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INCIDENTE DE DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA N. 24/DF 

 

 

Voto 

 

 

O SR. MINISTRO RIBEIRO DANTAS: Sr. Presidente, egrégia Seção, 

gostaria de, em primeiro lugar, assim como fizeram alguns Colegas que me 

antecederam, acostar-me ao pronunciamento firme, embora sereno, de V. 

Exa. em repúdio às agressões feitas ao Judiciário e, em especial, aos juízes 

de Tribunais Superiores por estarem tendo a coragem de suas convicções. 

Faço isso até pela experiência pessoal que tenho. Sofri na pele esse mesmo 

tipo de agressão há algum tempo, mas me consolava o fato de que era apenas 

comigo. Agora me entristeço muito mais ao ver que esse tipo de 

comportamento está se disseminando. 

Defender a jurisdição em sua plenitude é defender um dos 

poderes da república e, portanto, defender a democracia, a Constituição. Isso 

tem de ser feito com desassombro porque, como já dizia Aristóteles numa 

frase famosa, que foi sua retomada por Churchill, a coragem é a primeira das 

virtudes porque ela é a garantia de todas as demais. 

Dito isso, passo a meu voto e, ao votar, quero acompanhar o 

voto magnífico da Ministra Laurita, que foi um voto substancioso, completo 

sem ser comprido, sem ser rebuscado, foi denso e conciso na medida do que 

é viável para abarcar uma quantidade de questões como essa. 

Acompanho a rejeição das preliminares que foram 

levantadas. Também a acompanho na admissão ao feito das vítimas, dos 

acusados de homicídio e dos amigos da Corte, ressaltando que não estão aqui 

propriamente na qualidade de partes, apenas de interessados. Isso porque, 

como outros também já disseram, temos um instituto, que foi criado pela 
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Emenda Constitucional n. 45 de 2004, que até hoje não mereceu um 

procedimento por parte do legislador, mas que tem, pela própria dicção 

constitucional, aplicação imediata, e o Judiciário vai tendo que fazê-lo seguir 

caminho como as águas de um rio vão procurando seu jeito de chegar no 

mar. Concordo ainda com a prefacial de instalação de inquérito para apurar 

vazamento de documentos.  

Finalmente, chego ao mérito. Serei breve, até pela hora, 

dizendo que o incidente de deslocamento de competência foi trazido como 

um adendo ao sistema de administração constitucional das crises federativas, 

que existe em nossa Carta há muito tempo, a intervenção federal, com o 

estado de sítio e o estado de defesa, que são outras formas de defesa de outras 

crises.  

As crises federativas devem ser encaradas sempre com o 

caráter negativo que a Constituição, não somente a atual, mas todas as 

Constituições republicanas que a antecederam, exceto a de 1937, estabelece: 

que a União não intervirá nos estados nem nos municípios, e os estados não 

intervirão nos municípios a não ser quando acontecem tais e quais situações, 

que são situações críticas que a doutrina chama de violação a princípios 

sensíveis. 

O incidente de deslocamento de competência é uma forma 

pequena de intervenção federal, por isso deve ser visto com esse mesmo 

caráter negativo. Ele não deve acontecer, salvo se, somente se, estiverem 

presentes os pressupostos que a Constituição aponta e que a jurisprudência 

desta Casa já fixou. Primeiro, a existência de grave violação aos direitos 

humanos. 

Podemos dizer que, aqui, sim, há grave violação a direitos 

humanos porque temos uma espécie de feminicídio político e, ao mesmo 

tempo, um crime de ódio. Além da questão de se tratar de uma mulher, há a 

questão de ser ela negra, de ter ela uma orientação sexual que diverge da 
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maioria e de defender os pobres que vivem na periferia, e desse assassinato, 

sendo ela detentora de poder, porque há muitas outras pessoas nessa situação, 

mas que não são vítimas de atentados assim. Ela estava numa situação de 

poder porque conseguiu se eleger vereadora, muito bem votada, e fazia de 

seu cargo parlamentar uma tribuna para defesa de suas ideias. 

Esse primeiro pressuposto pode existir, mas o segundo, que é 

o risco de responsabilização internacional do Brasil em face do 

descumprimento de obrigações jurídicas assumidas e tratadas internacionais, 

parece simplesmente uma especulação, uma coisa muito remota. 

Finalmente, o terceiro pressuposto para a ocorrência do 

deslocamento de competência, que é a incapacidade das instâncias e das 

autoridades locais de oferecer respostas efetivas, foi inteiramente instruído 

pelo voto da Ministra Laurita Vaz e pelos acréscimos que trouxeram os votos 

dos Ministros Jorge Mussi, Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo Soares da 

Fonseca e Sebastião Reis Júnior, que em antecederam. 

Nada indica que a polícia e o Ministério Público do Estado 

do Rio de Janeiro não tenham condições de dar conta deste caso. Nada indica 

que, se fosse passado para as mãos da Polícia Federal e do Ministério Público 

Federal, ele tivesse sucesso. 

Há uma única coisa que não foi enfrentada no voto da 

Ministra Relatora, porque foi levantada oralmente por meu querido e 

brilhante Subprocurador, hoje Vice-Procurador-Geral, presente nesta Seção 

telepresencial, Dr. Humberto Jacques, de quem tenho o prazer e a honra de 

ser colega na Universidade de Brasília. Ele trouxe uma questão a mais: o 

duplo homicídio e a tentativa de homicídio ocorreram quando a segurança 

do Estado do Rio estava sob intervenção federal, o que carrearia um interesse 

especial da União. 

De fato, esse é um elemento interessante, mas não existe 

nada. Vou recusar esse argumento jurídico do Dr. Humberto Jacques, 
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dizendo que não existe nada na lei, até porque não existe lei regulando o 

incidente e não se pode dessumir da Constituição que ela queira que os 

crimes cometidos em alguma entidade federativa que esteja sob intervenção 

federal se tornem federais. Senão, teríamos de federalizar não apenas o 

homicídio da vereadora e de seu motorista e a tentativa de homicídio de sua 

assessora, teríamos de federalizar todos esses crimes similares contra os 

direitos humanos que aconteceram no Estado do Rio enquanto ele estava sob 

intervenção e que não foram até agora inteiramente desvendados ou 

inteiramente punidos. 

Esse é o único acréscimo que faço, porque me pareceu 

importante responder a essa questão também. 

Com isso, acompanho o voto da Relatora e de todos os que 

vieram diante de mim. 

Digo mais, não estou preocupado com isso: se não se 

federalizar neste caso, não se federalizará mais em nenhum. Isso não me 

preocupa porque a federalização tem de ser examinada detidamente em cada 

caso e só vai haver quando, além da grave agressão aos direitos humanos, 

houver o risco de responsabilização do País nos fóruns internacionais pelo 

descumprimento de obrigações que assumiu perante a comunidade mundial 

e a inação, a impossibilidade ou a incapacidade de atuação devida dos 

agentes locais, que, neste caso concreto, a meu sentir, não ocorre. 

Por todos esses motivos, voto rejeitando as preliminares e, 

como fez a ilustre Relatora, indeferindo o incidente de deslocamento de 

competência. 

É o voto. 
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