 

verificar, outrossim, se estão presentes os segundo e terceiro pressupostos, 

respectivamente, se existe risco de responsabilização internacional decorrente 

do descumprimento de obrigações jurídicas assumidas em tratados 

internacionais, bem como se as ações das autoridades locais não têm sido 

efetivas. 

[...] 

Vale ressaltar, desde logo, que a luta contra violações aos direitos 

humanos, em especial em nosso país, é uma tarefa árdua e encontra muitos 

obstáculos históricos, inclusive decorrentes da escassez de recursos. E a 

excepcional possibilidade de se levar uma investigação ou uma ação em 

andamento para a esfera federal não significa impor uma hierarquia, aliás 

inexistente, entre os entes federados, tampouco menosprezar a ação da Justiça 

e do Ministério Público estaduais ou dos órgãos executivos locais. A correção e 

a boa-fé da ação dos agentes estaduais são, a princípio, presumidas.  

No entanto, justamente por precariedades ou limitações estruturais, 

pode restar caracterizada a deficiência da atuação das autoridades locais na 

consecução de suas atividades institucionais, até mesmo para averiguar e 

reprimir eventuais desvios de conduta dentro dos seus próprios órgãos. 

Diante da notória dificuldade de se implementar políticas públicas de 

concreção dos direitos fundamentais, este país tem vivenciado algumas graves 

violações aos direitos humanos, o que não quer dizer que se cogite federalizar 

toda e qualquer ação. 

Repita-se: há de se verificar a razoabilidade e a proporcionalidade da 

medida excepcional, com vistas a viabilizar uma atuação estatal mais eficiente 

em determinados casos com potencial capacidade de implicar sanções 

internacionais ao Brasil, quando há reconhecida inércia ou ineficiência das 

autoridades locais que justifique tal excepcionalidade.” 

 

De lá para cá, todos os Incidentes de Deslocamento de Competência suscitados 

perante esta Corte foram apreciados sob essas diretrizes traçadas desde os primeiros 
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julgamentos, quais sejam, a excepcionalidade, necessidade, imprescindibilidade, 

razoabilidade e proporcionalidade da medida, observada a exigência de se reunir os 

seguintes pressupostos para o seu deferimento: (1) a existência de grave violação a direitos 

humanos; (2) o risco de responsabilização internacional decorrente do descumprimento de 

obrigações jurídicas assumidas em tratados internacionais; e (3) a incapacidade das instâncias 

e autoridades locais de oferecer respostas efetivas.  

Confiram-se, ilustrativamente, os seguintes precedentes que reafirmam esses 

parâmetros: 

“INCIDENTE DE DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA. 

CHACINA DO CABULA. OPERAÇÃO POLICIAL CONDUZIDA EM 

SALVADOR/BA QUE RESULTOU NA MORTE DE 12 PESSOAS ENTRE 15 E 

28 ANOS E EM 6 FERIDOS, EM FEV/2015. DENÚNCIA OFERECIDA PELO 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, ACUSANDO OS POLICIAIS 

ENVOLVIDOS NA OPERAÇÃO DO COMETIMENTO DO CRIME DESCRITO 

NO ART. 121, § 2º, I (SEGUNDA FIGURA - TORPE), III (ÚLTIMA FIGURA - 

PERIGO COMUM) E IV (SEGUNDA FIGURA - EMBOSCADA), DO CÓDIGO 

PENAL. SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IDC SUSCITADO PELO 

MINISTÉRIO PÚBLICO EM CONJUNTO COM APELAÇÃO DIRIGIDA AO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE EVIDÊNCIA DE QUE OS 

ÓRGÃOS DO SISTEMA JUSTIÇA (ESTADUAL) CAREÇAM DE ISENÇÃO OU 

DAS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA DESEMPENHAR AS FUNÇÕES DE 

APURAÇÃO, PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO CASO. 

1. O Incidente de Deslocamento de Competência foi instituído pela 

Emenda Constitucional n. 45/2004, que inseriu um § 5º no art. 109 da 

Constituição Federal, atribuindo a esta Corte a competência para o seu 

julgamento. Na esteira do comando constitucional, a Resolução STJ n. 6, de 

16/02/2005, promoveu a inserção de tal incidente no rol dos feitos submetidos a 

este Tribunal Superior, sem contudo, à míngua de norma legal que regulamente 

devidamente a previsão constitucional, dispor sobre regras que orientem o modo 

como deve ele tramitar e ser processado.  

