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RESUMO 

 

O escopo do ordenamento jurídico contemporâneo é dar efetividade aos direitos humanos e 

fundamentais, que possuem como núcleo essencial a dignidade da pessoa humana. Para alcançar tal 

fim, ao longo dos anos, foram criados instrumentos assecuratórios da existência desses direitos. O 

ordenamento jurídico brasileiro, através do art.109§ 5º da CRFB/88, prevê a possibilidade de 

suscitação de IDC - Incidente de Deslocamento de Competência da justiça estadual para a justiça 

federal nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, com a finalidade de assegurar o 

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

Brasil seja parte. Este instrumento pode ser suscitado pelo Procurador-Geral da República perante o 

Superior Tribunal de Justiça. O IDC- Incidente de Deslocamento de Competência é irrisoriamente 

utilizado na seara jurisdicional, o que evidencia sua inaplicabilidade. Análise o conteúdo deste 

instrumento destaca os motivos pelos quais não é utilizado de forma eficaz. Propondo resoluções e 

saídas para esta realidade, presente trabalho defende a constitucionalidade deste dispositivo 

constitucional, considerando-o norma de eficácia imediata, que possui eficácia jurídica, mas carece 

de eficácia social, efetividade. Concluindo-se pela necessidade de realização de reformas no 

ordenamento jurídico pelo Poder Legislativo e reformas estruturais na estrutura do Poder Judiciário. A 

metodologia adotada para a elaboração do trabalho consistirá numa abordagem crítica bibliográfica, 

descritiva e exploratória.  

 

Palavras-chave: Direitos Humanos. Incidente de Deslocamento de Competência. Constitucionalidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

9 

 

 

 

ABSTRACT  

 

 

The scope of the legal system today is giving effect to human rights, as they have the essential core of 

human dignity. To achieve this end, over the years, tools have been created to ensure the existence of 

these rights. The Brazilian legal system, through the art.109 §5º of CRFB/88, provides the  IDC –

“Incidente de Deslocamento de Competência” in cases of grave human rights violations, in order to 

ensure compliance with obligations under international human rights treaties signed by Brazil. This 

constitutional provision, therefore, act as an important instrument of human rights, if it were actually 

applied in Brazil.  O IDC was rarely used, which demonstrates its inapplicability. The present work 

aims to analyze the content of this instrument and understand the reasons why it is not used 

effectively, proposing resolutions and outputs to this reality. The methodology adopted for the 

preparation of the work will consist of a critical approach to literature, descriptive and exploratory.  

 

Keywords: Human Rights. International Treaties. IDC. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

O escopo do ordenamento jurídico contemporâneo é dar efetividade aos direitos humanos e 

fundamentais, que possuem como núcleo essencial a dignidade da pessoa humana. Para alcançar tal 

fim, ao longo dos anos, foram criados instrumentos assecuratórios da existência desses direitos. 

Diversos ramos do conhecimento científico abordam e exploram essa temática, afinal, a 

sobrevivência das instituições sociais, bem como seu desenvolvimento, só se faz possível à medida 

que os direitos fundamentais do ser humano são observados. Na seara jurídica percebemos a 

seguinte sistemática: o Direito Constitucional assegura os direitos através de suas normas, enquanto 

que outros ramos desta ciência convergem para a prática do que está disposto no texto constitucional. 

Destarte, encontramos no Direito Civil, no Direito Processual Civil, no Direito Penal, no Direito 

Processual Penal, bem como em demais outras áreas, instrumentos de defesa dos direitos 

fundamentais do ser humano. 

A inclusão de um instituto de cunho processual para a defesa dos direitos humanos na 

Constituição da República Federativa do Brasil, através da Emenda Constitucional nº45/2004, é o 

tema central deste trabalho monográfico, que tem pretende analisar a origem, aplicação e efetividade 

do Incidente de Deslocamento de Competência - IDC - como instrumento de defesa dos direitos 

humanos no Brasil. 

Nesse viés, propugna-se a análise do momento histórico, jurídico e científico em que esta 

norma foi inserida no corpo constitucional, apresentando a evolução do sistema constitucionalista e a 

crescente internacionalização dos direitos humanos.  

Empós, será realizada a apresentação e elucidação do conteúdo da referida norma jurídica, 

comprovando-se a pertinência dos argumentos que defendem a sua constitucionalidade, para, em 

seguida, tecer considerações acerca da aplicação do Incidente de Deslocamento de Competência – 

IDC- no ordenamento jurídico brasileiro.  

 Ao longo da explanação serão levantados apontamentos que buscam detectar causas que 

possam justificar a inexpressiva utilização deste instituto jurídico no Brasil, através do destaque de 

aspectos políticos, sociais, e econômicos peculiares, e da análise comparativa da efetividade de 

institutos análogos em ordenamento jurídico alienígena. Concomitantemente a esta exposição, serão 

sugeridas soluções para a correção dos problemas detectados, com o intuito de dar efetividade a esta 

norma jurídica tão importante para a consolidação da defesa de direitos humanos.  

Intenta-se fazer com que a sociedade repense acerca dos direitos humanos e nas diferentes 

formas de assegurá-los, tendo em vista que o princípio da dignidade da pessoa humana será 

protegido na exata medida em que efetivamente protegidos sejam aqueles direitos. 
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2. DIREITOS HUMANOS E EVOLUÇAO CONSTITUCIONAL.   

“Os direitos humanos não nascem todos de uma vez, nem de uma vez por todas”.             
Noberto Bobbio 

 

Antes de adentrarmos a análise específica dos elementos estruturais que compõem o instituto 

do IDC- “Incidente de Deslocamento de Competência”- faz-se mister analisar o contexto histórico, 

social e político que propiciou a sua criação em ordenamentos jurídicos alienígenas e que culminou 

com sua introdução no ordenamento jurídico brasileiro como forma de defesa e efetivação dos 

direitos humanos.  

A necessidade de criação do IDC – Incidente de Deslocamento de Competência- remonta a 

um momento histórico específico do Constitucionalismo: o Neoconstitucionalismo ou 

Constitucionalismo Contemporâneo.  

Sem qualquer pretensão de exaurir a investigação sobre o tema e dando relevo apenas aos 

aspectos que servirão de base para a realização de um estudo mais apurado sobre o IDC- Incidente 

de Deslocamento de Competência, passemos a expor breves palavras sobre a história do 

Constitucionalismo, através de análise perfunctória sobre a evolução do Constitucionalismo ao longo 

dos anos, perpassando sobre temas como o surgimento e reconhecimento dos direitos fundamentais 

e suas dimensões, e, consequentemente, da existência dos direitos humanos.  

2.1. Evolução do Constitucionalismo.  

 A doutrina constitucionalista, em síntese, aponta a divisão histórica do Constitucionalismo nas 

seguintes fases: Constitucionalismo na Antiguidade, Constitucionalismo Clássico, Constitucionalismo 

Moderno e Constitucionalismo Contemporâneo. Ao longo dessas fases observamos a evolução dos 

sistemas sociais, o surgimento das dimensões dos direitos fundamentais e sua constante valorização 

nas últimas décadas.  

“O constitucionalismo, apesar de termo recente, está ligado a uma ideia 
bastante antiga: a existência de uma Constituição nos Estados, 
independentemente do momento histórico ou do regime político adotado. 
‘Ainda que a Constituição em sentido moderno tenha surgido a partir das 
Guerras Religiosas dos Séculos XVI e XVII, pode se dizer que todos os 
Estados – mesmo absolutistas ou totalitários- sempre possuíra uma norma 
básica, expressa ou tácita, responsável por conferir o poder soberano.’ 
(...)  
Nos dias de hoje o termo ‘constitucionalismo’ não é utilizado de forma 
neutra, simplesmente para descrever um fenômeno. Engloba em seu 
significado o valor que antes estava implícito nas palavras ‘Constituição’ e 
‘constitucional’, na tentativa de separar as soluções contingentes daquelas 
que sempre foram sua característica permanente.  Sua função seria ‘traçar 
os princípios ideológicos que são a base de toda Constituição e da sua 
organização interna’. Enquanto técnica específica de limitação do poder 
com fins garantísticos, o constitucionalismo é definido por CANOTILHO 
como ‘a teoria (ou ideologia) que ergue o princípio do governo limitado, 
indispensável à garantia dos direitos, em dimensão estruturante da 
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organização político-social de uma comunidade’ 
(...)  
No pensamento político e na ciência política contemporâneos, o 
constitucionalismo está associado a três ideias básicas: garantia dos 
direitos, separação dos poderes e princípio do governo limitado.”

1
 

O constitucionalismo na Antiguidade caracterizava-se pela ausência de Estados soberanos. 

As Constituições existentes eram consuetudinárias, baseavam-se nos costumes e precedentes 

judiciais, preponderantemente não escritas.  Tinham por principal função reconhecer a existência de 

direitos dos indivíduos perante o monarca, limitando o seu poder.  

Ao fim do Século XVIII ao início do Século XIX, com o fim da I Guerra Mundial, a doutrina 

reconhece a existência do período denominado Constitucionalismo Clássico ou Liberal.  Nesta fase 

surgem as primeiras constituições escritas, notadamente por iniciativa dos Estados Unidos e da 

França, pioneiros nesta empreitada, criando constituições escritas, rígidas, dotadas de supremacia. 

Essas experiências influenciaram a expansão do Constitucionalismo pelos demais países.   

Este período é distinguido pela existência do denominado “Estado de Direito” ou “Estado 

Liberal”, fase em que observamos o reconhecimento dos direitos fundamentais de primeira dimensão, 

ligados ao valor de liberdade. Precipuamente direitos civis e políticos, que exigem do Estado uma 

abstenção, uma não interferência na liberdade dos indivíduos. 

Em fase relativamente efêmera, alguns doutrinadores destacam a existência do período 

denominado Constitucionalismo Moderno ou Social, durante o curto período entre guerras do Século 

XIX. Nesta fase podemos detectar o reconhecimento da segunda dimensão dos direitos fundamentais, 

qual seja: dos direitos sociais, econômicos e culturais. Direitos estes que exigem prestações positivas 

do Estado. O Constitucionalismo Moderno ou Social marca a existência de um Estado Social. Um 

Estado que adota postura interventiva nas relações sociais, econômicas e laborais, com o escopo de 

garantir um mínimo “bem-estar social”.  

Após o fim da Segunda Guerra Mundial, observamos o surgimento do Constitucionalismo 

Contemporâneo (ou Neoconstitucionalismo). Nesse estágio do Constitucionalismo são reconhecidas 

novas dimensões ou gerações dos direitos fundamentais. Notadamente os direitos de terceira 

dimensão, reconhecidamente pela doutrina do constitucionalista Paulo Bonavides: direito ao 

desenvolvimento, direito ao progresso, direito ao meio-ambiente. Em síntese, caracterizam-se por ser 

direitos transindividuais, difusos e coletivos. O Neoconstitucionalismo é marcado pela existência de 

um “Estado Democrático de Direito” ou “Estado Constitucional Democrático”, que reconhece a ideia 

de supremacia e normatividade da Constituição. 

Essa fase do Constitucionalismo possui características próprias. A partir desse momento 

histórico, passa-se a reconhecer a força normativa da Constituição, através do aprimoramento da 

                                                 
1
 NOVELINO, Marcelo. Direito Constitucional. 4ª ed. São Paulo: Método, 2010. p.32. 
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Jurisdição Constitucional, baseada claramente na Teoria dos Direitos Fundamentais, que declara 

serem os direitos fundamentais o conteúdo mínimo a ser garantido e respeitado nos ordenamentos 

jurídicos.  

 No plano interno a consolidação desta fase, dá-se claramente através da promulgação da 

Constituição da República Federativa do Brasil, nas palavras do Ilustre constitucionalista José Afonso 

da Silva:  

“A configuração do Estado Democrático de Direito não significa apenas unir 
formalmente os conceitos de Estado Democrático e Estado de Direito. 
Consiste, na verdade, na criação de um conceito novo, que leva em conta 
conceitos dos elementos componentes, mas os supera na medida em que 
incorpora um componente de transformação do status quo. Aí se 
entremostra a extrema importância do art. 1º da Constituição de 1988, 
quando afirma que a República Federativa do Brasil se constitui em Estado 
Democrático de Direito, não como mera promessa de organizar tal Estado, 
pois a constituição aí já o está proclamando e fundando.  
(...) 
A democracia que o Estado Democrático de Direito realiza há de ser um 
processo de convivência social numa sociedade livre, justa e solidária, em 
que o poder emana do povo, e deve ser exercido em proveito do povo, 
diretamente ou  por representantes eleitos; participativa porque envolve a 
participação crescente do povo no processo decisório e na formação dos 
atos de governo; pluralista, porque respeita a pluralidade de ideias, culturas 
e etnias e pressupõe assim o diálogo entre opiniões e pensamentos 
divergentes e a possibilidade de convivência de formas de organização e 
interesses diferentes da sociedade; há de ser  um processo de liberação da 
pessoa humana das formas de opressão que não depende apenas do 
reconhecimento formal de certos direitos individuais, políticos e sociais, mas 
especialmente da vigência de condições econômicas suscetíveis de 
favorecer seu pleno exercício.”

2
 

 
Neste ínterim, observamos no plano internacional o surgimento da Organização das Nações 

Unidas (ONU) em 1945. 

“É nesse momento de reflexão internacional que se desenrolam os 
primeiros movimentos de um compromisso com a defesa da dignidade 
humana”. Assim, ainda em 1945, tem-se a Carta das Nações Unidas, que, 
embora expressando uma concepção de direitos humanos restrita às 
liberdades individuais, já consagra a busca de um mínimo ético a ser 
observado por todos os países que integram a ONU.  
Consolida-se um movimento de internacionalização dos direitos humanos e 
‘a relação de um Estado com seus nacionais passa a ser uma problemática 
internacional, objeto de instituições internacionais e do direito internacional.’  
Tem-se, então, como um dos atos iniciais do novo modelo, a criação, no 
âmbito do Conselho Econômico e Social da ONU, de uma Comissão de 
Direitos Humanos, à qual se atribuem, inicialmente, três tarefas. A primeira 
dessas tarefas é a elaboração de um documento que, sob forma de 
declaração, veicule um compromisso a ser assumido expressamente pela 
comunidade internacional. Surge, com isso, a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, aprovada em 10 de dezembro de 1948, que se 
encarrega de atribuir maior clareza aos conceitos expressos pela Carta da 
ONU.  

                                                 
2 DA SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. 30ª ed. Revista e Atual. São Paulo: 

Malheiros, 2008. p. 120. 
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Embora não constituindo, formalmente, um tratado e, portanto, não tendo 
natureza de um instrumento legal, a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos consagra uma exortação às diversas nações para que observem 
um padrão ético mínimo, que balizará a cena internacional. Mas não se trata 
de uma singela exortação retórica, mas, sim, de um conjunto de valores que 
condicionam a própria conformação da comunidade internacional.  
A falta de um caráter formal não impediu que a Declaração Universal dos 
Direitos  do Humanos logo influenciasse os diversos diplomas legislativos 
(nacionais e internacionais) que se seguiram à Segunda Guerra Mundial. 

Os passos seguintes são dados, após longo debate, com os Pactos 
Internacionais de 1966, aprovados pela Assembleia Geral da ONU em 16 de 
dezembro: de um lado os direitos civis e políticos e, de outro, os direitos 
econômicos, sociais e culturais.” 

3
 

Ao conjunto formado pela Declaração Universal de Direitos do Homem e pelo Pacto de 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e Pacto de Direitos Civis e Políticos, costuma-se denominar 

Carta Internacional dos Direitos Humanos (International Bill of Rights).
4
  

Nos anos seguintes, observa-se a efervescência de documentos multilaterais dessa natureza, 

que cuidaram de atribuir maior detalhamento ao rol de direitos humanos descritos na Carta das 

Nações Unidas. A exemplo da Convenção Americana de Direitos Humanos, chamada de Pacto de 

San José da Costa Rica, aprovada em Bogotá no ano de 1969 e a Corte Interamericana de Direitos 

Humanos que vigora desde 1978, mas, no Brasil, só entrou em vigor em 1992.  

Os documentos internacionais históricos acima mencionados tiveram por objetivo reconhecer 

a existência dos direitos fundamentais conferidos aos indivíduos. Esses documentos foram 

responsáveis, em grande parte, pela inserção de seu conteúdo em constituições de diversos países.   

