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CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 160.902-RJ (2018/0238712-4)

Relatora: Ministra Laurita Vaz

Suscitante: Juízo Auditor da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária 

    Militar do Estado do Rio de Janeiro

Suscitado: Juízo Federal da 4ª Vara Criminal da Seção Judiciária do 

    Estado do Rio de Janeiro

Interes.: Eduardo Xavier Ferreira Glaser Migon

Interes.: Ministério Público Federal

EMENTA

Confl ito negativo de competência. Penal e Processual Penal. 

Crime contra a Lei de Licitações praticado por militar em situação 

de atividade contra patrimônio sob a administração militar. 

Superveniência da Lei n. 13.491/2017. Ampliação da competência 

da Justiça Castrense. Aplicação da lei no tempo. Princípio do tempus 

regit actum. Sentença de mérito não proferida. Não aplicação do 

princípio da perpetuatio jurisdictionis. Confl ito conhecido para declarar 

competente o Juízo Suscitante.

1. Hipótese em que a controvérsia apresentada cinge-se à 

defi nição do Juízo competente para processar e julgar crime praticado, 

em tese, por militar em situação de atividade contra patrimônio sob a 

administração militar antes do advento da Lei n. 13.491/2017.

2. A Lei n. 13.491/2017 promoveu alteração na própria defi nição 

de crime militar, o que permite identifi car a natureza material do 

regramento, mas também ampliou, por via refl exa, de modo substancial, 

a competência da Justiça Militar, o que constitui matéria de natureza 

processual. É importante registrar que, como a lei pode ter caráter 

híbrido em temas relativos ao aspecto penal, a aplicação para fatos 

praticados antes de sua vigência somente será cabível em benefício do 

réu, conforme o disposto no art. 2º, § 1º, do Código Penal Militar e no 

art. 5º, inciso XL, da Constituição da República. Por sua vez, no que 

concerne às questões de índole puramente processual – hipótese dos 

autos –, o novo regramento terá aplicação imediata, em observância ao 

princípio do tempus regit actum.
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3. Tratando-se de competência absoluta em razão da matéria 

e considerando que ainda não foi proferida sentença de mérito, não 

se aplica a regra da perpetuação da jurisdição, prevista no art. 43 do 

Código de Processo Civil, aplicada subsidiariamente ao processo 

penal, de modo que os autos devem ser remetidos para a Justiça 

Militar.

4. Confl ito conhecido para declarar competente o Juízo Auditor 

da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar do Estado do 

Rio de Janeiro, ora Suscitante.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Terceira 

Seção do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das 

notas taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, conhecer do confl ito e declarar 

competente o suscitante, Juízo Auditor da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição 

Judiciária Militar do Estado do Rio de Janeiro, nos termos do voto da Sra. 

Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Jorge Mussi, Sebastião Reis Júnior, Nefi  

Cordeiro, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Antonio Saldanha 

Palheiro, Joel Ilan Paciornik e Felix Fischer votaram com a Sra. Ministra 

Relatora.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília (DF), 12 de dezembro de 2018 (data do julgamento).

Ministra Laurita Vaz, Relatora

DJe 18.12.2018

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Laurita Vaz: Trata-se de confl ito negativo de competência 

suscitado pelo Juízo Auditor da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar 

do Estado do Rio de Janeiro em face do Juízo da 4ª Vara Federal Criminal da Seção 

Judiciária do Estado do Rio de Janeiro.

Consta dos autos que Eduardo Xavier Ferreira Glaser Migon foi 

denunciado pelo Ministério Público Federal pela suposta prática do delito 
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tipifi cado no art. 89, caput, c.c. o art. 84, § 2º, por 11 (onze) vezes, ambos da Lei 

n. 8.666/1993, porque, segundo a inicial acusatória (fl . 122):

[...] na qualidade de comandante da Escola de Equitação do Exército (EsEqEx), 

contratou, sem prévio procedimento licitatório ou de dispensa ou inexigibilidade 

de licitação, a empreiteira LMPN Manutenção Naval e Predial Ltda - EPP, CNPJ 

04.554.837/0001-33, representada por João Batista da Silva, para obras de 

demolição, construção e reforma naquela unidade militar, bem como outras 

10 (dez) pessoas jurídicas, abaixo discriminadas, para fornecimento de material 

de construção e prestação de serviços relacionados às mesmas obras, as quais 

tinham por fi nalidade principal, mas não exclusiva, a criação de um centro cultural 

no local.