2. A jurisprudência consagrou três pressupostos principais que devem 

ser atendidos simultaneamente para o acolhimento do Incidente de 

Deslocamento de Competência: (i) a constatação de grave violação efetiva e 

real de direitos humanos; (ii) a possibilidade de responsabilização 

internacional, decorrente do descumprimento de obrigações assumidas em 

tratados internacionais; e (iii) a evidência de que os órgãos do sistema estadual 

não mostram condições de seguir no desempenho da função de apuração, 

processamento e julgamento do caso com a devida isenção. 
3. No julgamento dos IDCs n. 3/GO e 5/PE, a Terceira Seção desta 

Corte ressaltou que o deslocamento de competência efetuado no incidente 

constitucional, por se tratar de exceção à regra geral da competência absoluta, 

somente deve ser efetuado em situações excepcionalíssimas, mediante a 

demonstração de sua necessidade e imprescindibilidade "ante provas que 

revelem descaso, desinteresse, ausência de vontade política, falta de condições 

pessoais e/ou materiais das instituições - ou de uma ou outra delas - 

responsáveis por investigar, processar e punir os responsáveis pela grave 

violação a direito humano, em levar a cabo a responsabilização dos envolvidos 
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na conduta criminosa, até para não se esvaziar a competência da Justiça 

Estadual e inviabilizar o funcionamento da Justiça Federal" (IDC 5/PE, Rel. 

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 

13/08/2014, DJe 01/09/2014). Desse raciocínio, revela-se o caráter de 

excepcionalidade da providência determinada no incidente.  

[...] 

7. Incidente de Deslocamento de Competência julgado improcedente.” 

(IDC 10/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 19/12/2018.) 

 

“INCIDENTE DE DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA (IDC). 

GREVE DE POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 

JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL. INEFICÁCIA DAS INSTÂNCIAS LOCAIS E 

RISCO DE RESPONSABILIZAÇÃO INTERNACIONAL, QUANTO AOS 

CRIMES MILITARES PRÓPRIOS OBJETO DO IDC, NÃO 

CARACTERIZADOS. INDEFERIMENTO. 

1. O IDC foi introduzido no ordenamento jurídico brasileiro por via da 

EC 45/2004 para possibilitar a transferência de investigações ou julgamentos, 

da Justiça Estadual para a Justiça Federal, nos casos em que identificadas 

graves violações de diretos humanos passíveis de atrair a responsabilização do 

Estado brasileiro no plano internacional - CF, artigo 109, § 5º. 

1.1. O IDC possui natureza processual, com características de 

excepcionalidade e subsidiariedade. Quanto aos seus requisitos, exige-se 

cumulativamente (i) grave violação de direitos humanos previsto em tratado 

internacional do qual signatário o Brasil; (ii) risco de responsabilização 

internacional do Estado brasileiro em razão incapacidade das instâncias 

locais para realizar a investigação ou julgamento das graves violações de 

direitos humanos previstos em tratados (IDC's n. 1, 2, 3 e 5, Terceira Seção). 

2. A inércia das instâncias locais e o risco de 

responsabilização internacional são requisitos correlacionados - este 

pressupõe aquele - a serem justificados sob critérios objetivamente aferíveis.  

2.1. Ausente prova de leniência, inércia ou falta de comprometimento 

das instâncias locais em processar e julgar os crimes militares próprios objeto 

do IDC, inviável se cogitar sobre o risco de responsabilização internacional do 

Estado brasileiro. 

2.2. Parcialidade da Justiça Militar Estadual não demonstrada. 

Alegações especulativas a revelar mero inconformismo com o modelo de 

deliberação da Justiça Castrense. Desfecho - no sentido de que pressões 

exógenas estão a influenciar a lisura dos julgamentos - não evidenciado. 

2.3. Eventuais dificuldades nos julgamentos de oficiais de altas 

patentes devem ser superadas dentro da própria institucionalidade da Justiça 

Militar - excepcionalidade e subsidiariedade (última ratio) do instituto. O IDC 

não se legitima como alternativa meramente conveniente de substituição de 

competência constitucional. 

3. Controvérsias sobre a oportunidade e necessidade do IDC entre as 

instâncias locais e federais de persecução; inexistência de falhas nas 

investigações, ou de desentendimentos ou desconcertamento entre as 

autoridades processantes locais; ausência de sinalizações específicas da 

comunidade internacional sobre o risco de responsabilização do Brasil sobre os 

eventos. 
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4. Incidente de Deslocamento de Competência indeferido.” (IDC 

14/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA 

SEÇÃO, julgado em 08/08/2018, DJe 22/08/2018) 

 

Assim, deve prevalecer a competência, em sentido lato, das instituições e órgãos 

públicos conforme ordinariamente previsto na Constituição da República e nas Leis do país. 