A questão técnica que se apresenta na evolução dessas declarações de direitos foi a de assegurar 

sua efetividade através de um conjunto de meios e recursos jurídicos, que genericamente passaram a 

serem denominadas garantias constitucionais de direitos fundamentais.  

Neste novo momento a comunidade acadêmica volta-se para a necessidade de conferir 

efetividade a esses direitos a garantias fundamentais tão consagrados. É este o desafio do 

Constitucionalismo contemporâneo.  

2.2. Direitos Fundamentais e Direitos Humanos. 

 Passada esta análise perfunctória do processo de evolução e reconhecimento dos direitos 

fundamentais e dos direitos humanos, e, antes de adentrarmos ao estudo do tema central do nosso 

trabalho, para uma melhor compreensão da discussão que adiante será apresentada, faz-se 

necessário uma apresentação do tema direitos humanos, notadamente no ordenamento jurídico 

                                                 
3 CAZZETA, Ubiratan. Direitos Humanos e federalismo: o incidente de deslocamento de competência. São 

Paulo: Atlas, 2009. p.13.  
4
 CAZZETA, Ubiratan. Op. Cit. p.14. 
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brasileiro. 

De início, cumpre destacar a diferença terminológica das expressões “direitos fundamentais” 

e “direitos humanos”. Sob o ponto de vista material, esses termos possuem conteúdo equivalente, 

visto que se referem a um conjunto de normas que objetivam proteger os bens jurídicos que possuem 

como núcleo a dignidade da pessoa humana.  

“Na realidade, as diferenças porventura existentes entre direitos 
fundamentais e direitos humanos estão ligadas às fontes dos quais estes 
direitos brotam. 
 
Nesse norte, a expressão “direitos fundamentais” designa as posições 
jurídicas básicas reconhecidas como tais pelo Direito Constitucional positivo 
de um dado Estado, em um dado momento histórico.

5
 

 
Por sua vez, o termo ‘direitos humanos’ refere-se aos direitos básicos da 
pessoa reconhecidos no âmbito dos documentos de Direito Internacional. 
Assim, humanos seriam os direitos cuja validade desconhece “fronteiras 
nacionais, comunidades éticas específicas, porque afirmados” por fontes de 
direito internacional.” 

6
 

Ambos se assemelham por estarem relacionados aos direitos de liberdade e igualdade 

consagrados com o objetivo de promover a dignidade da pessoa humana.  A diferença é que os 

direitos humanos são aqueles consagrados no plano internacional e os direitos fundamentais são 

consagrados no plano interno, nos termos da constituição de cada Estado soberano. 

O presente estudo defende a ideia de que os direitos humanos e fundamentais foram 

reconhecidos através de longo processo de evolução, possuindo como uma de suas principais 

características, a historicidade, a universalidade, a irrenunciabilidade, a imprescritibilidade e a 

inalienabilidade.   

Assentado nos preceitos doutrinário defendidos pelo constitucionalista Paulo Bonavides, 

vejamos as colocações de Cançado Trindade: 

“A noção de direitos inerentes à pessoa humana encontra expressão, ao 
longo da história, em regiões e épocas distintas. A formulação jurídica desta 
noção, no plano internacional, é, no entanto, historicamente recente, 
articulando-se nos últimos n e cinco anos, mormente a partir da adoção da 
Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948. As raízes do que hoje 
entendemos por proteção universal dos direitos humanos remontam, 
contudo, a movimentos sociais e políticos, correntes filosóficas e doutrina 
jurídica distintos, que florescem ao longo de vários séculos em diferentes 
regiões do mundo. A ideia de direitos humanos é, assim, tão antiga como a 
própria história das civilizações, tendo logo se manifestado, em distintas 
culturas e em momentos históricos sucessivos, na afirmação da dignidade 

                                                 
5 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 5ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 

2005. p. 35.  
6
 SAMPAIO, José Adércio Leite. Direitos fundamentais: retórica e historicidade. Belo Horizonte: Del Rey, 

2004. p. 08.  
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da pessoa humana, na luta contra todas as formas de dominação e 
exclusão e opressão, e em prol da salvaguarda contra o despotismo e a 
arbitrariedade, e na asserção da participação na vida comunitária e do 
princípio da legitimidade.  O reconhecimento desses valores e conceitos 
básicos, formando padrões mínimo e universais de comportamento  e 
respeito ao próximo, constitui um legado, mais do que do chamado 
pensamento ocidental, das mais diversas culturas, da consciência universal 
de sucessivas gerações de seres humanos, tendo presentes suas 
necessidades e responsabilidades.” 

7
 

  

2.2.1. Conflito entre Direito interno e Direito Internacional. 

É circundando a temática dos Direitos Humanos que percebemos que a aplicação dos 

mesmos se dá, precipuamente, com a interferência de matérias reguladas por Direito Internacional, 

por vezes aplicadas no campo jurídico internacional. O Incidente de Deslocamento de Competência 

foi criado como instrumento para dar efetividade aos compromissos que o Brasil assumiu através de 

acordos internacionais.  

O problema da aplicabilidade e eficácia do Direito Internacional na ordem jurídica interna dos 

Estados nos remete ao estudo da hierarquia do Direito Internacional frente ao Direito interno estatal.  

É o que passaremos a analisar neste tópico, através da apresentação das teorias dualista e monista. 

A teoria dualista defende que o Direito internacional e o Direito interno dos Estados são duas 

ordens jurídicas distintas e independentes: as fontes do Direito internacional não teriam qualquer 

influência sobre questões relativas ao âmbito do Direito interno, portanto, o primado normativo seria 

da lei interna de cada Estado e não o Direito Internacional.   

“Ao Direito Internacional caberia, de forma precípua, a tarefa de regular as 
relações entre os Estados ou entres estes e as organizações internacionais, 
enquanto ao Direito interno caberia a regulação da conduta do Estado com 
os seus indivíduos. 

Assim, por ser diferente a identidade de fontes e por regularem tais 
sistemas matérias diferentes, entre eles (Direito interno e Direito 
Internacional) não poderia haver conflito, ou seja, um tratado internacional 
não poderia, em nenhuma hipótese, regular uma questão interna sem antes 
ter sido incorporado a este ordenamento por procedimento receptivo que o 
transforme em lei nacional.”

8
  

 
Segundo esta teoria, os tratados internacionais representam compromissos exteriores do 

Estado, assumidos por Governos na sua representação, sem que realize influência direta no 

ordenamento jurídico interno desse Estado.  Para os dualistas, esses compromissos 

internacionalmente assumidos pelo Estado não têm a potencialidade de gerar efeitos automáticos na 

                                                 
7
 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado.  Tratado de Direito Internacional dos Direitos Humanos. 2ª ed. Porto 

Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 2003, v.1, p.33. 
8 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de Direito Internacional Público. 3ª ed. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2008. p.66.  
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ordem jurídica interna estatal.    

 A teoria monista, por sua vez, defende que esses dois sistemas (Direito interno e Direito 

Internacional) estão interligados, compõem um só sistema jurídico.  

“Os autores monistas partem de uma inteligência diametralmente oposta à 
concepção dualista, vez que tem como ponto de partida a unidade e não a 
dualidade, mas de unidade (unicidade) do conjunto de normas jurídicas 
internas e externas. 

Não há, para os monistas, duas ordens jurídicas estanques, como querem 
os dualistas, cada uma com o âmbito de validade dentro de sua órbita, mas 
num só universo jurídico, coordenado, regendo o conjunto das atividades 
sociais dos Estados, das Organizações Internacionais e dos indivíduos. Os 
compromissos exteriores assumidos pelo Estado, desta forma, passaram a 
ter aplicação imediata no ordenamento jurídico interno do país pactuante.” 

9
 

 Portanto, para a teoria monista os Tratados Internacionais celebrados pelos Estados 

possuem aplicação imediata nos seus respectivos ordenamentos jurídicos internos. Aceita a tese 

monista, deparamo-nos com a seguinte situação: Sendo os dois sistemas (Direito interno e Direito 

Internacional) um todo uno, em caso de conflito de normas, qual ordem jurídica deverá prevalecer: a 

interna ou a internacional?  

 Neste aspecto, a teoria monista se bifurca, entre a ideia do monismo nacionalista e monismo 

internacionalista. A primeira estabelece que, em caso de conflito, deve prevalecer o Direito 

Internacional em detrimento do Direito interno, ao passo que a segunda defende conclusão oposta.  

Partindo dessas premissas doutrinárias, podemos constatar que o Estado brasileiro adota 

uma postura cambiante do que tange à adesão clara a algumas dessas teorias. Em pesquisa cobre o 

assunto, é a informação que em acórdãos do início do Século XX, o STF adotou uma postura de 

monista internacionalista, seguindo esta mesma linha de pensamento em posteriores decisões na 

década de 50. Entretanto em meados da década de 80, o STF apresentou inversão de tendência, 

adotando um posicionamento tendente à doutrina monista nacionalista. 
10

 

O constitucionalismo moderno tende a dar primazia às normas de Direito Internacional frente 

às normas de Direito interno - ou seja, tende a defender a ideia da prevalência da doutrina monista 

internacionalista. Por isso, parte da doutrina considera ser a nova orientação um retrocesso em 

relação à tendência internacional. 

Ultrapassando a discussão doutrinária, a adoção de uma ou outra teoria reflete drasticamente 

na forma com que os documentos internacionais são recebidos no âmbito do ordenamento jurídico 

brasileiro. É o que passaremos a analisar a partir de então. 

                                                 
9
  MAZZUOLI. Op. Cit. p.70. 

10
 CRETELLA JÚNIOR, JOSÉ, 1920- 1.000 perguntas e respostas de direito internacional público e direito 

internacional privado. Rio de Janeiro: Florense, 2006. p.26. 
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2.2.2 Incorporação de tratados internacionais sobre direitos humanos no ordenamento jurídico 

brasileiro e obrigações assumidas pelo Brasil.  

Fazendo um corte epistemológico, passaremos a discorrer sobre tema sobre a ótica dos 

tratados internacionais de direitos humanos, visto que o instituto “Incidente de Deslocamento de 

Competência” - IDC - surgiu como instrumento para efetivar os compromissos que o Brasil se 

comprometeu a cumprir através desses documentos internacionais.   

Os direitos fundamentais estão dispostos na Constituição da República Federativa do Brasil 

em seu Título II.  A consagração sistemática dos direitos fundamentais no Título II (art.5. à art. 17 da 

CRFB) não significa a exclusão de outros direitos fundamentais, que podem ser reconhecidos em 

diversos outros dispositivos da Carta Magna. Isso porque esses direitos não são identificados na 

Constituição pela forma que possuem, mas pelo seu conteúdo, sua substância.  

 

 O §1º do art. 5º da CRFB estabelece que “As normas definidoras dos direitos e garantias 

fundamentais têm aplicação imediata.”  Apesar de estar disposto no art. 5º, esse dispositivo se refere 

a todos os direitos fundamentais. Não deve ser interpretado como uma regra, mas sim como um prin-

cípio. Isso significa que os direitos fundamentais devem ser aplicados de forma imediata na maior 

medida possível, de acordo com as possibilidades fáticas e jurídicas existentes.
11

  As exceções a este 

posicionamento  estão nas normas de eficácia limitada, casos em que o próprio constituinte  exigiu 

expressamente uma lei regulamentadora para que aquele direito fundamental consagrado tenha efi-

cácia, possa produzir seus efeitos jurídicos.  

Ademais, nos parágrafos subsequentes do artigo retromencionado observamos que os 

direitos fundamentais dispostos no Título II da CRFB não excluem outros existentes ao longo do texto 

constitucional, bem como os decorrentes do regime democrático e dos tratados internacionais de 

Direitos Humanos.  Senão vejamos:  

“§ 2º - Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem ou-
tros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos trata-
dos internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. 
 
§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que 
forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, 
por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às 
emendas constitucionais.” 

O Supremo Tribunal Federal
12

 adota entendimento que os tratados internacionais de Direitos 

                                                 
11

 Posicionamento de Ingo Scarlet.  
12

 RE 466343 - Leading Case - EMENTA: PRISÃO CIVIL. Depósito. Depositário Infiel. Alienação fiduciária. 
Decretação de medida coercitiva. Inadmissibilidade absoluta. Insubsistência da previsão constitucional e das 
normas subalternas. Interpretação do art.5, inc. LXVII e §1º,§2º e 3º da CF, à luz do art. 7º §7º da Convenção 
Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica). Recurso improvido. Julgamento conjunto 
com RE nº 349.703 e dos HCs nº 87.585 e nº 92.566. É ilícita a prisão civil de depositário infiel qualquer que seja 
a modalidade do depósito.  (STF- RE 466.343-1- São Paulo. Relator: Ministro Cezar Peluso.) 
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Humanos assumidos pelos Brasil podem possuir três níveis de status em relação ao ordenamento 

jurídico. Tratados internacionais de Direitos Humanos aprovados com quórum de Emenda 

Constitucional (em dois turnos de votação, por três quintos dos votos dos respectivos membros) 

serão equivalentes às emendas constitucionais.  

Os tratados internacionais não aprovados com o quórum de Emenda Constitucional que 

tratam de conteúdo de Direitos Humanos possuem status supralegal.  E, por sua vez, os tratados 

internacionais que não versem sobre direitos humanos possuem status de lei ordinária.  

Para que sejam incorporados no ordenamento jurídico brasileiro, esses tratados são, em 

regra, firmados no plano internacional por um representante do Estado brasileiro - Chefe de Estado 

(Presidente da República) ou autoridade que receba delegação para representá-lo. Em seguida, o 

tratado internacional firmado passa por análise do Congresso Nacional, que conferirá ao mesmo juízo 

de legitimidade, aprovando-o através de votação simples ou com quórum qualificado. Em sequência, 

aprovado o tratado pelo Legislativo, há o seu ato de ratificação pelo Poder Executivo. A ratificação 

significa a subsequente confirmação formal por um Estado de que está obrigado ao tratado. Significa, 

pois, o aceite definitivo, pelo qual o Estado se obriga pelo tratado no plano internacional. O 

representante do Estado brasileiro poderá ratificar um tratado internacional depositando a carta de 

ratificação ao órgão internacional competente, ou enviando-a a conhecimento do(s) Estado(s) 

pactuante(s). 

Na sistemática de incorporação legislativa, o Estado recusa a vigência imediata do Direito 

Internacional na ordem interna, nesse passo Direito Internacional e Direito Interno são considerados 

duas normas jurídicas distintas.  A sistemática de incorporação não automática reflete a adoção de 

concepção dualista pelo sistema jurídico brasileiro. 

A doutrinadora Flávia Piovesan manifesta entendimento diverso do acima apresentado, pois 

defende que a incorporação de tratados internacionais que versam sobre direitos humanos se dá de 

forma imediata no ordenamento jurídico brasileiro, passando a compor o bloco de constitucionalidade. 

“Conclui-se que o Direito brasileiro faz a opção por um sistema misto, no 
qual os tratados internacionais de proteção dos direitos humanos, por força 
do art.5º§1º da CF/88, aplica-se a sistemática de incorporação automática, 
enquanto aos demais tratados internacionais se aplica a sistemática de 
incorporação legislativa, na medida em que se tem exigido a intermediação 
de um ato normativo para tornar o tratado obrigatório na ordem interna.  

Com efeito, salvo na hipótese de tratados de direitos humanos, no Texto 
Constitucional não há dispositivo que enfrente a questão da relação entre 
Direito Internacional e o Interno. Isto é, não há menção expressa à adoção  
a qualquer das correntes, seja monista, seja dualista. Por isso, a doutrina 
predominante tem entendido que, em face do silêncio constitucional, o 
Brasil adota a corrente dualista, pela qual há duas ordens jurídicas diversas 
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(a ordem interna e a ordem internacional).  

Embora seja essa a doutrina predominante, este trabalho sustenta que tal 
interpretação não se aplica aos tratados de direitos humanos, que, por força 
do art. 5º§1º, tem aplicação imediata. Isto é, diante do princípio da 
aplicabilidade imediata das normas definidoras de direitos e garantias 
fundamentais, os tratados de direitos humanos, assim que ratificados, 
devem irradiar efeitos na ordem jurídica internacional e interna, dispensando 
a edição do decreto de execução.”

