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VOTO-VOGAL

O EXMO. SR. MINISTRO REYNALDO SOARES DA 
FONSECA: 

O Incidente de Deslocamento de Competência constitui criação da 

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. 

Confira-se o exato teor da previsão constitucional:

Art. 109. (...)
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§ 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 qualquer fase do inquérito 
ou processo, incidente de deslocamento de competência para a Justiça 
Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

Como reflexo de tal 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. 

Da leitura do dispositivo constitucional, a jurisprudência 

depreendeu e consagrou três pressupostos principais que devem ser atendidos 

simultaneamente para o acolhimento do Incidente de Deslocamento de 

Competência:

1. A constatação de grave violação de direitos humanos;

2. A possibilidade de responsabilização internacional, decorrente do 

descumprimento de obrigações assumidas em tratados internacionais; e 

3. 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.

De se ressaltar que, em seu voto no IDC n. 1/PA (julgado em 

8.6.2005, DJ 10/10/2005), o eminente Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA 

ponderou que somente a violação concreta dos direitos humanos pode justificar a 

necessidade de federalização da controvérsia. 

O entendimento foi referendado no julgamento do IDC n. 5/PE 

(julgado em 13/08/2014, DJe 01/09/2014), de Relatoria do não menos eminente 

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, quando a Terceira Seção explicitou que, 

“Para o deslocamento da competência, deve haver demonstração inequívoca de que, 

no caso concreto, existe ameaça efetiva e real ao cumprimento de obrigações 
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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” (grifei).

Além disso, 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 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.  

De outro lado, interpretando o terceiro dos pressupostos 

mencionados, a Terceira Seção desta Corte, tem entendido que 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 se 

caracteriza quando se constata “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) – 

negritei.

Tais situações foram constatadas, por exemplo, nos seguintes casos:

- Omissão do Estado ao não dar início a investigação criminal: 

Constatação efetuada em situação na qual, após o desaparecimento de pessoas, 
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decorrente de supostos crimes de tortura e homicídios atribuídos a autoridades 

policiais locais, os órgãos estatais somente instauraram inquérito policial 6 (seis) 

anos após a ocorrência dos fatos e, mesmo assim, impulsionados pela instauração de 

incidente de deslocamento de competência perante o STJ, o que denota “a total 

ineficácia da atuação das autoridades locais no caso específico, desnudando 

situação de grave omissão dos deveres do Estado, ainda mais quando os órgãos 

competentes, mesmo formalmente cientes de que um cidadão havia desaparecido, 

fato indicador de um delito contra a vida, nada fizeram a respeito de imediato” (IDC 

3/GO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, 

DJe 02/02/2015) – grifei;

- Existência de conflito institucional entre a polícia civil e o 

Ministério Público estadual que prejudica a investigação: Em investigação da 

morte de promotor de justiça por grupos de extermínio, “A falta de entendimento 

operacional entre a Polícia Civil e o Ministério Público estadual ensejou um 

conjunto de falhas na investigação criminal que arrisca comprometer o resultado 

final da persecução penal, com possibilidade, inclusive, de gerar a impunidade dos 

mandantes e dos executores do citado crime de homicídio” (IDC 5/PE, Rel. Ministro 

ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 

01/09/2014).

- Precariedade de meios locais para efetuar investigação e 

persecução penal: Em investigação de homicídio de vereador que denunciava a 

atuação de grupos de extermínio na fronteira entre os Estados da Paraíba e de 

Pernambuco, verificou-se ser “notória a incapacidade das instâncias e autoridades 

locais em oferecer respostas efetivas, reconhecida a limitação e precariedade dos 

meios por elas próprias. Há quase um pronunciamento uníssono em favor do 

deslocamento da competência para a Justiça Federal, dentre eles, com especial 

relevo: o Ministro da Justiça; o Governador do Estado da Paraíba; o Governador de 

Pernambuco; a Secretaria Executiva de Justiça de Direitos Humanos; a Ordem dos 

Advogados do Brasil; a Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do 

Estado da Paraíba”, acrescido esse fator do fato de que “a zona limítrofe 

IDC 24 C5425065510478548124=0@ C944551845131032506830@
 2019/0280084-4 Documento Página  4 de 7 



Superior Tribunal de Justiça

potencializa as dificuldades de coordenação entre os órgãos dos dois Estados” (IDC 

2/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/10/2010, 

DJe 22/11/2010).