Para a aplicação da regra de exceção, a hermenêutica jurídica impõe a observância do seguinte 

brocardo: “regras de exceção devem ser interpretadas restritivamente”. 

Cumpre, portanto, analisar se o caso trazido nestes autos reúne os pressupostos 

erigidos pela Constituição Federal e destrinchados pela jurisprudência deste Superior Tribunal 

de Justiça para o deslocamento do inquérito em tela para a esfera federal, como requer a 

PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA. 

 

VII – Mérito 

 

Pedido da PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA 

Conforme relatado, o Incidente de Deslocamento de Competência em epígrafe, 

suscitado pela então Procuradora-Geral da República, Dra. Raquel Dodge, pede a transferência 

de "tudo o que consta da investigação do mandante dos assassinatos de Marielle Franco e 

Anderson Gomes da esfera estadual para a esfera federal, mantendo-se na esfera estadual o 

processamento dos executores já identificados" (fl. 22). 

O pedido está fundado no argumento central de que “o Estado do Rio de Janeiro 

é incapaz de enfrentar (...) a contaminação do aparelho policial pelos milicianos, não tendo 

adotado as medidas necessárias para pôr fim aos gravíssimos problemas que geram inaceitável 

situação de impunidade e insegurança naquele Estado, deixando de prover os meios 

necessários à completa investigação e à integral e adequada persecução penal dos autores dos 

delitos.”  

E arremata: “Houve falha e insuficiência do serviço de investigação e mantém-

se ambiente comprometido e desfavorável à apuração isenta dos fatos relativos ao(s) 

mandante(s)”.  

 

Primeiras movimentações da PROCURADORIA-GERAL DA 

REPÚBLICA em face da constatada grave violação aos direitos humanos 

Assevera a PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA que, 

“especificamente em relação à morte de Marielle Franco, trata-se de crime que afronta o 
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regime democrático, uma vez que impediu de modo permanente a legítima atuação de 

parlamentar na defesa de vulneráveis, bem como calou o livre exercício do direito 

constitucional de liberdade de expressão, que era utilizado para apontar falhas, omissões e 

conivência do Estado com forças paramilitares, compostas por policiais e agindo nas mais 

diversas práticas de crimes, os denominados ‘milicianos’.” 

A gravidade dos crimes é, de fato, inquestionável. 

Sem embargo, não poderia deixar de destacar algo que, de plano, chama atenção 

e, em certa medida, esmorece o pedido de federalização do caso deduzido pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO FEDERAL: no dia seguinte aos assassinatos de Marielle e Anderson, a pedido da 

PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA, por meio da Portaria n.º 224, de 15 de março 

de 2018, já foi instaurado um Grupo de Trabalho – GT composto por cinco Procuradores da 

República, para “para acompanhamento dos atos referentes às investigações e instrução do 

procedimento”. E, ato contínuo, a PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA, por meio de 

sua Secretaria de Direitos Humanos e Defesa Coletiva, também instaurou o Procedimento 

Preparatório de Incidente de Deslocamento de Competência – PPIDC – PGR n. 

1.00.000.00504/2018-37. 

Com a devida vênia, ao meu sentir, essa movimentação da PROCURADORIA-

GERAL DA REPÚBLICA, logo no dia seguinte aos crimes, para acompanhar as investigações 

– por mais repercussão que pudessem ter os homicídios para além das fronteiras do Estado do 

Rio de Janeiro – parece denotar certo açodamento, com precipitada invasão de atribuições.  

Tanto que o Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, instado pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – que requereu providências 

para a manutenção de sua autonomia para atuar no caso da morte da vereadora Marielle Franco 

e do motorista Anderson Gomes –, deferiu provimento administrativo liminar para suspender 

o referido ato.  

Com essa decisão, a PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA, em 

21/05/2019, optou por revogar a Portaria de criação do Grupo de Trabalho, com o consequente 

arquivamento do procedimento no âmbito do CNMP. Contudo, afirmou a Dra. Raquel Dodge 

que “continuou a acompanhar as investigações por intermédio de pedidos de informações às 

autoridades estaduais para, eventualmente, ajuizar incidente de deslocamento de competência, 

que ora se realiza”.  

É inegável, entretanto, que o caso chocou não só o país, mas também a 

comunidade internacional, tanto pela brutalidade dos homicídios quanto pelo simbolismo da 

ação delituosa – atentado contra a vida de parlamentar, eleita com votação expressiva, que se 
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dedicava à defesa de grupos sociais menos favorecidos, com discursos de oposição a ações do 

crime organizado na cidade do Rio de Janeiro.  

