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INCIDENTE DE DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA Nº 24 - DF 
(2019/0280084-4) 

 
VOTO-VOGAL 

 

O SENHOR MINISTRO JORGE MUSSI: JORGE MUSSI: Trata-se de 

Incidente de Deslocamento de Competência suscitado pela então Procuradora-Geral 

da República, Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge, com fundamento no artigo 109, § 

5º, da Carta Política, no qual alega que inquérito instaurado pela Polícia Federal 

aponta falhas na investigação da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro 

encarregada de apurar as mortes da vereadora Marielle Francisco da Silva e de seu 

motorista, o Sr. Anderson Pedro Mathias Gomes, além da tentativa de homicídio 

contra a assessora parlamentar da vereadora, Fernanda Gonçalves Chaves, que 

também estava no veículo no momento dos disparos. 

Sustenta o pedido de deslocamento de competência na necessidade 

de se identificar o mandante ou os mandantes do homicídio, ressaltando que há 

vários relatos de contaminação do aparato policial do Estado do Rio de Janeiro pelo 

crime organizado, criando o fenômeno de grupos paramilitares conhecidos como 

"milícias". 

Postula, ao final, a transferência 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 

diretos do crime Ronnie Lessa e Élcio Vieira de Queiroz. 

Acerca do Incidente de Deslocamento de Competência, dispõe o art. 

109, § 5º, da Constituição Federal: 

Art. 109 - Aos juízes federais compete processar e julgar: 
(...) 
V-A - as causas relativas a direitos humanos a que se 
refere o § 5º deste artigo: 
(...) 
§ 5º - 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 
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qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de 
deslocamento de competência para a Justiça Federal. 

 

Passando-se ao exame dos requisitos estabelecidos para acolhida do 

incidente constitucional, inegável que sua principal característica, conforme ressoa 

do próprio dispositivo constitucional, é a excepcionalidade. 

Isso porque, a sua propositura exige não só a existência de grave 

violação a direitos humanos, mas também, a necessidade de assegurar o 

cumprimento de obrigações internacionais avençadas, estando-se diante de omissão 

ou incapacidade das autoridades responsáveis pela apuração dos ilícitos, como bem 

assentou a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça. 

Nessa toada, os seguintes precedentes: 

CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO 
DOLOSO QUALIFICADO. (VÍTIMA IRMÃ DOROTHY STANG). 
CRIME PRATICADO COM GRAVE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS 
HUMANOS. INCIDENTE DE DESLOCAMENTO DE 
COMPETÊNCIA. IDC. INÉPCIA DA PEÇA INAUGURAL. NORMA 
CONSTITUCIONAL DE EFICÁCIA CONTIDA. PRELIMINARES 
REJEITADAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E À 
AUTONOMIA DA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. APLICAÇÃO DO 
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RISCO DE 
DESCUMPRIMENTO DE TRATADO INTERNACIONAL FIRMADO 
PELO BRASIL SOBRE A MATÉRIA NÃO CONFIGURADO NA 
HIPÓTESE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. 
[...] 
5. O deslocamento de competência em que a existência de crime 
praticado com grave violação aos direitos humanos é 
pressuposto de admissibilidade do pedido deve atender ao 
princípio da proporcionalidade (adequação, necessidade e 
proporcionalidade em sentido estrito), compreendido na 
demonstração concreta de risco de descumprimento de 
obrigações decorrentes de tratados internacionais firmados pelo 
Brasil, resultante da inércia, negligência, falta de vontade 
política ou de condições reais do Estado-membro, por suas 
instituições, em proceder à devida persecução penal. No caso, 
não há a cumulatividade de tais requisitos, a justificar que se acolha 
o incidente. 
6. Pedido indeferido, sem prejuízo do disposto no art. 1º, inc. III, da 
Lei nº 10.446, de 8/5/2002. 
(IDC 1/PA, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, TERCEIRA 
SEÇÃO, julgado em 08/06/2005, DJ 10/10/2005, p. 217) 
  

