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RESUMO: A partir da Emenda Constitucional n.º 45/2004, a Constituição da 
República Federativa do Brasil passou a contar com o inciso V-A no art. 109, § 
5º, que trouxe ao Ordenamento Jurídico Brasileiro a figura do Incidente de 
Deslocamento de Competência. Trata-se de instrumento que possibilita que os 
Juízes Federais processem e julguem causas em que há grave violação aos 
direitos humanos, que inicialmente seriam de competência da Justiça Estadual. 
Tal modificação de competência pode ocorrer desde que suscitada pelo 
Procurador-Geral da República, em se verificando o risco concreto de violação 
de Tratados Internacionais. Essa federalização encontra justificativa no fato de 
que a União necessita de meios para investigar, processar e punir casos de 
grave violação aos direitos humanos, já que o Brasil pode ser responsabilizado 
internacionalmente em se verificando tais situações. Ocorre que até o momento 
não há uma regulamentação específica demonstrando a forma de aplicação da 
regra, o que faz com que não se saiba quais os critérios para se considerar que 
em determinados casos deve haver alteração de competência. No Superior 
Tribunal de Justiça a regra já foi aplicada, existindo cerca de quinze incidentes 
instaurados, a maioria em processos criminais, muito embora a regra não limite 
a aplicação do incidente apenas em matéria penal. Deste modo, o presente 
artigo tem como objetivo tentar estabelecer os parâmetros que justificam a 
efetivação do deslocamento de competência. Tal tarefa é relevante para que a 
evidente generalidade do dispositivo constitucional não banalize a utilização do 
instrumento e inviabilize o regular funcionamento dos órgãos do poder judiciário. 
Para o desenvolvimento da pesquisa, são analisadas as decisões proferidas nos 
Incidentes de Deslocamento de Competência instaurados perante o Superior 
Tribunal de Justiça, a fim de que seja possível identificar os critérios exigidos e 
delimitar o âmbito de aplicação do incidente. Pela pesquisa parcial já realizada, 
verifica-se inicialmente que são três os requisitos para que um inquérito ou 
processo passe da competência da Justiça Estadual para a Federal, quais 
sejam: (a) seja vislumbrada hipótese de grave violação aos direitos humanos; (b) 
seja demonstrado risco de descumprimento de obrigação que o Brasil, por meio 
de tratado, se obrigou a proteger; e (c) seja demonstrada a incapacidade ou a 
ineficácia do Estado-membro, por meio do processo judicial, apurar eventual 
responsabilização diante da violação do direito, ou mesmo de assegurar o 
cumprimento das obrigações pactuadas nos tratados internacionais. O risco do 
descumprimento do tratado internacional também deve ser objetivamente 
demonstrado pelo Procurador-Geral da República ao suscitar o incidente, 
inclusive com a demonstração dos fatos impeditivos que deixam o Estado 
incapacitado de apurar a violação, assim como eventual ineficácia do órgão 
julgador. 
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