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A Procuradora–Geral da 

República - PGR, Raquel Dodge, 

determinou, no dia 15/03/2018, a 

instauração de procedimento 

instrutório de Incidente de 

Deslocamento de Competência, 

com objetivo de analisar os fatos 

ocorridos no caso do assassinato 

da vereadora Marielle Franco e de 

seu motorista, Anderson Gomes, 

que pode culminar na 

federalização da investigação e 

julgamento deste crime.   

 

O Incidente de Deslocamento 

de Competência – IDC é um 

instituto jurídico previsto no art. 

109, §5°, da Constituição Federal, 

incluído pela Emenda 

Constitucional n° 45, de 2004, que 

prevê a possibilidade de o 

Superior Tribunal de Justiça – STJ, 

a pedido da PGR, deslocar a 

competência da persecução penal 

da Justiça Estadual para a Justiça 

Federal, com o fim de assegurar a 

efetividade da prestação 

jurisdicional em casos de graves 

crimes contra os direitos 

humanos. 

Visto que o legislador 

constitucional optou por não 

estabelecer parâmetros rígidos 

para conceituar “grave violação de 

direitos humanos”, criando um 

conceito jurídico indeterminado, 

transfere-se para o campo do caso 

concreto a análise da aplicação do 

IDC. Diante disso, a jurisprudência 

do STJ aponta que é obrigatória a 

demonstração da incapacidade 

das instâncias e autoridades locais 

em oferecer respostas às 

ocorrências de graves violações 

aos direitos humanos.  

Considerando seu caráter de 

exceção, desde sua previsão no 

ordenamento jurídico, o IDC foi 

admitido pelo STJ em apenas três 

ocasiões: (i) no caso do 

assassinado do ex-vereador de 

Itambé/PE, advogado e ativista 

dos direitos humanos, Manoel 

Mattos (PT-PE), que denunciava a 

atuação de grupos de extermínio 

na região da fronteira entre o 

Estado da Paraíba e o Estado de 

Pernambuco, em 2010, nos autos 

do IDC n° 2; (ii) no caso de 

assassinatos de dezenas de 

moradores de rua na capital e no 

interior do Estado de Goiás, 

realizados por um grupo de 

extermínio, com participação de 

policiais militares, em 2014, nos 

autos do IDC n° 3; e (iii) no caso do 

assassinato do promotor de 

justiça do Ministério Público do 

Estado de Pernambuco – MP/PE, 

Thiago Faria Soares, executado no 

contexto de atuação de grupo de 

extermínio na região do agreste 

pernambucano, em 2014, nos 

autos do IDC n° 5.  

Não obstante o fundamento 

de implementação da intervenção 

federal no Estado do Rio de 

Janeiro apontar pela insuficiência 

estadual na área de segurança 

pública, por si só a intervenção 

não tem o condão de federalizar 

as investigações do crime em 

questão, conforme sustenta 

Daniel Sarmento1, advogado e 

pós-doutor em Direito. 

Diante disso, o que se pode 

afirmar é que somente a 

instauração de um IDC, com ampla 

fundamentação e lastro 

probatório, deferido pelo STJ, 

constitui instrumento hábil para 

deslocar a competência da 

persecução penal no caso da 

execução da vereadora desta 

cidade e seu motorista, que por 

enquanto, é conduzida pela Policia 

Civil do Estado do Rio de Janeiro – 

PCRJ. 

 
Autoria: 
João Henrique de Oliveira Vieira 
Consultor Legislativo em Direito 
 

Coordenação: 
Maria Cristina Furst de F. Accetta 
Consultora-Chefe

                                                           
1 Entrevista concedida à Revista JOTA, em 
https://www.jota.info/justica/mpf-pode-pedir-
federalizacao-da-investigacao-do-assassinato-
de-marielle-franco-15032018 Acesso em 
16/03/2018 

https://www.jota.info/justica/mpf-pode-pedir-federalizacao-da-investigacao-do-assassinato-de-marielle-franco-15032018
https://www.jota.info/justica/mpf-pode-pedir-federalizacao-da-investigacao-do-assassinato-de-marielle-franco-15032018
https://www.jota.info/justica/mpf-pode-pedir-federalizacao-da-investigacao-do-assassinato-de-marielle-franco-15032018