13
 

Analisando a concepção da doutrina majoritária, que entende que a incorporação dos 

tratados internacionais que versam sobre direitos humanos pelo ordenamento jurídico brasileiro não 

se dá de forma imediata, observamos que não há uniformidade de entendimento no que tange a 

determinação de “fases” específicas no procedimento de ratificação e incorporação de tratados.  

Há doutrinadores que defendam até mesmo a desnecessidade de realização de 

procedimento de ratificação para que o acordo firmado passe a vincular o Estado pactuante no plano 

internacional. De fato, há espécies de documentos internacionais, a exemplo dos gentlemen’s 

agreements, que dispensam a necessidade do procedimento de ratificação, dada a sua natureza 

peculiar.  

Não obstante, o doutrinador MAZZUOLI destaca a necessidade de adoção do procedimento 

de ratificação nos tratados que versem sobre direitos humanos, sendo, portanto, fase considerada 

imprescindível, visto serem estes atos multilaterais, que, portanto, exigem procedimento de 

internalização no ordenamento jurídico interno um pouco mais complexo.  Esse é o entendimento 

aceito por este estudo. Vejamos:  

“Os atos internacionais que tratam sobre direitos humanos são atos 
multilaterais e, portanto, exigem procedimento um pouco mais complexo. 
Neste caso, publicado o decreto legislativo, para que o ato internacional 
entre em vigor internacionalmente é necessário seja ele ratificado. Ou seja, 
após a assinatura do tratado e posterior aprovação do Congresso Nacional, 
deve ser depositado o instrumento de ratificação da parte brasileira junto ao 
governo ou organismo internacional responsável pelas funções de 
depositário. Em suma, não é propriamente a ratificação que dá efeito ao 
tratado, mas sim a troca ou depósito da carta ou dos instrumentos de 
ratificação no organismo internacional ou no lugar indicado pelo próprio 
tratado. Depositando o instrumento de ratificação junto ao organismo ou 
governo responsável pelas funções de depositário, a prática brasileira, 
seguindo a tradição lusitana, tem exigido deva o Presidente da República, a 
quem a Constituição dá competência privativa para celebrar tratados, 
convenções e atos internacionais (art. 84, inc. VIII), expedir um decreto de 
execução, promulgando e publicando no Diário Oficial da União o conteúdo 
dos tratados, materializando-lhes então internamente.”

14
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 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e direito constitucional internacional. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 

2007. p.88. 
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Ao firmarem vários compromissos em relação à proteção dos direitos humanos e 

fundamentais perante a sociedade internacional através do procedimento acima apresentado, o 

Estado brasileiro, torna-se responsável pelo cumprimento das promessas solenemente feitas e sua 

efetiva implementação. Não basta a formal assunção de compromissos no cenário internacional, é 

preciso colocar em prática aquilo que foi pactuado. 

Entretanto, o que ocorre atualmente é o desrespeito contumaz por parte não só do Estado 

Brasileiro, mas também dos demais Estados em relação ao que foi pactuado internacionalmente, o 

que promove séria crise de efetividade dos documentos internacionais de defesa dos direitos 

humanos. 

“cumprir ou não suas obrigações internacionais? Em tese, há somente 
essas duas opções aos Estados, mas vários deles aproveitam a inexistência 
de tribunais internacionais de jurisdição obrigatória e criam uma terceira: 
não cumprir, mas sustentar (perante o público interno e externo) que 
cumprem! Essa mágica ilusionista é possível por ser a sociedade 
internacional paritária e descentralizada, na qual o Estado é, ao mesmo 
tempo, produtor, destinatário e aplicador da norma, ou seja, seu intérprete 
pode descumprir uma obrigação internacional, mas afirmar que, sob sua 
ótica peculiar, está cumprindo-a fielmente. Ocorre que tal ilusionismo já é 
velho, e o truque, conhecido.”

15
 

Há bastantes compromissos assumidos a nível internacional pelo Estado brasileiro que não 

são efetivamente cumpridos no sistema jurídico interno, por diversos fatores: de âmbito, social, 

econômico, político e regional, sob os quais permeiam sérios problemas basilares, o que contribui 

para a difícil solução desta situação.
16

 

A partir do momento que o Estado brasileiro ratifica tratado internacional e toma por 

compromisso a sua execução, estará obrigado a cumprir o que pactuou, sob pena se sofrer por 

imposição de Tribunais Internacionais
17

 sanções que se substanciam em penalidades de natureza 

moral, ética, política, econômica, variando desde a um embargo comercial, à reparação por 

indenização em virtude do ilícito internacional provocado. 

Sobre a questão, assim assevera FLÁVIA PIOVESAN: 

 “De acordo com o Direito Internacional, a responsabilidade pelas violações 

                                                 
15

 CAZETTA, Ubiratan. IDEM. p.35.  
16

 “O Brasil, além do Pacto de São José da Costa Rica, é signatário dos seguintes documentos: Convenção 
sobre o Instituto Indigenista Interamericano (1940), Convenção Interamericana sobre a Concessão de Direitos 
Civis à Mulher (1948), Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura (1985), Protocolo Adicional à 
Convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 
(Protocolo de San Salvador, 1988), Protocolo à Convenção Americana sobre Direitos Humanos Relativos à 
Abolição de Pena de Morte (1990), Acordo Constitutivo do Fundo para o Desenvolvimento dos Povos Indígenas 
da América Latina e do Caribe (1992), Convenção Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores (1994), 
Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (1994), Convenção 
Interamericana para a eliminação de todas as formas de discriminação contra as Pessoas Portadoras de 
Deficiência (1999). CAZETTA, IDEM p. 54.  
17

 A exemplo da Corte de Haia, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, do Tribunal Europeu de Direitos 
Humanos, e demais outros tribunais internacionais de jurisdição voluntária. 
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de direitos humanos é sempre da União, que dispõe de personalidade 
jurídica na ordem internacional. Nesse sentido, o princípio federativo e o da 
separação dos Poderes não podem ser invocados para afastar a 
responsabilidade da União em relação à violação de obrigações contraídas 
no âmbito internacional.  

Como leciona Louis Henkin: ‘A separação dos poderes no plano nacional 
afeta a forma de responsabilização do Estado? No que se refere à 
atribuição de responsabilidade, não faz qualquer diferença se esse órgão é 
parte do Executivo, Legislativo, Judiciário. Não importa ainda se o órgão tem 
qualquer responsabilidade em política internacional.  

Um Estado pode ser internacionalmente responsabilizado em virtude de 
agentes oficiais que atuavam inteiramente no plano das obrigações 
domésticas, independentemente de suas condutas terem sido endossadas 
ou conhecidas por oficiais responsáveis pelos assuntos internacionais.  

(...)  

Estados Federais, por vezes, têm buscado negar sua responsabilidade em 
relação a condutas praticadas sem Estados ou Províncias. Um Estado 
Federal é também responsável pelo cumprimento das obrigações 
decorrentes de tratados no âmbito do seu território interno, 
independentemente das divisões internas de poder. Exceções a esta regra 
podem ser feitas pelo próprio tratado ou em determinadas circunstâncias.’ 

Todavia, paradoxalmente, em face da sistemática até então vigente, a União, 
ao mesmo tempo que detém a reponsabilidade internacional, não é 
responsável no âmbito nacional, já que não detém competência de 
investigar, processar e punir a violação, pela qual internacionalmente estará 
convocada a responder.”

18
  

Por força do disposto na Convenção de Viena de 1969 os Estados soberanos são obrigados 

a cumprir o que pactuaram internacionalmente.  

“Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados é um dos mais 
importantes documentos já concluídos na história do Direito Internacional 
Público. Ela não se limitou apenas a delimitar um conjunto de regras 
referentes a tratados concluídos entre Estados, mas também se preocupou 
em regular todo tipo de desenvolvimento progressivo daquelas matérias 
ainda não consolidadas na área internacional.  

É curioso observar que a Convenção de Viena reveste-se de autoridade 
jurídica mesmo para aqueles Estados que dela não são signatários, em 
virtude de ser ela geralmente aceita como declaratória do Direito 
Internacional geral, expressando direito consuetudinário vigente, 
consubstanciado na prática reiterada dos Estados no que diz respeito à 
matéria nela contida.  É uma espécie decodificação geral do Direito 
Costumeiro internacional, o que não significa, contudo, que seja 
hierarquicamente superior aos demais tratados concluídos à luz de suas 
disposições.”

19
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 LOUISHENKIN et. Al., International law: causes  and materials. p.550. In PIOVESAN, Flávia. Direitos 
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Um dos princípios internacionais fixados pela Convenção de Viena está disposto em seu art. 

27, que determina que nenhum Estado pactuante “pode invocar as disposições de seu direito interno 

para justificar o inadimplemento de um tratado”. Ou seja, o Estado soberano não pode alegar direito 

interna perante a comunidade internacional como supedâneo para justificar e legitimar a não 

execução de um tratado.   

O Brasil não pode alegar direito interno para não cumprimento do que pactuou a nível 

internacional. Independente das dificuldades e esforços depreendidos para que o que foi pactuado 

seja respeitado, a República Federativa do Brasil, representada pelo seu Chefe de Estado, Presidente 

da República, é responsável pelos ilícitos internacionais aqui cometidos, podendo ser penalizados 

internacionalmente.  

É buscando fugir dessas sanções, que afetam a visão do país no plano externo, influenciando 

em suas relações exteriores e até mesmo em setores econômicos, que o Brasil, nas últimas décadas 

vem demonstrando necessidade de formar uma estrutura adequada para a correta apreciação de 

hipóteses de violação de direitos humanos por parte do Poder Judiciário. 
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3.  O INCIDENTE DE DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA: ORIGEM E DEFESA DE SUA 
CONSTITUCIONALIDADE.  
 

 “O problema fundamental em relação aos direitos do homem, hoje, não é tanto de justificá-

los, mas o de protegê-los. Trata-se de um problema não filosófico, mas político”  

Noberto Bobbio – ‘A era dos Direitos’. 

 
 

A norma que prevê o Incidente de Deslocamento de Competência foi inserida no corpo 

constitucional em uma conjuntura de crescente internacionalização dos direitos humanos, de 

ampliação dos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil e a consequente necessidade de 

cumpri-los.  

Havia na doutrina brasileira intensas discussões acadêmicas a respeito deste impasse, 

retratadas em apresentações em congressos, fóruns, publicação de artigos científicos, objetivando 

apresentar uma solução para criar uma estrutura de garantia e efetiva proteção aos direitos humanos. 

Essa situação pode ser satisfatoriamente retratada pelo excerto de um artigo publicado, em 

2002, pelo doutrinador internacionalista Fábio Konder Comparato, sugerindo redação para a previsão 

do IDC no ordenamento jurídico brasileiro. Senão vejamos:  

 “Nos últimos anos vários organismos internacionais têm acusado o nosso 
país de negligência na apuração de responsabilidade em atos de grave 
violação de direitos humanos. O Governo da União,  que representa o Brasil 
na esfera internacional, encontra-se frequentemente em situação 
embaraçosa para responder a tais acusações, pelo fato de que a 
competência para a apuração de crimes e o julgamento dos acusados, na 
quase totalidade dos casos, entra no âmbito da competência dos Estados 
federados. Acresce notar que esse desrespeito aos direitos humanos 
provém, com não rara frequência, de atos ou omissões das próprias 
corporações da Polícia Estadual que, são, em seguida, convocadas a 
exercer tarefas de apuração de responsabilidades. 

[...] 

Ora, a organização federal do Estado é decidida, soberanamente, por cada 
País.  Nenhum Estado federal, acusado de descumprir deveres jurídicos 
assumidos no plano internacional, pode, legitimamente, defender-se 
invocando o fato de que a alegada violação foi provocada por ato de 
Governo estadual ou municipal, e que o Governo da União, que representa 
o país no seio da commitas gentium, não tem competência constitucional 
para interferir na esfera de poderes reservada a outras unidades da 
federação.  

De qualquer forma, em se tratando de fatos qualificados como crimes, é 
incontestável que a atividade repressora do Estado brasileiro depende, 
materialmente, da prévia definição legal do delito e consequente cominação 
da pena, bem como, no âmbito formal, de uma fixação da competência 
judiciária. Daí a manifesta conveniência de se incluir a apuração e 
julgamento desses crimes na esfera de competência federal.  
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Parece, portanto, inevitável a mudança do texto constitucional, a fim de se 
eliminar esse obstáculo da organização federal de competências, à efetiva 
apuração de responsabilidades criminais em matéria de direitos humanos.  

A alteração constitucional poderia consistir, de um lado, no acréscimo do art. 
4º de mais um parágrafo, com a seguinte redação:  

‘§ - Para a aplicação do princípio definido no inciso II deste artigo, serão da 
competência federal o processo e julgamento dos crimes de violação dos 
direitos humanos, objeto de tratados internacionais de que o Brasil seja 
parte, conforme definido em lei’ 

Por outro lado, seria preciso acrescer mais um inciso à enumeração de 
competências dos juízes federais, constante do art. 109, com expressa 
menção aos crimes de violação dos direitos humanos, a serem definidos por 
lei. 

[...]  

Parece, assim, mais adequado submeter à competência judiciária federal, 
tão só, os crimes cometidos por agentes policiais- da União e dos Estados – 
bem como as violações criminais praticadas contra os indígenas, pois estes 
últimos encontram-se, constitucionalmente, sob proteção da União Federal 
(art. 231).”

20
 

A destacada ineficácia por parte do Poder Judiciário dos Estados-membros na apresentação 

de respostas nas investigações e punições dos responsáveis por violações dessa natureza foi fator 

preponderante para que o Poder Constituinte Derivado inserisse no ordenamento jurídico brasileiro 

instrumentos que possibilitassem federalização em casos excepcionais.  

3.1.  A atuação da EC45/2004 e a inserção do art.109 V-A §5º na CRFB/88.  

Pretendendo corrigir essa situação, a Emenda Constitucional nº. 45/2004, denominada 

“Reforma do Judiciário”, tratou de confirmar a política jurídica de defesa dos direitos humanos no 

Brasil através da inclusão de diversos dispositivos normativos, a exemplo dos parágrafos §§3º e 4º no 

art. 5º da CRFB/88, que, respectivamente, reconhecem a submissão do Estado brasileiro à jurisdição 

de Tribunal Penal Internacional (TPI), bem como a configuração de status de emenda constitucional 

aos tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos aprovados com o quórum 

qualificado pelo Congresso Nacional. 

Neste ínterim, a Emenda Constitucional nº 45/04 inseriu o inciso V-A e o § 5º no art. 109 da 

CRFB, permitindo, por sua vez, a possibilidade de suscitação de Incidente de Deslocamento de 

Competência para Justiça Federal (IDC) nas hipóteses de grave violação de direitos humanos: 

 

                                                 
20

 A incorporação das normas internacionais de proteção dos direitos humanos no direito brasileiro/ 

Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Editado por Antônio A. Cançado Trindade, 2 ed. – San José, CR: 
Instituto Interamericanos de Direitos Humanos, Comitê Internacional da Cruz Vermelha,  Alto Comissariado das 
Nações Unidas para Refugiados, Governo da Suécia (ASDI), 1996. p.281/284.  
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“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 qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de 
deslocamento de competência para a Justiça Federal.”   

Observa-se que o dispositivo emendado à Constituição Federal se assemelha com o sugerido 

pelo doutrinador Fábio Konder Comparato em 2002, conforme apresentamos acima. O fato é que o 

inciso V-A e § 5º do art. 5º da CRFB/ 88 foi resultado de uma mobilização da doutrina e jurisprudência 

nacionais que clamavam pela inserção de um melhor aparato legal acerca da proteção dos crimes de 

violação de direitos humanos. 

À época da edição desta previsão constitucional, a doutrina e a jurisprudência pátrias 

continuaram a levantar questionamentos acerca da constitucionalidade da  referida previsão, sob a 

alegativa de provável violação aos princípios do juiz natural e do promotor natural, da legalidade e do 

devido processo legal, bem como ao pacto federativo. Muitas destas questões, após analises e 

discussões, foram superadas, outras, não obstante, continuam a intrigar a comunidade acadêmica. 

A Emenda Constitucional 45/04 não fixou a competência exclusiva da Justiça Federal para o 

processo e julgamento de hipóteses de grave violação a direitos humanos.  Pelo contrário, reafirmou 

a regra de competência da Justiça Estadual, restando a competência federal condicionada ao 

preenchimento dos requisitos constantes no art.109 V-A, §5º da CFRB, quais sejam:  A existência de 

prática de grave violação de direitos humanos e a demonstração concreta de risco de 

descumprimento de obrigações decorrentes  de tratados internacionais firmados pelo Brasil.