O Juízo da 4ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro recebeu a denúncia, 

e o feito tramitou regularmente até o advento da Lei n. 13.491, de 16/10/2017, 

que conferiu nova redação ao art. 9º, inciso II, alínea e, do Código Penal Militar, 

segundo o qual são considerados crimes militares, em tempo de paz, aqueles 

previstos na legislação penal quando praticados “por militar em situação de 

atividade, ou assemelhado, contra o patrimônio sob a administração militar, ou 

a ordem administrativa militar”. Assim, acolhendo requerimento ministerial, 

o Juízo Federal declinou da competência em favor da Justiça Militar (fl s. 259-

260).

Distribuídos os autos à 1ª Circunscrição Judiciária Militar, o Juízo Auditor, 

acolhendo manifestação do Ministério Público Militar (fl s. 305-324), suscitou 

o presente confl ito negativo de competência, aduzindo que, “pelo princípio da 

irretroatividade da lei penal (CF/88, art. 5º, inciso XL), em havendo modifi cação 

em regra própria do direito material, a aplicação a fatos anteriores à sua vigência 

somente é possível quando a novel lei introduz mudanças favoráveis à situação do 

réu (retroação benéfi ca)” (fl . 338; sem grifos no original), o que não se verifi ca na 

hipótese do autos.

O Ministério Público Federal manifestou-se às fl s. 1.468-1.473, opinando 

pela declaração da competência do Juízo Suscitante.

É o relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Laurita Vaz (Relatora): De início, considerando que 

fi guram na relação processual em exame Juízos vinculados a Tribunais diversos, 
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deve ser conhecido o presente confl ito, conforme o disposto no art. 105, inciso I, 

alínea d, da Constituição da República.

No caso, a controvérsia apresentada cinge-se à definição do Juízo 

competente para processar e julgar crime praticado, em tese, por militar em 

situação de atividade contra patrimônio sob a administração militar antes do 

advento da Lei n. 13.491/2017.

A Lei n. 13.491, de 16 de outubro de 2017, conferiu nova redação ao 

art. 9º do Código Penal Militar, alterando o conceito de crime militar e, por 

conseguinte, ampliando a competência da Justiça Castrense.

Veja-se, por oportuno, a nova redação do mencionado dispositivo legal:

Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:

I - os crimes de que trata este Código, quando defi nidos de modo diverso na lei 

penal comum, ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição 

especial;

II - os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando 

praticados: (Redação dada pela Lei n. 13.491, de 2017)

a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na 

mesma situação ou assemelhado;

b) por militar em situação de atividade ou assemelhado, em lugar sujeito à 

administração militar, contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, 

ou civil;

c) por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de 

natureza militar, ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração 

militar contra militar da reserva, ou reformado, ou civil; (Redação dada pela Lei n. 

9.299, de 8.8.1996)

d) por militar durante o período de manobras ou exercício, contra militar da 

reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil;

e) por militar em situação de atividade, ou assemelhado, contra o patrimônio sob 

a administração militar, ou a ordem administrativa militar;

f ) revogada. (Redação dada pela Lei n. 9.299, de 8.8.1996)

III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra 

as instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no 

inciso I, como os do inciso II, nos seguintes casos:

a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem 

administrativa militar;
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b) em lugar sujeito à administração militar contra militar em situação de 

atividade ou assemelhado, ou contra funcionário de Ministério militar ou da 

Justiça Militar, no exercício de função inerente ao seu cargo;

c) contra militar em formatura, ou durante o período de prontidão, vigilância, 

observação, exploração, exercício, acampamento, acantonamento ou manobras;

d) ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em 

função de natureza militar, ou no desempenho de serviço de vigilância, garantia 

e preservação da ordem pública, administrativa ou judiciária, quando legalmente 

requisitado para aquele fi m, ou em obediência a determinação legal superior.