Todas essas circunstâncias que pairam sobre o caso, ainda inconcluso, parecem 

apontar para uma execução planejada, com indicativos de participação de organização 

criminosa, o que, evidentemente, configura gravíssimo atentado não só aos direitos 

humanos, mas ao próprio Estado Democrático de Direito. Afinal, estar-se-ia diante de uma 

ação delituosa contra parlamentar atuante perpetrada por criminosos que, em tese, integrariam 

grupo armado que exerce um poder paralelo ao do Estado constituído.  

Esse problema estrutural, como é de conhecimento público e notório, é 

enfrentado pelas autoridades locais, infelizmente, há tempos. A precariedade da segurança 

pública no Rio de Janeiro, aliás, levou à decretação de intervenção federal no Estado, que 

perdurou de fevereiro a dezembro de 2018, sem os resultados esperados. 

 

Apontada contaminação do aparato policial fluminense por organizações 

criminosas 

O Parquet Federal, para subsidiar seu pedido, aponta a “contaminação do 

aparato policial do Estado do Rio de Janeiro pelo crime organizado”, em referência explícita a 

atuação de grupos paramilitares conhecidos como "milícias".  

Pois bem. Sabe-se que esses grupos, em boa parte formados e liderados por ex-

integrantes das forças de segurança, é um fenômeno social grave, complexo, que nem as 

autoridades estaduais nem as federais conseguiram, até hoje, erradicar totalmente. Suas 

atividades ilícitas, lamentavelmente, estão difundidas por vários outros Estados da federação, 

não só no Rio de Janeiro.  

A estratégia de combate a esse tipo de criminalidade organizada, penso eu, deve 

integrar as forças de segurança, locais e federais, em ações certeiras e com uso de inteligência. 

Ações esporádicas e descoordenadas acertam segmentos do crime organizado, mas não acabam 

com ele. Apagam o fogo, mas não extinguem o incêndio.  

É um problema notoriamente complexo, repito, e que não vai ser resolvido sem 

integração e reunião de esforços e, sobretudo, sem políticas públicas para as áreas onde a 

população carente, ao longo de décadas, esteve desassistida pelo Estado, criando um reduto 

fértil para a instalação de grupos criminosos. 

O crime organizado é, sem dúvida, um dos principais problemas de segurança 

pública que o Brasil enfrenta, mas nem por isso se cogita de transferir as centenas, talvez 
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milhares, de investigações e processos criminais em curso nos Estados para a Justiça Federal, 

o que seria desarrazoado, além de inexequível.  

A alegação do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL de “contaminação” do 

aparato policial do Estado do Rio de Janeiro pelo crime organizado, reiterando as respeitosas 

vênias, é feita de forma genérica, sem a indicação de nenhum elemento ou indício de prova 

concreta do suposto comprometimento dos investigadores do caso. 

Os embaraços ou atrasos na investigação provocados por desvios induzidos por 

criminosos – citado caso do depoimento falso do policial militar RODRIGO JORGE 

FERREIRA – não desabonam o trabalho que tem sido realizado com tanto zelo pelos órgãos 

estaduais responsáveis pela persecução penal, os quais, em momento algum, desprezaram ou 

tornaram exclusiva nenhuma linha investigatória.  

Vale ressaltar que RODRIGO JORGE FERREIRA, depois de concluídas as 

investigações pela Polícia Federal, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, 

como incurso no art. 2.º, § 1.º, da Lei n.º 12.850/13, perante a 28.ª Vara Criminal da Comarca 

da Capital. 

No que se refere à "postura do policial MARCO ANTONIO DE BARROS PINTO, 

que teria, inclusive, orientado Rodrigo Ferreira, que nitidamente mentiu e atrasou a apuração 

dos citados homicídios" (fl. 09), conforme amplamente noticiado, o inspetor de polícia, junto 

com toda a equipe suspeita, foi afastado das investigações, e sua conduta objeto de apuração, 

sendo transferido da Delegacia de Homicídios. Ao que consta, hoje, está lotado na 16.ª 

Delegacia de Polícia. 

Quanto ao Delegado Rivaldo Barbosa, então Chefe da Polícia Civil, apontado 

pelo relatório da Polícia Federal como suspeito de “corrupção envolvendo servidores da 

delegacia de homicídios”, cumpre ressaltar que ele nunca esteve à frente da investigação do 

caso Marielle. Ademais, esse policial foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO por crimes 

relacionados a fraudes em licitação juntamente com outros delegados (processo n.º 0164799-

28.2018.8.19.0001, em trâmite perante a 38.ª Vara Criminal da Capital). 