 Apresentando inicialmente o instituto, passaremos ao destaque de seus elementos essenciais. 

Em obra especializada sobre o Incidente de Deslocamento de Competência- IDC, Ubiratan Cazetta 

assevera:  

“O objetivo do IDC não é, apenas, buscar alterar a situação de lides 
internacionais já instauradas de descumprimento já configurado; é antes 
estabelecer um mecanismo preventivo, para evitar a própria configuração da 
responsabilidade internacional ou, em outros termos, garantir que a 
efetivação dos direitos humanos seja plena em território nacional, afastando 
a crítica internacional.”

21
 

Ou seja, deparando-se com caso que envolva crime de grave violação de direitos humanos 

que não esteja sendo satisfatoriamente apreciado pelo Poder Judiciário Estadual, o Procurador Geral 

da República poderá suscitar o IDC perante o Superior Tribunal de Justiça – STJ, oportunidade em 

que o pedido de deslocamento será avaliado necessário ou não pela 3ª Seção do Superior Tribunal 
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 CAZZETA, Ubiratan. IDEM p. 155.   
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Justiça, composta pela 5ª e 6ª Turmas, órgão fracionário do Tribunal Superior que possui 

competência para apreciar e julgá-lo, remetendo o processo para a distribuição à Justiça Federal em 

caso de juízo de admissibilidade positivo.
22

 

A atuação do PGR tem como escopo fazer valer as normas de direito interno e internacional 

adotadas pelo Estado brasileiro. Observe-se que o IDC poderá ser suscitado “em qualquer fase do 

inquérito ou processo”, entenda-se: durante a fase pré-processual, bem como durante a fase 

processual, esteja o caso em sede de instrução, julgamento ou execução.  

 Isto porque, este instituto, antes de possuir caráter repressivo, tem como principal pilar seu 

caráter preventivo. Busca-se evitar a existência de instruções processuais falhas, deficitárias, 

desarticuladas e ineficazes. Antes de deparar-se com a instrução desidiosa de um processo por parte 

da Justiça Estadual, o PGR poderá suscitar esse instrumento para deslocar a instrução processual 

para a Justiça Federal, onde – espera-se – será melhor instruído, em razão da existência de uma 

estrutura investigativa mais sólida dentro de uma máquina judiciária apartada das pressões internas, 

do poderio econômico de autoridades locais que acabam por retirar do Poder Judiciário Estadual a 

imparcialidade que lhes é imprescindível.  

 A escolha dos casos que estarão albergados por esse instituto fica sujeito à decisão 

discricionária de seu único legitimado ativo: o Procurador Geral da República, chefe do Ministério 

Público da União.  A existência de apenas um legitimado para suscitar o IDC em todo o território 

nacional é ponto que será analisado em tópico específico do presente estudo.  

Numa leitura apressada, é possível defender a tese que o instituto do IDC somente se presta 

ao deslocamento de processos de cunho penal.  Entretanto, lides de natureza cível também podem 

se utilizar desse expediente peculiar.  A comunidade internacional, que julga Estados através de 

órgãos de jurisdição voluntária, pune-os pelas violações a direitos humanos - direitos fundamentais 

internacionalmente reconhecidos – levando em consideração o fato ocorrido, independentemente de 

o ilícito internacional na ordem jurídica interna do Estado violador tenha natureza cível ou penal.  

 Assim destaca CAZZETA:  

“A análise dos casos decididos pela Corte Interamericana de Direitos 
Humanos demostra que, no contencioso internacional, o que se analisa é o 
fato em si, em todas as suas dimensões, sem que segreguem suas 
consequências em aspectos civis ou criminais, até porque a ofensa a 
direitos humanos normalmente atinge ambas as esferas.”

 23 
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 Resolução nª 6 de 06/12/2005, da Presidência do STJ. 
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  “É fácil reconhecer que a técnica legislativa nem sempre observa o esperado rigor formal. Evidencia-se com 
isso que tanto o inciso V-A, quanto o §5º do art.109 da CRFB, introduzidos pela EC45/2004, afastaram-se de tal 
rigor redacional. De fato, enquanto o inciso V-A alude a “causas relativas a direitos humanos” mencionados no § 
5º, este menciona “inquérito” ou “processo” que, em qualquer fase de tramitação, poderá vir a ter sua 
competência deslocada. Não se encontram, então, os elementos tradicionais da redação constitucional (crimes 
ou infrações), que foram substituídos pela menção genérica a “causas”, sem qualificativo que agregue ou exclua 
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O fato é que o Incidente de Deslocamento de Competência vem sendo exposto à comunidade 

acadêmica nos últimos anos através da denominação “federalização dos crimes contra direitos 

humanos”, a qual não parece ser a mais adequada por delimitar por demais o alcance do instituto.   

“As graves violações a direitos humanos, por certo, não se restringem ao 
campo criminal, mas abrangem também matérias ligadas ao direito do idoso, 
da mulher, da criança e do adolescente, das minorias e meio ambiente, 
apenas para citar alguns exemplos de interesses difusos e coletivos 
protegidos nacional e internacionalmente. O Brasil, inclusive, já assinara 
diversos tratados nessas áreas, sendo, portanto, patente que, ao menos em 
tese, existam casos em que também seja necessário assegurar o 
cumprimento de tratados internacionais na esfera cível.  
Como a Constituição Federal não utilizou a expressão “crimes contra os 
direitos humanos”, mas sim “grave violação de direitos humanos”, nada 
impede que o deslocamento de competência abranja campos diversos do 
criminal.” 

24
 

A configuração da existência de hipótese de grave violação de direitos humanos não é tarefa 

fácil. Como distinguir e detectar uma “hipótese de grave violação de direitos humanos”? O estudo do 

significado de “direitos humanos” leva-nos a concluir pela existência de um numeroso rol de direitos 

determináveis, o que dá ampla margem de atuação ao IDC.  

Por outro lado, a expressão “grave violação” sequer é delimitada pela doutrina brasileira, de 

forma que encontramos um conceito jurídico vago e indeterminado dentro de uma norma que pode 

ser aplicada no campo do direito processual cível e penal. Não há qualquer parâmetro objetivo para 

determinar quais são as hipóteses de “grave” violação a direitos humanos. O preenchimento deste 

conceito dá lugar à atuação do Poder Legislativo.  

Há doutrina que defende que o legislador constituinte derivado deveria ter previsto o IDC 

através de clara norma de eficácia limitada, deixando para o legislador ordinário o poder-dever de 

definir quais as hipóteses de grave violação de direitos humanos poderiam ser deslocadas para a 

Justiça Federal, passando a eficácia o dispositivo apenas quando o Poder Legislativo brasileiro 

editasse norma regulamentadora específica. Entretanto, assim não diligenciou o legislador. 

O entendimento que parece ser mais correto é o de que o dispositivo que traz o IDC (o 

art.109 V-A e §5º da CRFB) está previsto em norma de eficácia imediata - produzindo efeitos a partir 

do momento da sua publicação - ou até mesmo em norma de eficácia contida/restringível – 

produzindo efeitos a partir de sua publicação, podendo, contudo, sofrer limitação, restrição por 

legislação posterior.  

                                                                                                                                                         
conteúdo, e a “inquérito”, também sem adjetivação, ou a “processo”.  
O termo “inquérito” encontra, no Texto Constitucional, quer a qualificação civil (art. 129, III), quer a policial (art. 
129 VIII), e “processo” é usado em variados sentidos (administrativo e judicial, neste podendo ser tanto civil 
como criminal). A alteração da técnica redacional demonstra, então, que a interpretação gramatical é insuficiente 
em si mesma, não apresentando qualquer resultado seguro. De fato, a abertura da proteção constitucional 
também aos feitos de natureza civil mostra-se consentânea com o sistema que se introduziu, que, é bom frisar, 
busca evitar a responsabilidade internacional do Brasil.”  CAZZETA. IDEM. p.162. 
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  Voto da Deputada Relatora Iriny Lopes, em apreciação a Projeto de Lei nº 6.647/2006. 
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Não obstante a necessidade de melhor delimitação do tema, o Poder Legislativo, até a 

presente data, não editou norma regulamentadora do instituto. Constata-se apenas que atualmente 

está em tramitação no Congresso Nacional o Projeto de Lei nº 6.647/2006 de autoria do Senado 

Federal.
25

 O referido projeto de lei se restringe a estabelecer um rito para o processamento do IDC
26

, 

não havendo pronunciamento e delimitação do que vem a ser ‘hipótese de grave violação a direitos 

humanos’, expressão esta que comporta análise mais apurada, como será feito adiante.  

3.2.  Da defesa do IDC: Não violação aos princípios do pacto federativo, do juiz natural, do 

promotor natural e do devido processo legal.  

 A consideração da inconstitucionalidade do IDC tinha como supedâneo a ideia de que o 

instituto seria responsável pelo rompimento com um modelo ideal de federação, afetando o núcleo 

intangível da CRFB, qual seja, o rol de cláusulas pétreas do artigo 60,§4º, I: “Não será objeto de 

deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado”. Vejamos: 

“Pelo impacto causado sobre as instâncias estaduais, já pela divulgada 
convicção de que são, quando não coniventes, omissas, relutantes ou 
mesmo incapazes de punir as violações contra direitos humanos, há como 
sustentar sim que o núcleo essencial do princípio federativo está sendo pelo 
menos inequivocamente ameaçado.  

[...] 

Poderá levar a um desprestígio e fragilização das instâncias estaduais, que 
serão sempre competentes para apreciar violações “leves” a direitos 
humanos, ao passo que, se assim for entendido, os órgãos da Justiça 
Federal poderiam assumir a apreciação das assim consideradas “graves” 
violações de direitos humanos.  

[...] 

A demora do processo com múltiplos réus e advogados não pode ser 
imputada pura e simplesmente ao descaso ou incapacidade do Ministério 
Público ou do Judiciário dos Estados, mas é inerente ao complexo formal 
ritual dos processos envolvendo competência do Tribunal do Júri, 
obrigatório em todas essas situações e similares. ”

27
 

Data vênia, o presente estudo discorda da posição defendida pelo constitucionalista Ingo 

Sarlet. O posicionamento que acima fora colacionado apresenta viés radical e diríamos, até 

extremista, em relação à aplicação do instituto do Incidente de Deslocamento de Competência.   

A internacionalista Flávia Piovesan, por sua vez, defende a constitucionalidade do instituto, à 

medida que afirma que “por meio da federalização das violações de direitos humanos, cria-se um 

                                                 
25

 Extrato do andamento do processamento do Projeto de Lei nº 6.647/2006, pendente de apreciação pelo 
plenário: http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=314950 Acesso 28/04/2012. 
26

 ANEXO 1- Projeto de Lei nº 6.647/2006. 
27

 SARLET, FURIAN, FENSTERSEIFER.2006, p.65  in CAZZETA, Op. cit. p.79.  

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=314950
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sistema de salutar concorrência institucional para combater a impunidade”
28

 

O argumento de que o instituto “causa impacto demasiadamente considerável à competência 

da Justiça Estadual” nos parece desarrazoado, visto que a possibilidade de utilização do instrumento 

do Incidente de Deslocamento de Competência é configurada em hipóteses excepcionais e 

esporádicas.  

Não ficaria a totalidade das causas de “graves” violações a direitos humanos à Competência 

da Justiça Federal, mas tão somente em casos específicos em que se reconheça a existência de 

prática de grave violação de direitos humanos e a demonstração concreta de risco de 

descumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais firmados pelo Brasil. É preciso 

a aferição de elementos subjetivos que serão analisados no caso concreto  pra a justificação ou não 

da suscitação do IDC.  

Portanto, não prospera a alegação de violação à cláusula pétrea que prevê o Princípio do 

Pacto Federativo, já que não se configura grave intervenção ao campo de competência do Poder 

Judiciário dos Estados- Membros da República Federativa do Brasil.
29

 

Noutra senda, viam os críticos do IDC o deslocamento da competência da Justiça Estadual 

para a Federal como a criação de um juízo ex post facto, em franca violação ao princípio do juiz 

natural, pois seria retirada do acusado a oportunidade de prévio conhecimento do juiz certo, ou seja, 

aquele que seria antecipadamente definido como competente para conhecer e julgar a ação.  

Questionou-se o fato de este dispositivo configurar ou não afronta ao princípio do juiz natural, 

fragilizando o cidadão perante o Estado, violando os fundamentos constitucionais do Estado 

Democrático de Direito.  

Entretanto, tal fundamentação notadamente releva sua insubsistência. O deslocamento de um 

processo para a Justiça Federal não resulta propriamente no estabelecimento de um Juízo ou 

Tribunal de Exceção, pois a Justiça Federal é uma esfera judiciária permanente, qualificada, instituída 

pela própria Constituição, e que, tal qual a Justiça Estadual, é detentora das garantias constitucionais 

de independência funcional. A redistribuição do processo para um determinado juízo federal estaria 

também, a mercê das distribuições de feitos realizadas de forma imparcial, aleatória, como é o 

procedimento normal adotado pelo Poder Judiciário brasileiro.  

O princípio do juiz natural é assim ponderado pelo processualista Fredie Didier:  

“Juiz natural é o juiz devido. À semelhança do que acontece com o devido 
processo legal e o contraditório, o exame do direito fundamental ao juiz 
natural tem um aspecto objetivo, formal, e um aspecto substantivo, material.  
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 PIOVESAN, Flávia. Op.cit. p. 293. 
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Formalmente, juiz natural é o juiz competente de acordo com as regras 
gerais e abstratas previamente estabelecidas. Substancialmente, a garantia 
do juiz natural consiste na exigência da imparcialidade e da independência 
dos magistrados.  

As regras de distribuição servem exatamente para fazer valer a garantia do 
juiz natural; estabelecem-se critérios prévios, objetivos, gerais, aleatórios 
para a identificação do juízo que será o responsável pela causa. 

Não viola o princípio do juiz natural a criação de varas especializadas, as 
regras de competência determinada por prerrogativa de função, a instituição 
de Câmara de Férias em tribunais, porque em todas essas situações as 
regras são gerais, abstratas e impessoais.”

30
 

Ubirattan Cazetta assim defende a não existência de violação do princípio do juiz natural em 

sua aplicação em hipóteses de alteração de competência, ressaltando a existência de outras 

possibilidades de deslocamento de competência  no ordenamento jurídico brasileiro. 

“Nada impede, portanto, que incidam regras que impliquem a alteração de 
competência ou, mesmo, que a definição do juízo competente exija um 
esforço interpretativo ou o preenchimento de determinadas condições.  

A exigência volta-se, então, para o seu núcleo: a garantia de um juízo 
imparcial, a existência de regras legislativas, preestabelecidas, genéricas e 
abstratas e que subtraiam a definição do juízo competente ao alvedrio do 
Poder Executivo, cabendo ao Poder Judiciário, por suas próprias instâncias, 
em decisão fundamentada, apontar que o juiz competiria a conhecimento de 
fatos litigiosos. 

Não são novos os casos de alteração de competência, por fato posterior 
àquele que é objeto da lide (e dele independente): o foro por prerrogativa  
de função, por exemplo, altera a competência para julgar uma ação penal 
ou, ainda, no âmbito do Juizado Especial Criminal, mesmo caracterizado um 
crime  de menor potencial ofensivo, a  competência será deslocada na 
hipótese de “complexidade” dos fatos ou quando circunstâncias do caso 
impeçam a formulação imediata da denúncia”

31
  

Portanto, corroboramos com a ideia de que a regra de julgamento do IDC- Incidente de 

Deslocamento de Competência – não se trata de um juízo excepcional, mas sim um juízo decorrente 

de regras genéricas que possibilitam alteração de competência. 

Por outro lado, surgiu também o argumento de ofensa ao princípio do promotor natural, 

defendida por Rogério Sanches Cunha e Thales Tácito Ponte Luz de Pádua Cerqueira em artigo 

científico publicado em 2005: 

“De início, o artigo 109, § 5º, (que deve ser combinado com o artigo 109, V-
A da Carta Magna) mostra-se inconstitucional, pois viola o pacto federativo 
entre o Ministério Público da União e o Ministério Público dos Estados. Uma 
ilustração: o que ocorre quando houver conflito de atribuição entre um 
membro do Ministério Público Federal e outro do Ministério Público Estadual?  
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Os atos que desprestigiam o Judiciário estadual e os Ministérios Públicos 
dos Estados, agora reforçados com a Reforma do Judiciário, demonstram-
se verdadeiros sofismas, pois o Ministério Público Federal e a Justiça 
Federal não é superior às Justiças Estaduais, e, sim, a questão é de mera 
distribuição de competência, em respeito ao juiz natural. 
 