No mesmo sentido, de minha relatoria: 
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INCIDENTE DE DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA. ART. 109, § 
5º, DA CARTA POLÍTICA. MEDIDA CONSTITUCIONAL 
EXCEPCIONALÍSSIMA. REQUISITOS CUMULATIVOS. GRAVE 
VIOLAÇÃO A DIREITOS HUMANOS. RISCO DE 
DESCUMPRIMENTO DO AVENÇADO COM ESTADOS-MEMBROS 
QUANDO DA SUBSCRIÇÃO DE TRATADO INTERNACIONAL. 
DEMONSTRAÇÃO DA TOTAL INCAPACIDADE DAS 
AUTORIDADES LOCAIS EM PROPICIAREM A PERSECUÇÃO 
PENAL. EXAME DOS PRESSUPOSTOS À LUZ DOS PRINCÍPIOS 
DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INCAPACIDADE, 
INEFICÁCIA E INEFICIÊNCIA. DISTINÇÃO IMPRESCINDÍVEL. 
[...] 
2. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o 
mérito de casos distintos - IDCs n. 1/PA; 2/DF; 5/PE -, fixou como 
principal característica do incidente constitucional a 
excepcionalidade. À sua procedência não só é exigível a existência 
de grave violação a direitos humanos, mas também a necessidade 
de assegurar o cumprimento de obrigações internacionais 
avençadas, em decorrência de omissão ou incapacidade das 
autoridades responsáveis pela apuração dos ilícitos. 
[...] 
4. Incidente de Deslocamento de Competência julgado procedente, 
em parte, nos termos do voto do Relator. 
(IDC 3/GO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, 
julgado em 10/12/2014, DJe 02/02/2015) 
 

Perceptível, que a primeira exigência à acolhida do incidente, qual seja, 

a ocorrência de grave violação a direitos humanos, advém da preocupação da 

República Federativa do Brasil em fazer prevalecer tais direitos, cooperando com os 

demais povos para o progresso da humanidade, repudiando o terrorismo e o 

racismo, princípio estampado no art. 4º da Constituição Federal. 

Não obstante, prudente examinar, com atenção ao seu fiel significado, 

a expressão grave violação a direitos humanos, já que os crimes de homicídio, como 

os tratados na espécie, por si só geram grande repúdio e repercussão perante a 

sociedade, pois atingem o direito à vida e à própria dignidade da pessoa humana. 

No caso presente, não há dúvidas de que estamos diante de um fato 

delituoso com características de grave violação a direitos humanos, porquanto, 

segundo a exordial e posteriormente apurado, os delitos aqui em exame são crimes 

contra a vida, supostamente levados à efeito por agentes com envolvimento em 

“milícias” paraestatais, tendo como uma das vítimas vereadora eleita pela notória 

defesa dos Direitos Humanos. 
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A propósito: 

1. 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, previsto no art. 4º, nº 1, da Convenção Americana 
sobre Direitos Humanos, da qual o Brasil é signatário por força 
do Decreto nº 678, de 6/11/1992, razão por que não há falar em 
inépcia da peça inaugural. (IDC 1/PA, Rel. Ministro ARNALDO 
ESTEVES LIMA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2005, DJ 
10/10/2005, p. 217) 
 

No que tange ao segundo requisito constitucionalmente positivado, 

cediço que experimentamos a preocupação internacional com a efetiva proteção dos 

direitos e garantias individuais. Aliás, com a finalidade acima sublinhada foi firmado o 

acordo entre os povos para a garantia desses direitos, ajuste este conhecido como 

Pacto de San José da Costa Rica, subscrito pela República Federativa do Brasil. 

Nesta senda, não é demais lembrar que o desmazelo aos 

compromissos pactuados por meio deste tratado gera prejudiciais consequências ao 

Estado-membro que assim agir, pois, repita-se, busca-se o respeito mútuo, global e 

genuíno entre os entes federados para com os direitos humanos. 

De certa forma interligado ao risco de descumprimento de acordos 

internacionais de direitos humanos, exsurge o último requisito, definido pela 

necessidade de demonstração inequívoca da total incapacidade das instâncias e 

autoridades locais em oferecer respostas às ocorrências de grave violação aos 

direitos humanos. 