Portanto, o argumento do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL de haver 

“suspeita veemente [...] de ligação de policiais da Delegacia de Homicídios – DH (responsável 

pela investigação) com o ‘ESCRITÓRIO DO CRIME’” não subsiste, na medida em que, se 

suspeitas havia, essa questão fica superada com o oportuno afastamento daquela equipe e a 

abertura de investigações e o ajuizamento de ações penais para apuração dos fatos e punição de 

eventuais culpados. Ademais, fica evidenciado que, ao contrário do sugerido, para cada suposto 
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desvio de conduta de membros da corporação houve uma reação firme no sentido de se 

reestabelecer a ordem. 

A PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA se vale, ainda, de declarações 

prestadas por Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro a jornalista, 

dando conta de que não haveria como o aparato policial ser descontaminado da presença de 

criminosos em seu âmago, o que, segundo ele, compromete a independência da investigação 

sobre crimes atribuídos a milicianos. 

Ora, a opinião do distinto Desembargador acerca da capacidade de a Polícia 

Civil desvendar os crimes em questão, dada em entrevista a um jornalista, é claro, não se 

transmuda em fundamento apto a justificar o pedido de intervenção, notadamente em razão das 

aludidas providências legais adotadas, que desdizem a insinuação de incapacidade.  

O contexto delineado nestes autos, ao meu ver, sugere que o trabalho 

investigatório desenvolvido pelas autoridades locais, até o presente momento, não está sendo 

obstado ou desvirtuado por eventual tentativa de ingerência desses grupos, nem está limitado 

ou direcionado para quem quer que seja. 

 

Risco de responsabilização internacional 

Convém esclarecer que, até o momento, não se tem notícia de abertura de 

nenhum procedimento formal perante as Cortes Internacionais para apurar eventual 

responsabilidade do Brasil decorrente de suposto descumprimento de obrigações jurídicas 

assumidas em tratados internacionais. 

A alusão do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL de que, “em 15 de março de 

2019, dez relatores e especialistas da Organização das Nações Unidas e da Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) manifestaram-se, em comunicado, que o ‘Brasil 

deve garantir que os assassinos da defensora de direitos humanos e vereadora Marielle Franco 

sejam levados à justiça’” refere-se uma exortação, da qual, aliás, todos os cidadãos e 

instituições nacionais compartilham. 

Na mesma linha, é a indicação de que, “em 08 de outubro de 2019, documento 

de pesquisa da Anistia Internacional, lançado no relatório ‘Lutando pelo fim da violência 

contra mulheres na política’, em Nova York, cobrou providências das autoridades brasileiras 

no caso Marielle Franco”. Repita-se: trata-se de nota pertinente, mas mera exortação. 

A PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA afirma que o instrumento do 

IDC é utilizado “como tentativa de interromper o ciclo cruel de descaso institucional, 
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cumprindo-se, por fim, os sérios compromissos que a República Federativa do Brasil assumiu 

perante a comunidade internacional”. 

É certo que o Brasil se comprometeu, ao aderir a acordos multilaterais, a garantir 

proteção a direitos internacionalmente consagrados, em especial, os direitos humanos. Contudo, 

a responsabilização por eventual descumprimento, necessariamente, deve decorrer de inércia, 

descaso, condescendência, ou seja, de uma inação ou de uma ação descompromissada com 

o bem jurídico tutelado.  

Valho-me, mais uma vez, das bem lançadas linhas do eminente Ministro Arnaldo 

Esteves Lima que, por ocasião do julgamento do IDC n.º 2, na mesma toada, anotou (grifos 

originais): 

“[...] o incidente de deslocamento da competência – em que a 

existência de crime praticado com grave violação a tais direitos é pressuposto 

de sua admissibilidade – deve atender ao princípio da proporcionalidade 

(adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito), o que deve 

estar compreendido na demonstração concreta de risco a descumprimento de 

obrigações decorrentes de tratados internacionais firmados pelo Brasil, ante 

inoperante, inadequada, atuação de ramo da Justiça Nacional originariamente 

competente, tanto quanto dos demais órgãos estaduais responsáveis pela 

investigação (Polícia Judiciária) e persecução penal (Ministério Público) [...].” 

 

No caso em apreço, com as devidas escusas, esse alegado “descaso institucional” 

não existe. 

 

Ações que denotam a firme atuação das autoridades locais 

Recebi em meu Gabinete, por mais de uma vez, as Promotoras de Justiças do 

GAECO do MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO DE JANEIRO que acompanham essa 

investigação e autoridades da Polícia Civil, acompanhadas pelo Delegado que, hoje, está à 

frente do Inquérito. Depois de muitas horas de conversas e de leitura do vasto acervo 

investigatório até agora produzido, não tenho dúvidas em afirmar que estão sendo tomadas as 

medidas possíveis para elucidar esses crimes, com inúmeras diligências realizadas e outras 

tantas em andamento. 