O Ministério Público da União não tem a estrutura toda que alega, pois 
existem Procuradorias da República pendentes de investimentos e, do 
ponto de vista de elemento humano, não têm condições de resolver todos 
os grandes problemas nacionais, bastando o exemplo de drogas nas 
fronteiras do País e a delegação de atribuições da seara eleitoral aos 
Promotores de Justiça. A presente figura, que não é declinatio fore, não é 
avocatória (pois não se trata de um mero ato unilateral do Procurador-Geral 
da República, já que tem a interferência do STJ, tem rótulo mais bonito – 
suscitar), não é desaforamento (como ocorre no Júri) e sim lembra incidente 
de deslocamento de competência. 
 
O critério do instituto, a cargo de exclusividade do Procurador-Geral da 
República é subjetivo e fere os princípios do promotor natural (artigo 5º, LII, 
primeira parte, da CF/88) e juiz natural (artigo 5º, LII, segunda parte e LIV 
da CF/88), pois o Ministro Celso de Melo (BRASIL, 1992) já dizia que “[...] 
não viola o juiz natural quando o deslocamento não é arbitrário, fundado em 
critérios subjetivos”. 

Assim, o critério do deslocamento é eminentemente subjetivo, pois permite 
a um único membro (Procurador-Geral da República) a análise da cláusula 
aberta. Sabemos que o chefe do Ministério Público da União (Procurador-
Geral da República), atualmente, sequer é escolhido em lista tríplice (o que 
está sendo discutido na Reforma do Judiciário, em retorno à Câmara 
Federal), e sim, pelo Presidente da República, destituído pelo Senado e, 
ainda, antes de 1988, era a única pessoa que podia ajuizar ADIN, sendo 
que a CF/88 ampliou o rol. Desta forma, como conciliar o poder nas mãos 
de um único agente político, se a própria CF/88 não consagrou esse poder 
na ADIN, como era antes desta época?” 
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 De fato, o Princípio do Promotor Natural consagra uma garantia de ordem jurídica, destinada 

tanto a proteger o membro do Ministério Público, na medida em que lhe assegura o exercício pleno e 

independente do seu oficio, quanto a tutelar a própria coletividade, a quem se reconhece o direito de 

ver atuando, em quaisquer causas, apenas o Promotor cuja intervenção se justifique a partir de 

critérios abstratos e pré-determinados, estabelecidos em lei. A matriz constitucional desse princípio 

assenta-se nas clausulas da independência funcional e da inamovibilidade dos membros da 

Instituição. O postulado do Promotor Natural limita, por isso mesmo, o poder do Procurador-Geral que, 

embora expressão visível da unidade institucional, não deve exercer a Chefia do Ministério Público de 

modo hegemônico e incontrastável.
33
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 Ora, a existência da possibilidade de deslocamento de competência da Justiça Estadual para 

a Justiça Federal não implica dizer que o Poder Judiciário Estadual/Ministério Púbico Estadual são 

instituições inferiores ou subordinadas ao Poder Judiciário Federal/ Ministério Público Federal. O que 

há é delimitação de competências distintas pela Constituição da República Federativa do Brasil, a 

depender da existência ou não de situação peculiar. Destarte, a previsão constitucional do IDC não 

afeta o disposto nesse princípio. 

 O que não se pode negar é o fato de que os órgãos do Poder Judiciário Estadual e do 

Ministério Público Estadual, a grande maioria das vezes, estão em contato direto com elementos de 

hipóteses de grave violação a direitos humanos, o que importa reconhecer que  os representantes 

desses órgãos estão consideravelmente mais expostos à pressões de autoridades locais, que não 

raras vezes, utilizam do poderio político e econômico para burlar investigações,  ameaçar autoridades 

policiais locais, corromper funcionários públicos com o fito de fazer com que a instrução  investigatória 

e processual daquela violação reste prejudicada. A nosso ver, a existência desse aspecto prático  é 

mais uma justificativa para a defesa da constitucionalidade do IDC.  

 Por sua vez, ao argumento de ofensa aos princípios do devido processo legal e da legalidade, 

sustenta-se que haveria uma excessiva amplitude terminológica no dispositivo constitucional que 

apresenta o IDC, além do fato de não existir uma legislação específica que regulamente a utilização 

do instituto, o que levaria a ocorrência de procedimentos e expedientes inesperados inaceitáveis 

diante da necessidade de ampla defesa no processo civil e especialmente no processo penal.   

De fato, a norma que apresenta o Incidente de Deslocamento de Competência (art. 109, V-A 

e §5º da CF/88) apresenta expressões com conteúdo aberto, que requisitam utilização de nova 

hermenêutica constitucional, o que não implica dizer que, por possuir esta característica, a norma 

constitucional não está apta a surtir efeitos.  

Atualmente, a Constituição passa a ser encarada como um sistema aberto de princípios e 

                                                                                                                                                         
Natural, que se revela imanente ao sistema constitucional brasileiro, repele, a partir da vedação de designações 
casuísticas efetuadas pela Chefia da Instituição, a figura do acusador de exceção. Esse princípio consagra uma 
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reconhece o direito de ver atuando, em quaisquer causas, apenas o Promotor cuja intervenção se justifique a 
partir de critérios abstratos e pré-determinados, estabelecidos em lei. A matriz constitucional desse princípio 
assenta-se nas clausulas da independência funcional e da inamovibilidade dos membros da Instituição. O 
postulado do Promotor Natural limita, por isso mesmo, o poder do Procurador-Geral que, embora expressão 
visível da unidade institucional, não deve exercer a Chefia do Ministério Público de modo hegemônico e 
incontrastável. Posição dos Ministros CELSO DE MELLO (Relator), SEPÚLVEDA PERTENCE, MARCO 
AURÉLIO e CARLOS VELLOSO. Divergência, apenas, quanto a aplicabilidade imediata do princípio do Promotor 
Natural: necessidade da "interpositio legislatoris" para efeito de atuação do princípio (Ministro CELSO DE 
MELLO); incidência do postulado, independentemente de intermediação legislativa (Ministros SEPÚLVEDA 
PERTENCE, MARCO AURÉLIO e CARLOS VELLOSO). - Reconhecimento da possibilidade de instituição do 
princípio do Promotor Natural mediante lei (Ministro SYDNEY SANCHES). - Posição de expressa rejeição a 
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regras, permeável de valores jurídicos supra positivos, no qual as ideias de justiça e de realização 

dos direitos fundamentais desempenham papel central. Sobre esse aspecto, vejamos salutar a 

explanação do constitucionalista Luís Roberto Barroso, apresentado em voto do Ministro Sepúlveda 

Pertence no STF: 

“A grande virada na interpretação constitucional se deu a partir da difusão 
de uma constatação que, além de singela, sequer era original: não é 
verdadeira a crença de que as normas jurídicas em geral- e as normas 
constitucionais em particular- tragam sempre em si um sentido único, 
objetivo, válido para todas as situações sobre as quais incidem. E que, 
assim, caberia ao intérprete caberia uma análise de mera revelação do 
conteúdo preexistente na norma, sem desempenhar qualquer papel criativo 
na sua concretização.  
 
A nova interpretação constitucional assenta-se no exato oposto de tal 
proposição: as cláusulas constitucionais, por seu conteúdo aberto, 
principiológico e extremamente dependente da realidade subjacente, não se 
prestam ao sentido unívoco e objetivo que uma certa tradição exegética lhes 
pretende dar.  

O relato da norma, muitas vezes, demarca apenas uma moldura dentro da 
qual se desenham diferentes possibilidades interpretativas. À vista dos 
elementos do caso concreto, dos princípios a serem preservados e dos fins 
a serem realizados é que será determinado o sentido da norma, com vistas 
à produção da solução constitucionalmente adequada para o problema a ser 
resolvido.”
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 No mesmo sentido, em artigo pulicado, o constitucionalista supracitado explica a existência 

de “cláusulas gerais”. Senão vejamos:  

 “As denominadas cláusulas gerais ou conceitos jurídicos indeterminados 
contêm termos ou expressões de textura aberta, dotados de plasticidade, 
que fornecem um início de significação a ser complementado pelo intérprete, 
levando em conta as circunstâncias do caso concreto. A norma em abstrato 
não contém integralmente os elementos de sua aplicação. Ao lidar com 
locuções como ordem pública, interesse social e boa fé, dentre outras, o 
intérprete precisa fazer a valoração de fatores objetivos e subjetivos 
presentes na realidade fática, de modo a definir o sentido e o alcance da 
norma. Como a solução não se encontra integralmente no enunciado 
normativo, sua função não poderá limitar-se à revelação do que lá se 
contém; ela terá de ir além, integrando o comando normativo à sua própria 
avaliação.”

35
 

 Desta forma, constata-se que a norma constitucional que apresenta o Incidente de 

Descolamento de Competência é uma cláusula geral. Visto que não contém integralmente os 

elementos para a sua aplicação, faz-se necessário o esforço hermenêutico para que o intérprete 

depreenda o seu alcance, à vista dos elementos do caso concreto. Havendo a ocorrência dos 

requisitos de grave violação de direitos humanos e a demonstração concreta de risco de 
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descumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais firmados pelo Brasil, 

configurada restará a possibilidade de suscitação do  Incidente de Deslocamento de Competência por 

parte do Procurador Geral da República, perante o Superior Tribunal de Justiça.  

 Portanto, submeter a apreciação de casos específicos ao Poder Judiciário Federal configura 

observância aos princípios da imparcialidade, do devido processo legal, da segurança jurídica, 

esculpidos no ordenamento jurídico brasileiro no art. 5º da CRFB, e não a violação dos mesmos, com 

a crítica ao IDC afirma. 

 A criação desse incidente de deslocamento provocou e continua a provocar muita polêmica, 

dando ensejo, inclusive, à propositura de Ações Diretas de Inconstitucionalidade perante o Supremo 

Tribunal Federal, a exemplo da ADI nº 3.486, proposta pela Associação dos Magistrados Brasileiros, 

que tem por objetivo impugnar o art. 1º da Emenda Constitucional nª 45/2004, na parte que inseriu o 

inciso V-A e o §5º do art. 109 da CRFB/88, bem como da ADI nº 3.493, ações que até a presente data 

aguardam julgamento pelo Supremo Tribunal Federal.   

Em pronunciamento na ADI de nº3486, a Advocacia Geral da União
36

 refutou as retro 

mencionadas alegações de inconstitucionalidade do dispositivo, defendendo o instituto nos seguintes 

termos: 

“Sobre os parâmetros para o deslocamento de competência, malgrado a 
Requerente os exija claros, objetivos e até inseridos em lei formal, a 
verdade é que, dada a complexidade das relações humanas e sociais, 
mostra-se impossível o alcance dessas qualidades. 

Não há como esperar clareza e objetividade em normas que tratam de juízo 
valorativo sobre ações humanas. E sequer se pode esperar que haja lei 
definindo tais critérios, sendo importante apenas que a sua perquirição seja 
submetida ao crivo de autoridade judiciária constitucionalmente constituída. 

Destarte, não cabe, data venia, falar em dependência de regulamentação da 
norma constitucional impugnada por lei ordinária, pelo simples motivo de 
que inexiste possibilidade material de se fixar parâmetros pré-definidos em 
tema de tal jaez. 

A possibilidade regulamentadora é apenas procedimental, e isso já vem 
sendo concretizado pelo Superior Tribunal de Justiça através da Resolução 
nº 06, de 16/02/2005 e das manifestações proferidas no Incidente de 
Deslocamento de Competência (IDC) nº 01. 

E no tocante à alegação de estabelecimento de juízo de exceção, tem-se 
que a Justiça Federal – para onde irão os processos transferidos – é 
regularmente constituída e organizada pela Constituição. Outrossim, 
consubstancia-se em ramo sério e respeitável da Justiça Brasileira, em pé 
de igualdade com os demais desdobramentos da jurisdição, e não menos 
competente para a apreciação de processos graves com repercussão 
internacional. 
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[...] 

Por outro lado, deve-se frisar que a atuação do Procurador-Geral da 
República dar-se-á somente com “a finalidade de assegurar o cumprimento 
de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos 
dos quais o Brasil seja parte” (art. 109, §5º, da Constituição). E a jurisdição 
da Justiça Federal nas causas que envolvem questões internacionais é 
coerente com o rol de competências atribuídas pelo legislador constitucional 
originário, como se vê do art. 109, incs. II, III, V, IX e X, da Constituição. 

Enfim, nada há que impeça a modificação de competência após a 
ocorrência dos fatos, ou mesmo no curso do processo. 

A questão do pacto federativo, em se tratando de Poder Judiciário, foi objeto 
de recentíssimo debate no Plenário do Supremo Tribunal Federal. Disse, na 
ocasião, o Em. Relator Min. Cezar Peluso, cujas palavras afastam, de 
pronto, a argumentação da Requerente nos presentes autos: 

‘O pacto federativo não se desenha nem expressa, em relação ao Poder 
Judiciário, de forma normativa idêntica à que atua sobre os demais Poderes 
da República. Porque a Jurisdição, enquanto manifestação da unidade do 
poder soberano do Estado, tampouco pode deixar de ser una e indivisível, é 
doutrina assente que o Poder Judiciário tem caráter nacional, não existindo, 
senão por metáforas e metonímias, ‘Judiciários estaduais’ ao lado de um 
‘Judiciário federal.’ 

O contraditório será, sim, assegurado no procedimento de deslocamento de 
competência. 

[...] 

Finalmente, a verdade é que a possibilidade de federalização das causas 
atinentes a grave violação de direitos humanos é cobrança antiga feita ao 
Brasil pela comunidade internacional, e merece atenção especial nesse 
momento de efetiva, benéfica e vital inserção do País no Concerto das 
Nações. A questão dos direitos humanos, portanto, passou a ser tema de 
inclusão obrigatória na pauta de interesses da União. 

Essa cobrança internacional, deve-se ressaltar, não visou minimizar a 
importância da Justiça Estadual – e nem seria justo fazê-lo, pois a Justiça 
Estadual do Brasil também é dotada de seriedade, respeitabilidade e 
Magistrados de escol. O escopo da alteração foi, em verdade, a unificação 
procedimental entre os sistemas jurídicos ocidentais, num campo cujas 
aspirações têm natureza transnacional. 

Mostra-se pois, também nesse aspecto, plenamente razoável e adequada a 
norma constitucional trazida pela EMC 45/2004. 

CONCLUSÃO- Por todo o exposto, não vislumbramos, no art. 1º da Emenda 
Constitucional nº 45, de 08 de Dezembro de 2004, especificamente na parte 
que inseriu o inciso V-A e o §5º ao art. 109 da Constituição, os vícios 
alegados pela Requerente. A presente ação direta de inconstitucionalidade, 
a nosso ver, é improcedente. ”
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O IDC preserva os contornos do federalismo brasileiro, assegurando o respeito aos princípios 

do juiz natural e do promotor natural e não ofendendo o princípio do devido processo legal, ao passo 

que garante ao seu o exercício do direito de ampla defesa e contraditório, configurando um 

importante meio de pressão para manter alerta o aparato estatal. O Incidente de Deslocamento de 

Competência, portanto, é instrumento válido, hábil e capaz para a promoção da observância dos 

direitos humanos.  

3.3.  Mecanismos de atuação Federal: atuação da Polícia Federal nas Investigações, 
Intervenção Federal e Incidente de Deslocamento de Competência.  

Vale ressaltar que a aplicação do instituto do Incidente de Deslocamento de Competência 

possui caráter subsidiário. Somente ocorrerá o deslocamento de competência se houver uma 

omissão grave do Estado membro ou fundado receio de impunidade. Esse requisito leva à conclusão 

de que tal instituto é similar com a intervenção federal, sendo uma forma de intervenção federal 

branca como forma de burlar uma intervenção no Estado que impede o processamento de emendas 

constitucionais pelo Legislativo. 