O eminente Min. Rogerio Schietti Cruz, quando do voto proferido no 

IDC n. 5, assim se pronunciou: 

INCIDENTE DE DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA. 
HOMICÍDIO INSERIDO EM CONTEXTO DE GRUPOS DE 
EXTERMÍNIO. GRAVE VIOLAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS. 
CONFIGURAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES 
DECORRENTES DE TRATADO INTERNACIONAL. 
ESTADO-MEMBRO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE APURAR 
VIOLAÇÕES E RESPONSABILIZAR O(S) 
CULPADO(S).EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. 
DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA QUE SE MOSTRA DEVIDO. 
[...] 
4. Para o deslocamento da competência, deve haver 
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demonstração inequívoca de que, no caso concreto, existe 
ameaça efetiva e real ao descumprimento de obrigações 
assumidas por meio de tratados internacionais de direitos 
humanos firmados pelo Brasil, resultante de inércia, 
negligência, falta de vontade política ou de condições reais de o 
Estado-membro, por suas instituições e autoridades, proceder à 
devida persecução penal. 
[...] 
(IDC 5/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA 
SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 01/09/2014). 
 

Nesta linha de raciocínio, a pretensão aqui descrita deve, volta-se a 

insistir, estar alicerçada na demonstração concreta e efetiva do risco de 

descumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais firmados por 

nosso País, ante a inoperante e/ou inadequada atuação dos órgãos originariamente 

competentes, englobando, no caso em tela, não só o Poder Judiciário, mas também 

o Ministério Público e a Polícia Judiciária. 

Volvendo-se à situação concreta, gize-se que não há nos autos 

qualquer informação de que haja procedimento instaurado em face do Estado 

Brasileiro perante órgãos internacionais, em especial, a Corte Interamericana de 

Direitos Humanos (CIDH), órgão vinculado à Organização dos Estados Americanos 

(OEA), afastando-se, por ora, qualquer o risco efetivo de punição do Brasil no 

exterior. 

Ainda da análise das provas dos autos, tenho para mim que o último 

requisito também não restou verificado. Retiro esta conclusão do conjunto das 

diligências realizadas pelos órgãos policiais que conduzem as investigações, bem 

como da atuação das demais instituições estaduais responsáveis pela persecução 

penal, que vem envidando esforços em punir os executores dos homicídios e 

apontar a autoria intelectual dos crimes. 

Das informações prestadas pela Polícia Civil do Estado do Rio de 

Janeiro, extrai-se o seguinte: 

"[a]tualmente, somando ambos os inquéritos, já são 6.127 
(seis mil, cento e vinte e sete) páginas de investigação, 
distribuídas em 34 (trinta e quatro) volumes de 
documentos, diligências, depoimentos, representações, 
relatórios, laudos periciais, acareações, reproduções 
simuladas e outras diligências materializadas" (fl. 176 – 
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vol. 2). 
 

Além disso, das mesmas informações prestadas, tem-se, como 

desdobramento da investigação principal, a abertura de ao menos mais 8 inquéritos 

policiais para apurar crimes conexos surgidos da apuração dos delitos de homicídio 

da vereadora Marielle Francisco da Silva e de seu motorista. 

Na mesma senda, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, em 

suas alegações finais (fls. 519-589), enumerou as providências tomadas no âmbito 

de sua atuação no presente caso afirmando que: 