Conforme salientou o Parquet estadual, a condução das investigações, até o 

momento, repele a alegação de inércia, ressaltando que já foram ouvidas mais de 230 pessoas, 

dentre elas, testemunhas, informantes e indiciados, e realizadas diversas medidas cautelares, 

como interceptação telefônica, quebra de sigilo de dados telemáticos, interceptação ambiental, 

buscas e apreensões no curso da investigação.  



18 
 

No transcorrer das investigações realizadas pela Polícia Civil do Estado em 

conjunto com o MINISTÉRIO PÚBLICO, houve encontro fortuito de crimes graves, 

envolvendo grupos armados e perigosos, justamente aqueles que são apontados como 

resistentes ao bom andamento do trabalho investigatório. E, de fato, sobressaem as seguintes 

medidas, as quais evidenciam a firme atuação das autoridades locais: 

 A instauração pelo MINISTÉRIO PÚBLICO fluminense do 

Procedimento Investigatório Criminal – PIC n.º 001/18, com o escopo de apurar possível 

existência de Organização Criminosa autodenominada "O ESCRITÓRIO DO CRIME", e, com 

isso, identificar os seus integrantes e a prática de homicídios atribuída a esse grupo criminoso 

formado por milicianos e mercenários, os quais agem mediante paga. O procedimento 

investigatório, em fase final, segue com o auxílio do Grupo de Atuação Especial de Repressão 

ao Crime Organizado – GAECO, em sigilo. 

 A instauração pelo MINISTÉRIO PÚBLICO do PIC n.º 005/2018 

("OPERAÇÃO INTOCÁVEIS"), o qual redundou no oferecimento de denúncia contra 13 

milicianos na região de Rio das Pedras, Zona Oeste da Cidade do Rio de Janeiro, local de origem 

de RONNIE LESSA (processo n.º 0008202-94.2019.8.19.0001 – em trâmite perante o 4.º 

Tribunal do Júri da Capital). 

 A instauração, em 18/03/2019, do IP n.º 901-266/2019, desmembrado do 

IP n.º 901-385/2018 (cuja denúncia já foi oferecida), visando apurar a autoria intelectual, bem 

como outros possíveis envolvidos e a motivação do crime. 

 O oferecimento, em 26/03/2019, de denúncia pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO contra RONNIE LESSA e ALEXANDRE 

MOTTA DE SOUZA, imputando a ALEXANDRE a prática do art. 16, da Lei n.º 10.826/03 e 

a RONNIE LESSA o crime do art. 17, c.c. o art. 20, ambos do mesmo diploma legal (processo 

n.º 0056484-66.2019.8.19.0001, em trâmite perante a 40.ª Vara Criminal da Comarca da 

Capital). 

 A instauração, em 01/04/2019, do IP n.º 960-00026/2019, para apurar a 

existência de Organização Criminosa e Comércio Ilícito de Armas, tendo como envolvido o 

denunciado RONNIE LESSA, haja vista a apreensão de centenas de peças de armas de fogo 

pertencentes ao investigado, quando do cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão, 

expedido no bojo da "OPERAÇÃO LUME" (nome dado à Operação deflagrada a partir do 

oferecimento da denúncia nos autos ação penal n.º 0072026-61.2018.8.19.0001). 
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 A instauração, em 02/04/2019, do IP n.º 901-434/2019, para apurar 

possível crime de lavagem de dinheiro perpetrado pelos denunciados RONNIE LESSA e 

ELCIO DE QUEIROZ. 

 A instauração, em 03/05/2019, pela Delegacia de Homicídios da Capital 

do IP n.º 901-334/2019, para apurar possível crime de obstrução à Justiça, tendo como 

envolvidos pessoas relacionadas ao denunciado RONNIE LESSA. 

 O oferecimento, em 14/06/2019, de denúncia pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, a partir do Inquérito Policial Federal n.º 

477/2018-15SR/PF/RJ, contra RODRIGO JORGE FERREIRA e CAMILA MOREIRA, 

imputando-lhes a prática do delito do art. 2.º, § 1.º, da Lei n.º 12.850/13, perante a 28ª Vara 

Criminal da Comarca da Capital. 

 O oferecimento, em 09/09/2019, de denúncia pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, a partir do IP 901-334/2019 (Operação 

denominada "SUBMERSUS"), contra quatro envolvidos – ELAINE PEREIRA FIGUEIREDO 

LESSA (esposa de Ronnie Lessa), BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO (cunhado de Ronnie 

Lessa), JOSÉ MÁRCIO MANTOVANO e JOSINALDO LUCAS FREITAS (os dois últimos, 

amigos de Ronnie Lessa) –, imputando-lhes a prática do crime de obstrução de justiça (art. 2.º, 

§ 1.º, da Lei n.º 12.850/13), bem como, em relação ao acusado RONNIE LESSA, pelo delito 

de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (processo n.º 0133709-65.2019.8.19.0001, em 

trâmite perante à 19.ª Vara Criminal). 