A atuação do aparato Federal em casos que não estão inicialmente afetos à sua competência 

pode ocorrer através da participação da Polícia Federal na instrução processual, através da 

Suscitação do IDC- que transfere o processamento dos autos para a Justiça Federal, ou através da 

utilização do instituto da Intervenção Federal, medida mais gravosa que as demais.  

A crítica ao IDC chega a afirmar que esse instituto é desnecessário, vez que possuiria o 

mesmo objetivo que a intervenção federal. Tal alegação carece de subsistência jurídica. Vejamos a 

defesa apresentada por Ubiratan Cazetta em obra especializada sobre o IDC:  

“Não se mostra o IDC como contraditório ou excludente de duas das 
alternativas que lhe são postas: a intervenção federal, na ponta mais grave 
das situações, ou da atuação da Polícia Federal nas investigações, face 
mais simples dos casos.   

Para que se tenha necessária intervenção federal, com base na ofensa aos 
direitos humanos, entende o STF que insuficiente será a demonstração de 
casos isolados, específicos, por mais graves que sejam.  

Com isso, a intervenção federal somente será possível diante da 
constatação de um quadro sucessivo de desrespeito aos direitos humanos, 
com a participação (omissiva ou comissiva) do aparelho Estatal.  

[...] 

Com esse rápido retrato da intervenção, fácil verificar que esta apresenta 
rigor e extensão mais anchos do que os referentes ao Incidente de 
Deslocamento de Competência, o que, longe de excluir, viabiliza e 
compatibiliza a coexistência do instrumento.  

Os dois remédios constitucionais (tanto o originalmente previsto, quanto o 
introduzido pela EC 45/04) destinam-se a situações distintas em gravidade e 
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importância, mas ocupam função complementar: enquanto à intervenção 
federal reservou-se um quadro de aberta e reiterada atuação do Estado na 
agressão aos direitos humanos, ao IDC atribuiu-se um campo mais estreito 
de ofensa, ocorrente nos casos concretos, localizados, em que se 
identifique grave violação de direitos humanos  e a possibilidade de 
responsabilização internacional do Brasil.  

Também os efeitos do instituto são diversos: na intervenção, adoção das 
medidas necessárias a fazer cessar o ato, o que se pode dar tanto com a 
simples sustação, quanto com o afastamento das autoridades estaduais a 
quem é imputada a responsabilidade; no IDC, deslocamento da lide em que 
se verificou a violação, sem se cogitar a intromissão nas funções estaduais.  

Conclui-se, portanto, que, destinados a sanar vícios distintos, não colidem a 
intervenção federal e o IDC, sendo, repise-se, institutos complementares, 
como medicamentos que se aplicam a uma mesma enfermidade em graus 
distintos.  

[...] 

Parece correto afirmar que os três mecanismos atuam em uma escala 
crescente de relevância: nos casos mais simples, a mera atuação da polícia 
judiciária federal pode bastar para sanar o problema; naqueles casos mais 
graves, embora pontuais, em que a atuação solitária da Polícia Federal não 
seja suficiente, terá lugar o IDC, promovendo o deslocamento da 
competência; finalmente, nos casos de grave, reiterada e global insurgência 
do aparato estatal contra os direitos humanos, a medida mais extrema deve 
ser adotada, intervindo a União nos Estados-membros.”
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Analisando as ponderações apresentadas, concluímos que o instituto do Incidente de 

Deslocamento de Competência não se confunde com os demais contrapostos, por possuir objetivo e 

seara de atuação distinta.  Sendo aplicado estritamente em casos excepcionais, avaliados por 

escolha discricionária do legitimado ativo que o suscita (Procurador Geral da República) aprovada por 

juízo de admissibilidade do Superior Tribunal de Justiça em casos peculiares, excepcionais e 

esporádicos.   

A lição do Procurador da República Vladimir Aras conduz nesse sentido: 

"Também será prudente estabelecer a excepcionalidade do IDC, como 
instrumento de definição cabal da competência da Justiça Federal — que, 
nestes casos, é potencial, complementar e subsidiária, por assim dizer —, 
para o julgamento de crimes desta espécie. O deslocamento se dará 
apenas quando a Polícia Civil, o Ministério Público e o Judiciário estaduais 
forem de todo omissos, inertes, lenientes ou coniventes com uma situação 
de flagrante e grave violação a direitos humanos. Vale dizer, só caberá o 
deslocamento quando, por similitude com a ação penal privada subsidiária, 
uma determinada noticia criminis for "engavetada" e quando se revelar a 
inoperância, deliberada ou não, dos órgãos estaduais de persecução 
criminal e de prestação jurisdicional. Tal federalização ocorrerá sempre em 
função do interesse público na punição de crimes contra os direitos 
humanos"

39
 

                                                 
38

 CAZETTA. IDEM. p.104.  
39

 ARAS, Vladimir. Federalização dos crimes contra os direitos humanos. Jus Brasil, Teresina, ano 9, n. 687, 



 

41 

 

 

Em sendo a Polícia Civil, o Ministério Público e o Judiciário estaduais omissos, inertes, 

coniventes com uma situação de flagrante e grave violação a direitos humanos, de forma subsidiária, 

o cidadão poderão acionar o Ministério Público da União para que o seu devido representante-  

Procurador Geral da  República- suscite o IDC, deslocando o processamento do feito para a Justiça 

Federal.  

Não encontrando guarita nos instrumentos previstos no ordenamento jurídico interno, o 

cidadão poderá denunciar o caso aos Tribunais Internacionais, que atuam em grau de 

subsidiariedade, frente a omissão do Estado soberano em tomar iniciativa de solver a lide que  que 

denuncia violação a direitos humanos.  

Neste ínterim, a internacionalista Flávia Piovesan destaca:  

“Importa ressaltar, uma vez mais, que o sistema de proteção internacional 
dos direitos humanos é adicional e subsidiário e, nesse sentido, pressupõe 
o esgotamento dos recursos internos para o seu acionamento. Vale dizer, a 
sistemática internacional só pode ser invocadas quando o Estado se 
mostrar omisso ou falho na tarefa de proteger os direitos fundamentais.”

40
  

Neste passo, observamos que o princípio da subsidiariedade esbarra na chamada jurisdição 

complementar. De forma subsidiária, por exemplo, atua o Tribunal Penal Internacional- TPI- no 

Processo Penal, em casos de omissão do Estado nacional nos crimes contra a humanidade, de 

genocídio, crimes de guerra e agressão- previstos no Estatuto de Roma.  

Daí a importância de conferir efetividade a instrumentos como o IDC, evitando a 

responsabilização do Estado brasileiro no âmbito internacional. Não obstante, a plausibilidade 

normativa e a configuração da sua constitucionalidade, o Incidente de Deslocamento de Competência 

é instrumento que não logrou êxito prático em nosso ordenamento jurídico. É instituto que possui 

eficácia jurídica, mas não goza de eficácia social. 

“A eficácia (eficácia jurídica) é a aptidão da norma para produzir os efeitos 
que lhe são próprios. Uma norma é eficaz quando capaz de produzir efeitos 
ou de ser aplicada. Em regra, a eficácia vem colada à vigência, exceto nas 
hipóteses em que é diferida, ou seja, adiada para o futuro, como no caso 
das leis que criam ou majoram tributos (art.150, III, b, CRFB/88) 

A efetividade (eficácia social) está relacionada à produção concreta de 
efeitos. Uma norma é efetiva quando cumpre a sua finalidade, a função 
social para qual foi criada. Algumas normas constitucionais apresentam 
sérios problemas relativamente à sua efetividade. Uma das causas é o fato 
de a Constituição regular o fenômeno político, difícil de ser enquadrado 
dentro dos parâmetros jurídicos.”
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Isso se deve ao seu completo desconhecimento deste instrumento por grande parte da 

comunidade acadêmica nacional, como também à sua insipiente regulamentação, à sua ínfima 

legitimação ativa, dentre outros fatores que contribuíram, e contribuem, para a ineficácia do sistema 

de investigação e julgamento de violações à direitos humanos no Brasil.  É o que passaremos a 

discutir no próximo capítulo. 
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4. ANÁLISE CRÍTICA DA APLICABILIDADE DO IDC NO ORDENAMENTO JURÍDICO 

BRASILEIRO. 

Superada a discussão acerca da constitucionalidade do Incidente de Deslocamento de 

Competência, passaremos a tecer análise crítica, no intuito de verificar o porquê de sua baixa 

aplicabilidade no ordenamento jurídico brasileiro, apresentando os principais pontos que interferem na 

aplicação do instituto, o que impossibilita sua utilização eficaz. 

Inicialmente apresentamos depoimento pessoal de Rubens Ricupiero em que relata a sua 

experiência como membro da Comissão de Direitos Humanos da ONU- Organização das Nações 

Unidas, em artigo publicado no ano de 2006: 

“Sobre a questão dos Direitos Humanos, mais especificamente o tema 
desse comentário, eu gostaria também de compartilhar, de uma maneira 
muito informal, a experiência pessoal que tive em Genebra”. Em Genebra, 
como vocês sabem, funciona a Comissão de Direitos Humanos das Nações 
Unidas e os serviços que preparam as reuniões da Comissão. Participei das 
atividades da Comissão e nessa ocasião me dei conta de certos problemas 
que até hoje me parecem centrais e que infelizmente eu não vejo discutidos 
com a atenção que mereciam. 

 [...] 

Minha experiência foi a seguinte: o Brasil aderiu aos pactos internacionais e 
aos pactos interamericanos. Com isto, ele passou a ser responsável, isto é, 
a União Federal, que é a que representa o Brasil internacionalmente, ela 
passou a ser, digamos, accountable, ela passou a ser responsável pelas 
violações de Direitos Humanos ocorridas entre nós. Ocorre, porém, que a 
União Federal tem pouquíssima ingerência doméstica na repressão das 
violações dos Direitos Humanos internamente no Brasil. Então há aí um 
paradoxo, uma contradição para a qual ainda, a meu ver, não se encontrou 
uma fórmula inteiramente satisfatória. 

Eu senti isso no meu dia-a-dia porque eu recebia denúncias de diversos 
grupos sobre torturas, sobre desaparecimentos (mais em relação ao 
passado); sobre diversos tipos de abusos que havia no Brasil: assassinatos 
de líderes rurais, de camponeses, de problemas com indígenas, e isso 
ocorria não só no âmbito da Comissão de Direitos Humanos propriamente 
dita, mas no âmbito da OIT. Nós, de Genebra, mandávamos pedidos de 
informações, mas o que nos chegava era escasso, esporádico, incompleto e 
insatisfatório. Com muita frequência, o que se recebe são informações do 
tipo: bem, o Ministro da Justiça acionado lamenta informar que já passou 
cinco telegramas para ao Governo do Estado tal sem resposta. Ou que a 
resposta é que o assassínio ocorreu há dois anos, se instaurou o inquérito 
ainda não foi concluído, ou que o processo não foi, ainda, julgado. Enfim, o 
dia-a-dia nosso era uma extraordinária frustração porque, até para a 
obtenção de informações, era extraordinariamente difícil o processo.   

Comecei a examinar qual seria a razão disso, e me dei conta de que, 
evidentemente, há muitas razões e aqui as análises que se fazem sobre 
isso em geral mostram sempre as razões estruturais, as causas históricas, 
as causas da própria estrutura da sociedade brasileira e etc. Tudo isso é 
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verdade, mas há causas também institucionais e legais muito importantes 
que não estão sendo valorizadas. 

Uma delas é justamente o princípio federativo. No Brasil, tradicionalmente, 
todo esse âmbito das violações de Direitos Humanos recai na esfera 
basicamente dos Estados. Essa situação é uma situação que se tornou 
mais importante, mais central, com a democratização do país, e que 
batalhávamos pela adesão aos pactos internacionais, as violações eram 
responsabilidade do governo central. Era a política do governo central que 
era responsável pelas violações que ocorriam, sobretudo no domínio 
político. Portanto, era correto, digamos, naquela época, que a pressão 
internacional se exercesse diretamente sobre a União, sobre o governo 
central, uma vez que dele é que decorriam, ainda que indiretamente, as 
decisões que são do conhecimento geral do que ocorria no Brasil no fim dos 
anos 60, começo dos anos 70.”

42
 

Este documento é deveras elucidativo, uma vez que destaca a existência de razões 

estruturais, históricas, intrínsecas da nossa sociedade, bem como aspectos também institucionais, 

perpassando por deficiências normativas do ordenamento jurídico brasileiro, que justificam a falta de 

efetividade deste instituto.   

4.1. Dificuldades internas para a aplicação de normas internacionais de proteção de Direitos 

humanos no Brasil. 

Destarte, passaremos a destacar as dificuldades internas para a aplicação de normas 

internacionais de proteção de Direitos humanos no Brasil. A partir dos tópicos seguintes, o presente 

estudo passará a discorrer sobre os fatores internos que acometem o Estado brasileiro, impedindo-o 

de combater as violações de direitos humanos trazidas à guarita do Poder Judiciário. O levantamento 

desta problemática é de fundamental importância para que se possa apontar soluções que promovam 

a efetividade do instituto do IDC.  

4.1.1. Sistema federativo de repartição de competências e a competência conferida à Justiça 

Estadual. 

Como já fora destacado, o Incidente de Deslocamento de Competência nasceu num período 

de efervescência de discussões acerca dos direitos humanos a nível nacional e internacional, que 

culminou com a ratificação pelo Brasil de diversos documentos internacionais, os quais se dispôs a 

cumprir, sem que providenciasse, no plano interno, modificações legislativas e estruturais que 

oferecessem substanciais garantias ao cidadão. 

A internacionalista Flávia Piovesan destaca em livro publicado no ano de 2006:  

“Há 68 casos contra o Brasil pendentes de apreciação na Comissão 
Interamericana e Direitos Humanos. Cabe atentar que, desse universo, 
apenas dois casos apontam à responsabilidade direta da União em face da 
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violação de direitos humanos. Um deles se atém ao trabalho escravo. Nos 
demais casos - 97% deles – a responsabilidade é do Estado.”

43
 

Em virtude do sistema constitucional de repartição de competências estabelecido em nosso 

ordenamento jurídico, a maioria dos casos de violação a direitos humanos fica a cargo da apreciação 

do Poder Judiciário Estadual, que, por vezes, não conta com a estrutura adequada como o combate a 

essas violações, implicando na atuação ‘desidiosa’ ou ineficiente tantos dos representantes do Poder 

Judiciário, quando do Ministério Público dos Estados. 

Isso se justifica não pela má-fé ou má vontade desses sujeitos de direito, mas, sim, por 

estarem por estarem consideravelmente mais expostos à pressões de autoridades locais, que não 

raras vezes, utilizam do poderio político e econômico para burlar investigações, ameaçar autoridades 

policiais locais, corromper funcionários públicos com o fito de fazer com que a instrução investigatória 

e processual daquela violação reste prejudicada. 

Ou seja, a União que tem a responsabilidade internacional na hipótese de violação de 

obrigação internacional em matéria de direitos humanos que se comprometeu juridicamente a cumprir. 

Todavia, paradoxalmente, ao mesmo tempo em que detém a responsabilidade internacional, não é 

responsável em âmbito nacional, já que não dispõe da competência de investigar, processar e punir a 

violação, pela qual internacionalmente estará convocada a responder. Internamente a ingerência 

desse assunto é afeta à competência do Poder Judiciário Estadual, que possui estrutura e comando 

próprios. 

De fato, a União Federal não pode alegar descumprimento de deveres jurídicos assumidos no 

plano internacional, invocando em sua defesa o fato de que a alegada violação foi provocada por ato 

de Governo Estadual ou Municipal, por força do disposto no art. 27 da Convenção de Viena que 

determina que nenhum Estado pactuante “pode invocar as disposições de seu direito interno para 

justificar o inadimplemento de um tratado”. 

Daí justifica-se os esforços empreendidos para fazer com que os compromissos assumidos 

pelo Estado brasileiro sejam efetivamente cumpridos. A previsão do IDC é, portanto, mais um 

instrumento posto à serviço da União Federal para, que pode ser claramente representado com a 

criação do Incidente de Deslocamento de Competência.  

É importante ressaltar que o ideal seria que o governo brasileiro contingenciasse recursos para 

oferecer estrutura adequada aos Poderes Judiciários Estaduais, a fim de que estes possam 

desempenhar suas funções a contento.   Não esqueçamos que a demora na tramitação de processos 

não pode ser imputada pura e simplesmente ao descaso ou incapacidade do Ministério Público ou do 

Judiciário dos Estados, mas é inerente ao complexo formal ritual dos processos que envolve múltiplos 

atores e réus, um número considerável de testemunhas, muitas vezes envolvendo carecendo da 
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utilização de procedimentos como o Tribunal do Júri, obrigatório em parte das  situações.  

