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NÚMERO: IDC nº 24 / DF (2019/0280084-4) (nº CNJ 0280084-83.2019.3.00.0000)
INTERESSADOS: Procuradoria-Geral da República, TJRJ, JFRJ e OUTROS

 
A UNIÃO, pessoa jurídica de direito público, representada pelos membros da Advocacia-

Geral da União abaixo assinados, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, atendendo à
intimação ordenada, tecer as considerações que seguem.

 
A intimação da União foi determinada por decisão de 19/12/2019:
 

Considerando o potencial interesse dos Entes da Federação na decisão do incidente de
deslocamento de competência em epígrafe, DETERMINO sejam intimados o Estado do Rio
de Janeiro e a União, respectivamente, por sua Procuradoria do Estado e a Advocacia-Geral
da União, para que se manifestem no prazo de 10(dez) dias.

 
Foi solicitada manifestação ao Ministério da Justiça, e este apresentou as INFORMAÇÕES n.

00073/2020/CONJUR-MJSP/CGU/AGU (instruídas com o OFÍCIO Nº 72/2019/DREX/SR/PF/AM, que já consta
destes autos), que assim concluem:

 
27. Com suporte nos subsídios prestados pela PF, nos documentos cujo acesso restou
franqueado a este signatário e nos fundamentos de direito coligidos, com destaque aos
requisitos constitucionais e à jurisprudência do STJ, esta CGCJ firma compreensão no
sentido de que não há elementos suficientes que permitam manifestação favorável ao
deslocamento de competência vindicado pelo MPF, nos autos do IDC n° 24.

 
Tais considerações devem ser cotejadas com o entendimento jurisprudencial desta Terceira

Seção a respeito do instituto do Incidente de Deslocamento de Competência:
 

5. O deslocamento de competência - em que a existência de crime praticado com grave
violação aos direitos humanos é pressuposto de admissibilidade do pedido - deve atender
ao princípio da proporcionalidade (adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido
estrito), compreendido na demonstração concreta de risco de descumprimento de
obrigações decorrentes de tratados internacionais firmados pelo Brasil, resultante da
inércia, negligência, falta de vontade política ou de condições reais do Estado-membro, por
suas instituições, em proceder à devida persecução penal. (IDC 1/PA, Rel. Ministro
ARNALDO ESTEVES LIMA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2005, DJ 10/10/2005, p. 217)

 
E, na forma do que colocado no OFÍCIO Nº 2/2020/DASP/CGDI/DICOR/PF, da Polícia Federal:
 

Analisando os autos nota-se que o assunto se refere à investigação da autoria intelectual
dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, que está
sob a responsabilidade da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio de Janeiro. Como é de
conhecimento notório e inclusive consta nos autos do IDC, o policial militar reformado
Ronnie Lessa e o ex-policial militar Élcio Vieira de Queiroz, foram presos e denunciados
como responsáveis pela execução da vereadora e do motorista, estando o processo judicial
em estágio bastante avançado, restando pendente a identificação da autoria intelectual,
fato que também está sendo investigado pelas instâncias estaduais.
Por outro lado, é importante destacar que, no âmbito da Polícia Federal, houve Inquérito
Policial (IPL nº 477/2018-15 SR/PF/RJ), instaurado em razão de requisição da Procuradora-
Geral da República, com a finalidade de apurar ações que estariam sendo praticadas para
criar obstáculos às investigações dos homicídios de Marielle Franco e Anderson Gomes. A
investigação da Polícia Federal, iniciada em 01/11/2018 e concluída com êxito em
02/05/2019, identificou que o policial militar da PMERJ RODRIGO JORGE FERREIRA e sua
advogada CAMILA MOREIRA LIMA NOGUEIRA, realizaram diversas ações que desviaram por
meses as ações investigativas conduzidas pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Essa
investigação da Polícia Federal restringiu-se à identificação de entraves e obstáculos
dirigidos à investigação das mortes, permanecendo a cargo dos órgãos de segurança do
Estado do Rio de Janeiro a apuração da autoria, motivação e materialidade de tais eventos
criminosos. Ainda a respeito dessa investigação, a Polícia Federal, atendendo à solicitação
da Ministra Laurita Vaz (Ofício n° 091485/2019-CPE), já manifestou nos autos do IDC-24



(OFÍCIO Nº 72/2019/DREX/SR/PF/AM – DOC ANEXO).
Apesar dos problemas apontados na inicial do IDC-24, os quais prejudicaram
significativamente as investigações dos assassinatos de Marielle e Anderson, é sabido que
a Polícia Civil, o Ministério Público e a Justiça do Rio de Janeiro, aparentemente tem atuado
no sentido de identificar e punir os responsáveis intelectualmente pelos citados
assassinatos.

 
No caso, tal qual destacado por esta Terceira Seção, no IDC 02/DF, relatora Ministra Laurita

Vaz, inexiste 'pronunciamento uníssono em favor do deslocamento da competência para a Justiça
Federal', tampouco 'notória a incapacidade das instâncias e autoridades locais em oferecer respostas
efetivas, reconhecida a limitação e precariedade dos meios por elas próprias', diante das manifestações
da Polícia Federal, do Ministério Público Estadual e da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio
de Janeiro.

 
Ademais, como bem ressaltado pelo Ministério da Justiça:
 

25. Não bastasse isso, os próprios familiares da ex-vereadora posicionaram-se
desfavoravelmente à federalização das investigações e persecução penal, fator que,
acreditamos, deve ser considerado e prestigiado pelo STJ.
26. Ademais, não se pode perder de vista que eventual deslocamento de competência à
revelia da vontade de familiares das vítimas pode sinalizar futuro questionamento da
conduta da União, em instância do Direito das Gentes (CIDH), por estes interessados, sob
eventual alegação (ainda que infundada) de que pode repercutir negativamente sobre as
atividades investigativas e punitivas do Estado do RJ, no caso.

 
Solicita a União a juntada aos autos dos documentos e esclarecimentos acima.
 
Termos em que pede deferimento.
 
Brasília, 20 de janeiro de 2020.
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