Basta uma breve leitura desse resumido histórico para se constatar, estreme de 

dúvidas, que não há conivência ou imobilidade das autoridades locais na apuração de crimes 

praticados por milicianos. É importante anotar que essas são algumas ações já implementadas, 

mas há outras tantas em curso, cujo detalhamento, além de desnecessário ao deslinde da 

controvérsia destes autos, suficientemente instruídos, mostra-se inoportuno, sob pena de 

atrapalhar ou frustrar a obtenção dos resultados perseguidos. 

Não se confirma, assim, a preocupação da PROCURADORIA-GERAL DA 

REPÚBLICA, no sentido de que o IDC se apresenta “como tentativa de interromper ciclo cruel 

de descaso institucional”, porque, como visto, inexistente tal vício. 

 

Insubsistência do pedido  

A despeito da inegável gravidade dos fatos e da complexidade do contexto em 

que eles estão inseridos, não se me afigura legítima a pretensão da PROCURADORIA-GERAL 

DA REPÚBLICA de interferir na esfera de atuação das autoridades estaduais. 
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Com efeito, compulsando as informações trazidas a estes autos, ao meu sentir, 

não está configurada, nem longe, inércia tampouco desinteresse da Polícia Civil e do Ministério 

Público do Estado. O que transparece, a partir da análise das ações acima relacionadas, é 

justamente o contrário. Há um evidente empenho dessas autoridades em solucionar os crimes, 

cujos executores, inclusive, já foram identificados: em 11/03/2019, foi oferecida denúncia 

contra RONNIE LESSA e ELCIO DE QUEIROZ, imputando-lhes a participação nos crimes 

de homicídios praticados contra Marielle Franco e Anderson Gomes, bem como na tentativa de 

homicídio contra Fernanda Gonçalves (processo n.º 0072026-61.2018.8.19.0001, em trâmite 

perante o 4.º Tribunal do Júri da Capital). 

Cumpre anotar, a propósito, o excelente trabalho realizado em conjunto pelo 

GAECO e pela Polícia Civil do Estado, que se valeram de linhas investigatórias baseadas em 

aparatos tecnológicos de ponta para identificar a dinâmica da ação criminosa naquele fatídico 

dia 14/03/2018. 

No que se refere ao apontado vazamento de informações relevantes do inquérito 

em curso, exploradas em matérias jornalísticas, verifico que, a despeito da perniciosidade dessa 

prática – reiterada da nossa imprensa, diga-se –, no caso, não se constatou nenhum 

comprometimento das investigações em decorrência de notícias inoportunamente veiculadas, 

tampouco foi identificado o autor ou autores da indevida quebra de sigilo, tarefa esta de difícil 

consecução. 

 

Dificuldades enfrentadas no inquérito em andamento 

Sem embargo, não há como negar que o tempo corre em favor dos criminosos. 

Lá se vão mais de dois anos, sem que fossem totalmente esclarecidos os crimes, notadamente 

seus supostos mandantes e sua motivação, a despeito do enorme esforço desprendido até hoje 

pelas autoridades locais. 

Contudo, as tribulações inerentes ao caso – frise-se, de altíssima complexidade 

–, não seriam exclusividade dessa ou daquela Polícia Judiciária. Ouso afirmar que qualquer 

instituição brasileira de investigação enfrentaria as mesmas dificuldades, os mesmos obstáculos 

e contratempos surgidos no inquérito em curso perante a Polícia Civil fluminense. 

Esta Terceira Seção é, naturalmente, formada por juízes, não investigadores 

profissionais, mas todos com larga experiência na análise e acompanhamento de inquéritos e 

incursões investigatórias. E, baseado nessa bagagem, entendo que não se trata de uma 

investigação convencional de homicídio, uma vez que a ação delituosa está circundada de 

“profissionalismo”, inferido a partir dos raros vestígios deixados e da sua execução precisa, 
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meticulosamente arquitetada, conforme foi levantado na apuração do modus operandi dos 

executores. 

Observa-se, a propósito, que a investigação sobre os executores dos crimes 

parece ter sido bem-sucedida em razão da adoção de diligências também nada convencionais. 

E, ao que tudo indica, a apuração dos eventuais mandantes, também, demandará esforço 

investigatório com incursões similares, com uso de tecnologia e dados digitais disponíveis.  