Ressalte-se, por fim, que a inclusão do IDC no ordenamento jurídico pátrio, de fato, não 

impediu que o Estado brasileiro continuasse a desrespeitar de forma contumaz seus compromissos 

para a defesa de direitos humanos. Os esforços do Estado brasileiro não impediram que em 2006, 

mesmo após as medidas adotadas pela EC 45/04, o Brasil fosse condenado pela Corte 

Interamericana, no paradigmático Caso Ximenes Lopes, em virtude de tratamento desumano 

conferido a um paciente psiquiátrico em uma clínica particular do Ceará.
44

 

O IDC funciona, em última análise, como um instrumento paliativo, de caráter excepcional e 

emergencial para evitar que situações de violação a direitos humanos se perpetuem. Não é, pois, 

instrumento redentor, mas pode funcionar para evitar a existência de danos maiores.   

4.1.2. Fatores Sociais e Econômicos 

As graves violações a direitos humanos abrangem campo cível e criminal, apresentam 

matérias ligadas ao direito do idoso, da mulher, da criança e do adolescente, das minorias e meio 

ambiente, apenas para citar alguns exemplos de interesses difusos e coletivos protegidos nacional e 

internacionalmente. 

Podemos constatar que a maior parte dessas violações atinge pessoas em condição de 

vulnerabilidade - além das supracitadas, podemos acrescentar pessoas com deficiência física ou 

mental e até mesmo pessoas comuns que vivem em estado de alerta por pressões de natureza 

política ou econômica. Esses cidadãos são, por vezes, expostos a condições de violência física e 

psicológica, à trabalho escravo, à abuso sexual, à tráfico de pessoas. Enfim, são submetidas à 

condições de vida sub-humanas. 

Outro ponto que deve ser destacado é que essas violações a direitos humanos são 

dificilmente detectadas por ocorrem em ambientes inconvenientes e que, por vezes, não comportam 

atuação ex oficio do Poder Judiciário. 

Por exemplo, em casos de submissão a cidadãos à condição análoga à de escravo, podemos 

perceber que ocorrem com mais frequência em comarcas longínquas, onde o acesso é precário, o 

Poder Judiciário Estadual não possui estrutura adequada e conveniente à apuração dos casos e a 

Polícia Judiciária tem irrisório poder de investigação. Somando-se a esses fatores, encontramos 

inevitavelmente autoridades locais que abusam do poderio econômico para burlar e corromper a 

pouca estrutura existente para impor seus interesses particulares, desrespeitando a lei. 
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Como outro exemplo, podemos citar os crimes de violência sexual contra criança ou mulher, 

que ocorrem seio familiar o que, por muitas vezes, são dificilmente levados à apreciação do Poder 

Judiciário, o que culmina com a submissão desses seres humanos a uma situação de desamparo, 

malgrado a existência de legislação vigente que tenta combater essa situação. Assim ocorre com 

crimes como o tráfico de pessoas, dentre outros. 

4.1.3. Omissão Legislativa –  Inexistência de norma regulamentadora do art. 109 §5º da CF/88. 

A boa intenção do Estado brasileiro em tomar atitudes esbarrou na pouca presteza da 

redação adotada pelo art. 109 V-A, § 5º da CRFB. Percebe-se que o dispositivo traz conteúdos 

jurídicos indeterminados, que culminam por afetar uma interpretação objetiva da área de atuação 

desta previsão constitucional. 

Sarlet, Furian e Fensterseifer apresentam severa crítica sobre esse aspecto: 

“Ponto nodal da problemática ora posta reside na total ausência de critérios 

minimamente determinados para o inadequado campo de discricionariedade 

conferido ao intérprete impediria e compreensão da delimitação e alcance 

do instituto. Identificação de “grave violação a direitos humanos”, resultando 

em atropelo aos princípios da legalidade e da tipicidade, ambos expressão 

direta do princípio do Estado de Direito. Se até mesmo a definição do que é 

grave violação já se revela como altamente discutível, quanto mais a 

identificação dos bens jurídicos efetivamente violados e das circunstâncias 

em que tal violação ensejaria o deslocamento de competência, 

circunstâncias esta questionada até mesmo por alguns defensores da 

federalização”
45

 

Entretanto, como já defendido neste estudo monográfico, essa aparente indeterminação 

terminológica não afeta a aplicação do instituto. Pelo contrário, a redação – aparentemente deficitária- 

está em consonância com o novo modelo e texto constitucional adotado, em que expressões são 

preenchidas em análise ao caso concreto diante da constatação da existência de grave violação à 

direitos humanos e, concomitantemente, da demonstração concreta de risco de descumprimento de 

obrigações decorrentes de tratados internacionais firmados pelo Brasil. 

Malgrado não exista um rol de direitos determinados que funcionem como margem de 

atuação para o IDC, há um rol de direitos determináveis, que restara configurado a critério do juízo de 

admissibilidade de seu legitimado ativo – Procurador Geral da República- e da corte judicante que 

apreciará o pedido de deslocamento de competência: Superior Tribunal de Justiça.  

É bem verdade que a falta de existência de parâmetro objetivo  para determinar quais são as 
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hipóteses de “grave” violação a direitos humanos, dá lugar à atuação do Poder Legislativo. A falta de 

especificação precisa do sentido prático desta terminologia é um dos principais fatores que explicam 

a pouca efetividade do instituto.  

Reconhecido o problema, destacamos que não seria conveniente a delimitação dos casos de 

grave violação de direitos humanos através do texto constitucional, dado que a tal fim não se compete 

à Carta Magna. Por outro lado, é de simples raciocínio entender que seria impossível que um texto 

normativo – legislação ordinária – apresentasse em rol todas as hipóteses de grave violação de 

direitos humanos. O constitucionalista Pedro Lenza, apreciando esta problemática referente ao IDC, 

assevera:  

“Apenas para exemplificar, o que poderá servir de norte para a interpretação 
dos estudiosos, foram considerados, pela ANPR- Associação Nacional dos 
Procuradores da República- crimes contra direitos humanos os seguintes 
delitos:  

-tortura;  

- homicídio doloso praticado por agente de quaisquer dos entes federados 
no exercício de suas funções ou por grupos de extermínio;  

-crimes praticados contra as comunidades indígenas ou seus integrantes; 
homicídio doloso, quando motivado por preconceito de origem, raça, sexo, 
opção sexual, cor, religião, opinião política, idade ou quaisquer outras 
formas de discriminação, ou quando decorrente de conflitos fundiários de 
natureza coletiva. 

-uso, intermediação e exploração de trabalho escravo ou de crianças e 
adolescentes, em quaisquer das formas previstas em tratados 
internacionais.”

46
 

Destarte, entendemos que a amplitude terminológica do dispositivo prevê o IDC é fator que 

contribui para a sua inaplicabilidade, mas não é justificativa para o argumento que, por essa 

característica, o instituto é inconstitucional.  

Há doutrina que defende que o legislador constituinte derivado deveria ter previsto o IDC 

através de clara norma de eficácia limitada, deixando para o legislador ordinário o poder-dever de 

definir quais as hipóteses de grave violação de direitos humanos poderiam ser deslocadas para a 

Justiça Federal, passando a eficácia o dispositivo apenas quando o Poder Legislativo brasileiro 

editasse norma regulamentadora específica. Entretanto, assim não diligenciou o legislador. 

O entendimento que parece ser mais correto é o de que o dispositivo que traz o IDC está 

previsto em norma de eficácia imediata - produzindo efeitos a partir do momento da sua publicação - 

ou até mesmo em norma de eficácia contida/restringível – produzindo efeitos a partir de sua 

publicação, podendo, contudo, sofrer limitação, restrição por legislação posterior.  
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De fato, a norma que apresenta o Incidente de Deslocamento de Competência apresenta 

expressões que requisitam utilização de nova hermenêutica constitucional para aplica-la ao caso 

concreto. Justo seria que o Poder Legislativo auxiliasse os intérpretes da norma a realizar essa 

exegese através da edição de uma lei elucidativa que promova a instrumentalidade do instituto. 

 

4.1.4. Baixo Rol de Legitimados. 

Noutra senda, a existência de apenas um legitimado ativo competente para suscitar Incidente 

de Deslocamento de Competência é fator que compromete a utilização satisfatória do instituto. É 

inadmissível que um país com proporções continentais como o Brasil admita a existência de um 

instrumento de combate aos direitos humanos que possa ser utilizado por apenas um sujeito de 

direito, e pretensiosamente, fazer acreditar que tal dispositivo surtirá os efeitos para que fora criado. 

Por mais satisfatórias que sejam as atuações do Procurador Geral da República, por mais 

sólida que seja a estrutura montada para auxiliá-lo nos processos que exigem sua atuação, é 

inegável que apenas um órgão legitimado tenha satisfatoriamente a capacidade de suprir as 

necessidades que o manejo do Incidente de Deslocamento de Competência requer. 

Apesar de o presente estudo defender a constitucionalidade do art. 109, V-A e §5º da CRFB, 

é dever denunciar e estabelecer os pontos inconvenientes que tanto comprometem a atuação eficaz 

desse instituto. De fato, não é possível olvidá-los. 

Em pesquisa sobre o tema, constata-se a existência da Proposta de Emenda Constitucional 

nº 15/2010 – PEC 15/20104
47

. Objetivo principal desta PEC é a federalização dos crimes praticados 

contra jornalistas no exercício da sua profissão. Para isso esta proposta de Emenda Constitucional 

propõe a utilização da sistemática prevista para a suscitação do Incidente de Deslocamento de 

Competência, incluindo, neste ínterim, a alteração do número de legitimados para propor o IDC, com 

o fito de dar mais efetividade ao à federalização dos crimes contra jornalistas no exercício de sua 

profissão.  

Ressalte-se: a PEC em comento não tem por objetivo principal tratar do assunto do IDC. Ela 

propõe modificação na competência de julgamento de crimes contra jornalistas e, para, isso, sugere a 

utilização da sistemática de suscitação do IDC, propondo, por conseguinte, a ampliação do rol de 

legitimados do instituto originário – IDC. 

A PEC em tramitação propõe ampliação do rol de legitimados para suscitar Incidente de 

Deslocamento de Competência. Caso aprovada, passariam a ter legitimidade para a sua proposição: 

o Presidente da República, as mesas do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, das 

Assembleias Legislativas Estaduais e da Câmara Distrital, os governadores, o Conselho Federal da 
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Ordem dos Advogados do Brasil, partido político com representação no Congresso Nacional e ainda 

confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. 

Sem que se faça análise de mérito em relação ao ponto principal da PEC 15/2010, qual seja: 

a pertinência da federalização dos crimes praticados contra jornalistas, o presente estudo reconhece 

a existência de salutar iniciativa: a propositura de ampliação do rol de legitimados para a suscitação 

do IDC. 

Este estudo defende a ampliação do rol dos legitimados, não por entender que uma vez 

conferida a legitimidade apenas ao PGR estaria a Constituição da República conferindo inadequado 

campo de discricionariedade à este órgão. Pelo contrário, melhor entendimento não é outro, senão a 

defesa de que o PGR possui respaldo jurídico e político suficiente para escolher, dentro do campo de 

atuação que lhe é reconhecido, quais os casos merecem destaquem, merecem ser levados à 

apreciação do Superior Tribunal de Justiça, órgão, sim, competente para decidir pela procedência ou 

não do pedido de deslocamento de competência. 

Destarte, o PGR seria apenas o veículo, o meio utilizado para que a pretensão do cidadão 

chegue à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, dada a especificidade das causas que estão 

sob sua jurisdição. 

Ou seja, a ampliação do rol de legitimados a suscitar o IDC é um fator crucial e 

preponderante para que este instituto seja mais utilizado pelos sujeitos de direito. Assim como 

ocorrera no ano de 2004, em que se ampliou o rol de legitimados a propor ADIN- Ação Direta de 

Inconstitucionalidade, acredita-se que tal medida possa ser aplicada ao IDC, trazendo a mesmas 

consequência, quais sejam: a ampliação de sua esfera de atuação e a utilização satisfatória e efetiva 

do instituto. Esta é a reivindicação que o presente estudo apresenta. 

4.1.5. O deslocamento da competência funcional: a experiência do direito norte-americano. 

Nos Estados Unidos há a previsão de institutos similares ao Incidente de Deslocamento de 

Competência, que lograram êxito, dada a existência de condições peculiares. Destacamos os 

apontamentos de Ubiratan Cazetta em obra especializada:  

“Um sistema que oferece especial interesse é o vigente nos Estados Unidos 
da América do Norte, onde existem casos de competência concorrente entre 
a Justiça federal e estadual. O principal exemplo é o da diversity jurisdiction, 
que envolve a possibilidade de julgamento, pela Justiça Federal, de 
processos cujas partes estejam vinculadas a Estados distintos e para cuja 
solução não seja aplicável o direito federal. 

Esse fenômeno – regulado por lei desde o Judiciary Act de 1789 – é 
conhecido como a “diversidade da cidadania”: a Constituição Federal 
reconheceu o risco de quebra da imparcialidade judicial, isto é, o perigo de 
uma atuação indevidamente favorável aos interesses de quem reside no 
mesmo Estado onde a Corte tem sua sede e em prejuízo dos interesses de 
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seu adversário, residente em outro Estado. 

Essa faculdade de deslocamento de competência, por iniciativa do réu, 
cumpre duas funções (a) equilibra a posição das partes quanto à escolha da 
Corte (estadual ou federal); (b) propicia ao réu o acesso a uma Corte federal, 
que seja ou lhe apareça mais propensa ao reconhecimento dos direitos que 
pretenda alegar em sua defesa e que tenham sido reconhecidos por uma 
fonte federal. 

Também existe nos Estados Unidos uma hipótese segundo a qual a 
intenção de proteger com maior eficácia alguns direitos humanos atua como 
critério para a transferência da competência para a Justiça Federal. Ela foi 
prevista, originalmente, no Civil Rights Act de 1870 e repetida no Civil Rights 
de 1886 – leis que determinaram o deslocamento de competência tanto de 
processos cíveis quanto de processos criminais, sempre que o titular de 
direitos nelas conferidos tivesse recusada sua proteção pelos Estados ou 
não pudesse exercê-los perante os tribunais estaduais. 

Esse poder de deslocamento de competência foi reafirmado em 1874 
(Revised Statutes) para alcançar qualquer lei de proteção à igualdade, mas, 
entre 1880 e 1960, o instituto caiu em desuso. Voltou a ser reconhecido no 
célebre precedente Georgia v. Rachel (1966), no qual a Suprema Corte 
declarou-o admissível unicamente para a proteção de direitos civis 
relacionados à igualdade social”  

Pelo exposto, observamos que o sistema jurisdicional norte-americano admite a existência de 

competência concorrente do Poder Judiciário Federal e Poder Judiciário Estadual em lides que 

envolvem indivíduos pertencentes a Estados-Membros distintos e que essa configure condição 

potencialmente causadora de dano.  Outra possibilidade de deslocamento de competência é a que 

ocorre com intenção de proteger com maior eficácia alguns direitos humanos, justificando a 

transferência da competência para a Justiça Federal. 

A existência desses institutos serviu de base para estudos doutrinários que culminaram com a 

inserção do Incidente de Deslocamento de Competência no ordenamento jurídico brasileiro. A 

questão que ora se levanta é a seguinte: por que esses instrumentos lograram razoável êxito no 

âmbito do sistema jurídico norte-americano e não no brasileiro?  

A resposta está na observação de aspectos peculiares condizente a fatores políticos, 

econômicos e sociais da sociedade brasileira- como fora anteriormente exposto- bem como, da 

análise da discrepante forma de criação da estrutura judiciária de ambos os Estados. 

Ao contrário do que se verificou no sistema federal norte-americano, no qual os estados que 

se uniram já tinham estrutura judiciária própria, no Brasil, como decorrência do governo unitário, foi o 

advento da federação que possibilitou a criação do Poder Judiciário Estadual. Essa diferença histórica 

– a preexistência de um Poder Judiciário constituído, que aplicava a legislação estadual como fonte 

primária de suas decisões - teve efeito, também, na divisão de competências legislativas, que, na 

nossa experiência, sempre concentrou no ente central a exclusividade sobre determinadas matérias, 
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para garantir uma uniformidade de tratamento.
48

 Apenas recentemente essa característica vem sendo 

alterada, o sistema de repartição de competências têm conferido atribuição cada vez maiores ao 

Poder Judiciário dos Estados sem que se tenham dado aos mesmos aparato e estrutura necessários 

ao bom desempenho de suas funções.  