"Em 28/09/2018, o Ministério Público do Estado do Rio de 
Janeiro instaurou PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO 
CRIMINAL (PIC) Nº001/18, com o escopo de apurar 
possível existência de Organização Criminosa 
autodenominado "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.  
[...]  
Cumpre ressaltar que diante de encontro fortuito durante 
as investigações dos executores de Marielle e Anderson, 
o MPRJ instaurou o PIC N.º: 005/2018 – "OPERAÇÃO 
INTOCÁVEIS", o qual redundou no oferecimento de 
denúncia em face de 13 milicianos na região de Rio das 
Pedras, Zona Oeste da Cidade do Rio de Janeiro, local de 
origem de Ronnie Lessa, sendo que o processo está em 
curso no 4º TRIBUNAL DO JÚRI DA CAPITAL, SOB O 
Nº: 0008202-94.2019.8.19.0001, estando na fase de oitiva 
de defesa e, com efeito, contando com a plena atuação 
do GAECO – Ministério Público do Estado do Rio de 
Janeiro.  
[...].  
Em 11 de março de 2019 foi oferecida Denúncia nos 
autos da AÇÃO PENAL N° 0072026-61.2018.8.19.0001, 
PERANTE O 4º TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DA 
CAPITAL, EM FACE DE RONNIE LESSA E ELCIO DE 
QUEIROZ, imputando-lhes a participação nos crimes de 
homicídios praticados contra a parlamentar Marielle 
Franco e o seu motorista Anderson Gomes, bem como na 
tentativa de homicídio perpetrada contra a vítima 
sobrevivente Fernanda Gonçalves.  
[...] 
NA DATA DE 18/03/2019 FOI INSTAURADO O IP 
901-266/2019, EM VIRTUDE DO DESMEMBRAMENTO 
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DO IP 901-385/2018 (CUJA DENÚNCIA FOI 
OFERECIDA), VISANDO O PROSSEGUIMENTO DAS 
INVESTIGAÇÕES COM O FITO DE APURAR A 
AUTORIA INTELECTUAL, bem como outros possíveis 
envolvidos e a motivação do crime, o que revela a 
continuidade da tarefa investigatória pelas Autoridades 
Estaduais.  
Pondere-se, igualmente, que em 26/03/2019 o 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO OFERECEU DENÚNCIA em face de RONNIE 
LESSA e ALEXANDRE MOTTA DE SOUZA, PERANTE A 
40ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL, SOB 
O Nº 0056484-66.2019.8.19.0001 imputando a 
ALEXANDRE a prática do crime previsto no art. 16, da Lei 
10.826/03 e a RONNIE LESSA o crime previsto nos art. 
17 c/c art. 20, ambos do mesmo Diploma Repressivo. A 
ação penal segue com auxílio do GAECO.  
[...] 
na data de 14/06/2019, O MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO OFERECEU DENÚNCIA 
NO BOJO INQUÉRITO POLICIAL FEDERAL Nº 
477/2018-15SR/PF/RJ, EM FACE DE RODRIGO JORGE 
FERREIRA e CAMILA MOREIRA, IMPUTANDO-LHES A 
PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 2º, §1º, DA 
LEI 12.850/13, PERANTE O JUÍZO DA 28ª VARA 
CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL, tendo sido 
requerida a decretação da prisão de ambos os 
denunciados.  
Na data de 09/09/2019, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO OFERECEU DENÚNCIA 
no bojo do IP 901-334/2019 em FACE DE 04 (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) –, para 
tanto, imputando-lhes a prática do crime de obstrução de 
justiça, DELITO PREVISTO NO ART. 2º, § 1º, DA LEI 
12.850/13, bem como em relação ao Acusado Ronnie 
Lessa pelo delito de posse ilegal de arma de fogo de uso 
restrito, o processo se encontra distribuído à 19ª VARA 
CRIMINAL, AUTOS N.º: 0133709-65.2019.8.19.0001.  
[...]." 
 

Diante desse contexto, no qual constam a instauração de 8 inquéritos 

policiais, 2 procedimentos de investigação criminal (PIC) e mais 5 ações penais 

ajuizadas, todas decorrentes dos fatos que resultaram nas mortes da vereadora 
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Marielle Francisco da Silva e de seu motorista Sr. Anderson Pedro Mathias Gomes, 

resta demonstrado que as autoridades estaduais se encontram empenhadas em dar 

uma resposta eficiente à violação de direitos humanos, o que afasta a necessidade 

de deslocamento da competência originária para a Justiça Federal. 

Assim, é inegável reconhecer que não se tem elementos suficientes 

para afirmar a incapacidade das autoridades estaduais de fornecerem resposta 

ainda tempestiva, afastando o risco, neste momento, de se ter como caracterizada a 

hipótese de deslocamento de competência. 

Ante o exposto, voto pela improcedência do presente Incidente de 

Deslocamento de Competência. 

É o voto. 

 

 