Por isso, obter dictum, registro a preocupação com as ponderações lançadas pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL acerca das dificuldades em obter dados telemáticos, 

sob a guarda de empresas de mídia social, absolutamente relevantes à elucidação da dinâmica 

criminosa. Não são os autos deste Incidente, todavia, a seara própria para o debate de tais 

questões. 

 

Conclusão  

Diante do cenário que ora se apresenta, ao meu sentir, não há sombra de descaso, 

desinteresse, desídia ou falta de condições pessoais ou materiais das instituições estaduais 

encarregadas por investigar, processar e punir os eventuais responsáveis pela grave violação a 

direitos humanos decorrente dos homicídios da vereadora Marielle Francisco da Silva e seu 

motorista, Anderson Pedro Matias Gomes. Ao revés, constata-se notório empenho da equipe de 

policiais civis da Delegacia de Homicídios e do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao 

Crime Organizado – GAECO do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESTADO DO 

RIO DE JANEIRO, o que desautoriza o atendimento ao pedido de deslocamento do caso para 

a esfera federal.  

Ademais, considerando o vasto acervo já formado, com centenas de diligências 

cumpridas e outras tantas em andamento, o pretendido deslocamento das investigações para a 

Polícia Federal, ao que tudo indica, acarretaria efeito contrário ao que se defende no incidente 

suscitado, isto é, traria mais atraso às investigações, militando em desfavor do objetivo 

perquirido. 

Nesse mesmo sentido, foram as manifestações dos familiares das vítimas. 

Vale ressaltar que a análise do pedido de deslocamento de competência não é 

balizada por uma escolha de qual seria, supostamente, a melhor polícia ou o melhor órgão do 

Ministério Público para investigar e processar os assassinos do caso. A conclusão é extraída a 

partir do exame dos requisitos constitucionais, que se referem a hipóteses de excepcionalidade, 

conforme exaustivamente consignado neste voto.  
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Por isso, deixo claro, em especial para o público leigo, que a decisão pela 

manutenção das investigações com a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, sob a supervisão 

do Ministério Público do mesmo Estado – caso meu voto seja acompanhado pela maioria dos 

meus ilustres pares –, não se traduz, de forma alguma, em demérito nem para Polícia Federal 

nem para o Ministério Público Federal. Tanto o Ministério Público Federal – instituição da qual 

tenho a honra de ter pertencido – quanto a Polícia Federal são instituições das mais respeitadas 

do país. E são assim reconhecidas pelo altíssimo nível de seus integrantes, cujos trabalhos são 

pautados pelo excelente nível técnico e, sobretudo, pelo profissionalismo. 

Também me parece oportuno reafirmar a importância de as autoridades locais 

estarem abertas para solicitar, sempre que necessário, o auxílio de instituições federais ou, 

quiçá, de outros Estados, cuja colaboração pode ser fundamental para se descobrir o que resta 

a ser esclarecido. 

Nesse diapasão, a Lei n.º 12.850/2013 – que define organização criminosa e 

dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas 

e o procedimento criminal – dispõe, in verbis: 

“Art. 3.º Em qualquer fase da persecução penal, serão permitidos, sem 

prejuízo de outros já previstos em lei, os seguintes meios de obtenção da prova: 

[...] 

VIII - cooperação entre instituições e órgãos federais, distritais, 

estaduais e municipais na busca de provas e informações de interesse da 

investigação ou da instrução criminal.” 

 

O auxílio de outras instituições e órgãos à persecução penal, com expressa 

autorização legal, pode, repito, ser de grande valia, mormente em razão da complexidade da 

investigação em tela. 

Revela-se, pois, bem-vindo o registro lançado pelo Parquet Estadual de que, 

“nesta parte da investigação, o Ministério da Justiça atua diretamente e prestando apoio ao 

Ministério Público do Rio do Janeiro, onde diversos atos de investigação vêm sendo praticados 

em conjunto com o GAECO MPRJ, a demonstrar, uma vez mais, QUE NUNCA HOUVE 

INÉRCIA, TAMPOUCO RECUSA DE TRABALHO EM CONJUNTO, SEMPRE QUE 

NECESSÁRIO”.  

Ante o exposto, rendendo homenagens à atuação da Procuradoria-Geral da 

República, cuja petição inicial foi subscrita pela combativa e zelosa Dra. Raquel Dodge, 

instituição que, hoje, se faz representar pelo seu atual Chefe, o ilustre Dr. Augusto Arras, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de deslocamento de competência, uma vez que não 

estão demonstrados seus pressupostos. 
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É como voto, Senhor Presidente. 