Reforçando esse entendimento, em apreciação de ADIN nº 2024, o Ministro Nelson Jobim 

anota:  

 “No Brasil não houve pacto federativo entre Estados independentes que 
criaram a União; pelo contrário, houve uma concessão do Estado unitário. 
Aliás, também não houve uma concessão propriamente dita, houve um 
estratagema do partido republicano. A república nasceu de um golpe de 
Estado, e o partido republicano tinha que destruir a memória do Império. O 
Império  era o estado unitário, a República precisava  ser federalista. Criou-
se a federação para dar forças aos chamados presidentes dos estados para 
que se conseguisse transitar do Império à República”

49
  

De fato, o sistema político americano confere maior autonomia ao Poder Judiciário dos 

Estados, que, notadamente, possuem melhor estrutura se comparados a sistemas judiciários 

estaduais brasileiros.   

A realidade brasileira da inexistência de Poder Judiciário Estadual forte aliada aos demais 

fatores políticos, sociais e econômicos, já expostos, explica a necessidade de inserção no 

ordenamento jurídico institutos como o IDC – Incidente de Deslocamento de Competência – ao passo 

que a mesma atuação ineficiente dessa esfera do Poder Judiciário Estadual contribui para a irrisória 

aplicação do instituto em estudo.  

 

4.2. Casos Concretos  

 Por fim, através deste tópico, realizar-se-á breve explanação dos dois únicos casos concretos 

de aplicação do instituto de IDC no ordenamento jurídico brasileiro. O objetivo é que se comprove que 

a existência das delimitações acima elencadas implica na ineficiência deste instrumento, que deveria 

servir à proteção dos direitos humanos.   

4.2.1. IDC nº1  

 Como afirmado, o IDC- Incidente de Deslocamento de Competência em quase 8 (oito) anos 

de existência só fora utilizado em dois casos, o que retrata a inexpressividade e ineficácia deste 

instituto no ordenamento jurídico brasileiro.  

O primeiro caso de suscitação ocorrera quando do julgamento do homicídio doloso da irmã 

Dorothy Stang no município de Anapu, no Estado do Pará. À época em que o IDC foi proposto, havia 
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o receio da impunidade, tendo em vista que o poder público local já havia sido alertado da violência e 

das diversas ameaças envolvendo a disputa pela posse de terras públicas no Município de Anapu. 

 Após refutar preliminar de violação ao princípio do Juiz Natural e à autonomia da Federal, o 

Superior Tribunal de Justiça concluiu pelo indeferimento do IDC suscitado por entender que, a 

despeito de se tratar de crime praticado com grave violação de direitos humanos, não teria restado 

evidenciada a negligência ou inércia do Estado-membro em proceder à persecução penal dos autores 

do delito.   

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. 
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. 
2. Dada a amplitude e a magnitude da expressão "direitos humanos", é 
verossímil que o constituinte derivado tenha optado por não definir o rol dos 
crimes que passariam para a competência da Justiça Federal, sob pena de 
restringir os casos de incidência do dispositivo (CF, art. 109, § 5º), 
afastando-o de sua finalidade precípua, que é assegurar o cumprimento de 
obrigações decorrentes de tratados internacionais firmados pelo Brasil sobre 
a matéria, examinando-se cada situação de fato, suas circunstâncias e 
peculiaridades detidamente, motivo pelo qual não há falar em norma de 
eficácia limitada. Ademais, não é próprio de texto constitucional tais 
definições.CF109§ 5ºtexto constitucional. 3. Aparente incompatibilidade do 
IDC, criado pela Emenda Constitucional nº 45/2004, com qualquer outro 
princípio constitucional ou com a sistemática processual em vigor deve ser 
resolvida aplicando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 
4. Na espécie, as autoridades estaduais encontram-se empenhadas na 
apuração dos fatos que resultaram na morte da missionária norte-americana 
Dorothy Stang, com o objetivo de punir os responsáveis, refletindo a 
intenção de o Estado do Pará dar resposta eficiente à violação do maior e 
mais importante dos direitos humanos, o que afasta a necessidade de 
deslocamento da competência originária para a Justiça Federal, de forma 
subsidiária, sob pena, inclusive, de dificultar o andamento do processo 
criminal e atrasar o seu desfecho, utilizando-se o instrumento criado pela 
aludida norma em desfavor de seu fim, que é combater a impunidade dos 
crimes praticados com grave violação de direitos humanos.  

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 
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(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.  (PA 
2005/0029378-4, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de 
Julgamento: 07/06/2005, S3 - TERCEIRA SEÇÃO. Data de Publicação: DJ 
10.10.2005 p. 217RSTJ vol. 198 p.435)

50
 

A exposição midiática conferida ao caso não impediu que fosse tratado de forma negligente, 

que culminou com a morte da missionária e a absolvição dos principais acusados. A aplicação do 

Incidente de Deslocamento de Competência nº 1, constatou, infelizmente a ineficiência deste 

instrumento que deveria servir à proteção dos direitos humanos.  

4.1.2. IDC nº2. 

 No segundo caso concreto de suscitação do IDC apreciado pelo STJ (IDC 2/DF), a 3ª Seção 

acolheu em parte o pedido formulado pelo Procurador Geral da República para determinar o 

deslocamento do processo penal para a Justiça Federal da Paraíba. 

 Tratava-se de caso de homicídio do advogado e ex-vereador Manoel Bezerra de Mattos, 

cidadão conhecido por atuação na defesa dos direitos humanos, denunciando grupos de extermínio 

que agiam impunes há mais de uma década na região nordestina. O ex-vereador foi assassinado em 

2009, depois de sofrer diversas ameaças e atentados por motivo torpe (vingança), supostamente em 

decorrência de sua atuação pública de enfrentamento e denúncias contra os grupos de extermínio. 

 “As ações desses grupos denunciados pelo vereador resultaram em cerca 
de duzentos homicídios com características de execução sumária e com 
suposta participação de particulares e autoridades estaduais, tendo, 
inclusive, assassinado testemunhas envolvidas. Ressaltou o STJ que a 
instauração de comissão parlamentar de inquérito na Câmara dos 
Deputados (CPI) para investigar a atuação desses grupos de extermínio 
deu-se em 2005. Entretanto, desde 2002, já haviam sido feitas, na jurisdição 
internacional da OEA, recomendações para que fossem adotadas medidas 
cautelares destinadas à proteção integral de diversas pessoas envolvidas, 
entre elas o vereador, medidas das quais ou deixaram de ser cumpridas ou 
não foram efetivadas.”

51
 

 Em face da permanência das ameaças e da falta de punição dos responsáveis, o STJ decidiu, 

em outubro de 2010, pela primeira vez, por cinco votos a dois, dar provimento ao IDC 2/DF, a fim de 

transferir a investigação e julgamento do homicídio de Manoel de Mattos à esfera federal. Com a 

decisão, os cinco suspeitos do assassinato de Mattos deixaram de ser investigados pelas autoridades 

locais e passam para a competência da Polícia Federal, do MPF e da Justiça Federal da Paraíba. 
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INCIDENTE DE DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇAS 
ESTADUAIS DOS ESTADOS DA PARAÍBA E DE PERNAMBUCO. 
HOMICÍDIO DE VEREADOR, NOTÓRIO DEFENSOR DOS DIREITOS 
HUMANOS, AUTOR DE DIVERSAS DENÚNCIAS CONTRA A ATUAÇÃO 
DE GRUPOS DE EXTERMÍNIO NA FRONTEIRA DOS DOIS ESTADOS. 
AMEAÇAS, ATENTADOS E ASSASSINATOS CONTRA TESTEMUNHAS E 
DENUNCIANTES. ATENDIDOS OS PRESSUPOSTOS CONSTITUCIONAIS 
PARA A EXCEPCIONAL MEDIDA. 
1. A teor do § 5.º do art. 109 da Constituição Federal, introduzido pela 
Emenda Constitucional n.º 45/2004, o incidente de deslocamento de 
competência para a Justiça Federal fundamenta-se, essencialmente, em 
três pressupostos: a existência de grave violação a direitos humanos; o 
risco de responsabilização internacional decorrente do descumprimento de 
obrigações jurídicas assumidas em tratados internacionais; e a 
incapacidade das instâncias e autoridades locais em oferecer respostas 
efetivas. 2. Fatos que motivaram o pedido de deslocamento deduzido pelo 
Procurador-Geral da República: o advogado e vereador pernambucano 
MANOEL BEZERRA DE MATTOS NETO foi assassinado em 24/01/2009, no 
Município de Pitimbu/PB, depois de sofrer diversas ameaças e vários 
atentados, em decorrência, ao que tudo leva a crer, de sua persistente e 
conhecida atuação contra grupos de extermínio que agem impunes há mais 
de uma década na divisa dos Estados da Paraíba e de Pernambuco, entre 
os Municípios de Pedras de Fogo e Itambé. 
3. A existência de grave violação a direitos humanos, primeiro pressuposto, 
está sobejamente demonstrado: esse tipo de assassinato, pelas 
circunstâncias e motivação até aqui reveladas, sem dúvida, expõe uma 
lesão que extrapola os limites de um crime de homicídio ordinário, na 
medida em que fere, além do precioso bem da vida, a própria base do 
Estado, que é desafiado por grupos de criminosos que chamam para si as 
prerrogativas exclusivas dos órgãos e entes públicos, abalando 
sobremaneira a ordem social. 4. O risco de responsabilização internacional 
pelo descumprimento de obrigações derivadas de tratados internacionais 
aos quais o Brasil anuiu (dentre eles, vale destacar, a Convenção 
Americana de Direitos Humanos, mais conhecido como "Pacto de San Jose 
da Costa Rica") é bastante considerável, mormente pelo fato de já ter 
havido pronunciamentos da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, 
com expressa recomendação ao Brasil para adoção de medidas cautelares 
de proteção a pessoas ameaçadas pelo tão propalado grupo de extermínio 
atuante na divisa dos Estados da Paraíba e Pernambuco, as quais, no 
entanto, ou deixaram de ser cumpridas ou não foram efetivas. Além do 
homicídio de MANOEL MATTOS, outras três testemunhas da CPI da 
Câmara dos Deputados foram mortos, dentre eles LUIZ TOMÉ DA SILVA 
FILHO, ex-pistoleiro, que decidiu denunciar e testemunhar contra os outros 
delinquentes. Também FLÁVIO MANOEL DA SILVA, testemunha da CPI da 
Pistolagem e do Narcotráfico da Assembleia Legislativa do Estado da 
Paraíba, foi assassinado a tiros em Pedra de Fogo, Paraíba, quatro dias 
após ter prestado depoimento à Relatora Especial da ONU sobre 
Execuções Sumárias, Arbitrárias ou Extrajudiciais. E, mais recentemente, 
uma das testemunhas do caso Manoel Mattos, o Maximiano Rodrigues 
Alves, sofreu um atentado a bala no município de Itambé, Pernambuco, e 
escapou por pouco. Há conhecidas ameaças de morte contra Promotores e 
Juízes do Estado da Paraíba, que exercem suas funções no local do crime, 
bem assim contra a família da vítima Manoel Mattos e contra dois 
Deputados Federais. 5. É 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 
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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. 
6. As circunstâncias apontam para a necessidade de ações estatais firmes e 
eficientes, as quais, por muito tempo, as autoridades locais não foram 
capazes de adotar, até porque a zona limítrofe potencializa as dificuldades 
de coordenação entre os órgãos dos dois Estados. Mostra-se, portanto, 
oportuno e conveniente a imediata entrega das investigações e do 
processamento da ação penal em tela aos órgãos federais.7. Pedido 
ministerial parcialmente acolhido para deferir o deslocamento de 
competência para a Justiça Federal no Estado da Paraíba da ação penal n.º 
022.2009.000.127-8, a ser distribuída para o Juízo Federal Criminal com 
jurisdição no local do fato principal; bem como da investigação de fatos 
diretamente relacionados ao crime em tela. Outras medidas determinadas, 
nos termos do voto da Relatora. (DF 2009/0121262-6, Relator: Ministra 
LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 27/10/2010, S3 - TERCEIRA SEÇÃO. 
Data de Publicação: DJ 22/11/2010) 

Vale observar que, no caso Manoel de Mattos, o IDC não apenas serviu para coibir a 

impunidade, mas também para proteger as autoridades locais da situação de extrema vulnerabilidade 

em que se encontravam, ao empreenderem esforços de investigação e processamento judicial. O 

IDC se revelou, com isso, não apenas uma medida reparadora das incapacidades concretas do 

Estado, mas também uma medida de caráter protetivo. São casos como este que este estudo visa a 

encorajar.  
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CONCLUSÃO 

Longe de acreditar que o Incidente de Deslocamento de Competência – IDC- constitui 

instrumento inábil e até mesmo inconstitucional, o presente trabalho defendeu sua constitucionalidade, 

sem olvidar destacar suas discrepâncias, seus defeitos de instrumentalidade e aplicação. O intuito 

desta explanação fora detectar problemas com o fito de apontar soluções.  

Incialmente destacou-se o momento histórico político e jurídico em que esse instituto se 

originou.  Em seguida, a constitucionalidade do IDC foi defendida refutando-se os argumentos de 

violação ao pacto federativo, do devido processo legal, do juiz natural e do promotor natural. 

Concluiu-se que a aparente incompatibilidade do IDC com qualquer outro princípio constitucional ou 

com a sistemática processual em vigor deve ser resolvida aplicando-se os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. 

Realizou-se, então, a apresentação do instituto, através da análise do dispositivo 

constitucional que o prevê: art. 109, V-A e §5º da CF/88. Empós, o estudo destacou aspectos que 

contribuem para a inexpressiva aplicabilidade desta norma no ordenamento jurídico interno.  

A análise de tópicos como: sistema federativo de repartição de competência, fatores sociais e 

econômicos desfavoráveis, inexistência de norma regulamentadora do instituto, baixo a de baixo rol 

de legitimados, nos permitiu concluir pela necessidade de reforma da previsão deste instituto no 

ordenamento jurídico brasileiro.  

 Apesar da pouca presteza da redação adotada pela norma constitucional que prevê o IDC, 

defende-se que esse dispositivo apresenta uma norma de eficácia imediata, apta a produzir efeitos 

desde o do momento da sua publicação. Admitindo-se, em última, configurá-la como norma de 

eficácia contida ou restringível, tendo em vista a possibilidade de a mesma sofrer limitação, restrição 

em seu âmbito de atuação, por legislação posterior.  

  Pelo exposto, respaldada está a conclusão de que a norma que prevê o IDC possui eficácia 

jurídica, mas não goza de eficácia social, tendo em vista que cumpre  a contento sua finalidade, a 

função social para que foi criada. Isso só ocorrerá quando o ordenamento jurídico brasileiro passar a 

prever correta regulamentação, dando instrumentalidade ao instituto.  

 Corrigidos os pontos destacados nessa explanação, acredita-se que o IDC assegurará maior 

proteção à vítima de ações de grave violação de direitos humanos, estimulará melhor funcionamento 

das instituições locais em casos futuros, gerará a expectativa de resposta efetiva das instituições 

federais, que, não sendo satisfatórias, ensejarão responsabilidade internacional como ultima ratio. 

 O Incidente de Deslocamento de Competência não é instrumento redentor, que trará, sozinho, 

a solução para o problema da violação dos direitos humanos. Não é, tampouco, um mecanismo 
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autoritário ou abusivo, como se pretendeu configurá-lo nas críticas.  A correção de alguns aspectos, 

aliada à adequada atuação estatal nos faz concluir que esse instituto poderá vir a ser um instrumento 

eficaz para romper situações concretas de desrespeito aos direitos humanos, finalidade para qual foi 

criado.  
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ANEXO 1- PROJETO DE LEI nº 6647/06 EM TRAMITAÇÃO NO CONGRESSO NACIONAL. 
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ANEXO 2 - DEFESA DA CONSTITUCIONALIDADE DO IDC REALIZADA POR MEMBRO DA AGU  

ADIN Nº3486. 

 

 


