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Simpósio: DIREITOS HUMANOS, EDUCAÇÃO E DEMOCRACIA 

 

RESUMO: Hodiernamente, a discussão e a preocupação acerca dos direitos humanos 

possuem escala global, ultrapassando os limites dos Estados. Nesse sentido, foi criada a 

emenda constitucional n° 45/2004, conhecida como “Reforma do Judiciário”, a qual possui 

quatro elementos principais: (i) a democratização do Poder Judiciário; (ii) a criação de 

instrumentos para trazer maior celeridade à prestação jurisdicional; (iii) o fortalecimento das 

carreiras jurídicas, inclusive em matéria de controle das mesmas; e (iv) a consolidação da 

proteção aos direitos fundamentais. O presente trabalho objetiva estudar, principalmente, este 

último elemento, no qual encontra-se a inserção do inciso V-A e o § 5º ao artigo 109, da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88), que instituiu o Incidente 

de Deslocamento de Competência (IDC), visando à federalização das graves violações aos 

direitos humanos. Segundo tal instituto, o Procurador Geral da República poderá solicitar ao 

Superior Tribunal de Justiça o deslocamento da competência originária estadual para a esfera 

federal, em causas que houver grave violação aos direitos humanos. Seu objetivo principal é 

garantir o cumprimento das obrigações assumidas internacionalmente pelo Brasil ao assinar 

tratados internacionais de direitos humanos. Assim, visa uma efetiva garantia dos direitos 

fundamentais, além da mera declaração de que eles existem. A pesquisa empírica teve como 

fontes o site do STJ, por meio do qual foram pesquisados os poucos processos do país (IDC nº 

1, nº 2, nº 3, nº 4 e nº 5) que tratam do Incidente de Deslocamento de Competência, servindo 

estes como objeto de estudos concomitantemente com o artigo Federalização das Graves 

Violações aos Direitos Humanos sendo este, outrossim, fundamental para a análise e 

entendimento dos processos supracitados. Observamos que nos cinco processos analisados (os 

únicos movidos até o momento) os conceitos de direitos humanos e suas violações não são 

utilizados pelo Ministros do STJ na decisão proferida, sendo apenas observados os casos 

concretos, não sendo possível desta forma estabelecer um padrão de quais fatos efetivamente 

são utilizados pelo tribunal para o deferimento ou não dos incidentes. Porém, percebemos que 

crimes praticados contra indivíduos atuantes na área dos direitos humanos, assim como crimes 

cometidos por agentes estatais ou por indivíduos ligados de alguma forma aos poderes 

políticos e econômicos têm maiores chances de serem considerados graves violações. Sobre o 

segundo requisito - o risco de responsabilização internacional do Estado brasileiro devido à 

violação de tratados internacionais de direitos humanos - observamos que os tratados violados 

são citados pelos Ministros nos IDCs apesar de nem todos mencionarem artigos específicos 

dos mesmos. Todavia, não existiu uma preocupação maior de explanar sobre o documento 

internacional, o seu significado e as implicações possíveis do descumprimento brasileiro do 

pactos firmados. Sobre o terceiro requisito, criado na jurisprudência do STJ, qual seja, a 

ineficiência da justiça estadual para promover à punição dos agressores aos direitos humanos, 
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percebemos que a ausência deste requisito foi suficiente para o indeferimento do primeiro 

incidente, visto que foi declarado que apesar da demora da justiça, não havia total ineficiência 

por parte desta. 
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