Ora, no caso concreto, o quadro descrito pela Procuradoria Geral da 

República aponta indícios de violação de direitos humanos que pode, pelo menos em 

tese, vir a gerar responsabilização internacional do País, o que preencheria os dois 

primeiros requisitos para o acolhimento do incidente.

As situações em apuração são gravíssimas e alcançam os aspectos de 

gênero, raça, orientação sexual, opções ideológica e política etc. Tudo isso diz 

respeito à Democracia e às três gerações dos direitos fundamentais. 

Nesse sentido, como bem disse a Relatora, as 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.

Em relação ao segundo requisito, o MPRJ relata correspondências 

positivas das organizações internacionais competentes sobre a atuação concreta do 

Parquet do Rio de Janeiro. Logo, o receio do MPF, embora em tese possível, não 

apresenta indícios de concretude.

No tópico, recorde-se:

a) Até o momento, não se tem notícia de abertura de qualquer 

procedimento formal perante as Cortes Internacionais para apurar eventual 

responsabilidade do Brasil decorrente de suposto descumprimento de obrigações 

jurídicas assumidas em tratados internacionais. 

b) 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, 
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necessariamente, deve decorrer de inércia, descaso, condescendência, ou seja, de 

uma inação ou de uma ação descompromissada com o bem jurídico tutelado. 

Hipótese inexiste no caso.

Não vislumbro, com efeito, no caso concreto, o preenchimento do 

terceiro requisito autorizador do deslocamento de competência, já que não há 

evidência de que os órgãos do sistema de justiça estadual careçam de isenção ou das 

condições necessárias para desempenhar, até o momento, as funções de apuração, 

processamento e julgamento do caso.

No ponto, resume a Relatora, com precisão cirúrgica:

- A alegação do MPF de “contaminação” do aparato policial do 

Estado do Rio de Janeiro pelo crime organizado é feita de forma genérica, sem a 

indicação de nenhum elemento ou indício de prova concreta do suposto 

comprometimento dos investigadores do caso.

- Quanto aos agentes públicos que supostamente atuaram para 

atrapalhar as investigações, todos foram afastados e há investigações e ações penais 

em andamento para apuração dos fatos e punição de eventuais culpados. Assim, ao 

contrário do alegado na petição inicial do incidente, para cada suposto desvio de 

conduta de membros da corporação, houve uma reação firme no sentido de se 

reestabelecer a ordem.

- A opinião de distinto Desembargador do TJRJ acerca da 

capacidade de a Polícia Civil desvendar os crimes em questão, dada em entrevista a 

um jornalista, 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.

- A condução das investigações pelas autoridades locais, 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.
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- 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, o que 

denota efetiva reação do Estado contra o crime organizado.

- Não há sombra de descaso, desinteresse, desídia ou falta de 

condições pessoais ou materiais das instituições estaduais encarregadas de 

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

humanos decorrente dos homicídios da vereadora Marielle Francisco da Silva e de 

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.

- 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 pretende no incidente suscitado, isto é, traria mais atraso às investigações, 

militando em desfavor do objetivo perquirido.

Por fim, no prosseguimento das investigações, o Parquet estadual e 

a Justiça carioca poderão solicitar até mesmo o auxílio técnico e/ou operacional, se 

necessário, da Polícia Federal ou de outras instituições federais ou estaduais, em 

cooperação (art. 3.º, inciso VIII, da Lei n.º 12.850/2013).

Ante o exposto, na esteira do brilhante e didático voto da Ministra 

Laurita Vaz, rejeito as preliminares suscitadas e julgo improcedente o pedido.

É como voto. 

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
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