§ 1º Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e 

cometidos por militares contra civil, serão da competência do Tribunal do Júri. 

(Redação dada pela Lei n. 13.491, de 2017)

§ 2º Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e 

cometidos por militares das Forças Armadas contra civil, serão da competência 

da Justiça Militar da União, se praticados no contexto: (Incluído pela Lei n. 13.491, 

de 2017)

I - do cumprimento de atribuições que lhes forem estabelecidas pelo 

Presidente da República ou pelo Ministro de Estado da Defesa; (Incluído pela Lei 

n. 13.491, de 2017)

II - de ação que envolva a segurança de instituição militar ou de missão militar, 

mesmo que não beligerante; ou (Incluído pela Lei n. 13.491, de 2017)

III - de atividade de natureza militar, de operação de paz, de garantia da lei e da 

ordem ou de atribuição subsidiária, realizadas em conformidade com o disposto 

no art. 142 da Constituição Federal e na forma dos seguintes diplomas legais: 

(Incluído pela Lei n. 13.491, de 2017)

a) Lei n. 7.565, de 19 de dezembro de 1986 - Código Brasileiro de Aeronáutica; 

(Incluída pela Lei n. 13.491, de 2017)

b) Lei Complementar n. 97, de 9 de junho de 1999; (Incluída pela Lei n. 13.491, 

de 2017)

c) Decreto-Lei n. 1.002, de 21 de outubro de 1969 - Código de Processo Penal 

Militar; e (Incluída pela Lei n. 13.491, de 2017)

d) Lei n. 4.737, de 15 de julho de 1965 - Código Eleitoral. (Incluída pela Lei n. 

13.491, de 2017) (sem grifos no original)

Como se percebe, a Lei n. 13.491/2017 promoveu alteração na própria 

defi nição de crime militar, o que permite identifi car a natureza material do 

regramento, mas também ampliou, por via refl exa, de modo substancial, a 

competência da Justiça Militar, o que constitui matéria de natureza processual.
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É importante registrar que, como a lei pode ter caráter híbrido em temas 

relativos ao aspecto penal, a aplicação para fatos praticados antes de sua vigência 

somente será cabível em benefício do réu, conforme o disposto no art. 2º, § 1º, 

do Código Penal Militar e no art. 5º, inciso XL, da Constituição da República. 

Por sua vez, no que concerne às questões de índole puramente processual – 

hipótese dos autos –, o novo regramento terá aplicação imediata, em observância 

ao princípio do tempus regit actum.

Confi ram-se, por oportuno, as seguintes ponderações doutrinárias:

A lei em comento tem dupla natureza jurídica, pois, de um lado, trata de 

aspecto penal ao ampliar o rol de crimes militares com os tipos penais da lei penal 

comum (crimes militares por extensão); e, de outro, cuida de aspecto processual 

ao conferir à JMU a competência para conhecer dos crimes dolosos contra civil, 

bem como ampliando a competência da JMU e da JME para conhecer os ditos 

crimes militares por extensão. [...]

Dessa forma, vários efeitos daí decorrem. Assim, por exemplo, em relação ao 

aspecto penal haverá incidência do princípio constitucional da irretroatividade da 

lei penal mais gravosa (art. 5º, XL, CF) e, em relação ao aspecto processual, haverá a 

aplicação imediata da lei (pelo princípio tempus regit actum), independentemente 

de ser ou não mais benéfi ca ao réu, devendo os atuais inquéritos e processos da 

justiça comum serem remetidos para a justiça militar, como ocorreu inversamente 

à época da edição da Lei 9.299/96, cujos processos da justiça militar foram 

remetidos para a Vara do Júri. (ROTH, Ronaldo João. Os delitos militares por 

extensão e a nova competência da Justiça Militar (Lei 13.491/17), in Revista Direito 

Militar n. 126, Florianópolis: AMAJME, 2017, p. 34.

Esta Corte Superior de Justiça, ao examinar a alteração da competência 

promovida pela Lei n. 9.299/1996, também entendeu pela aplicabilidade 

imediata do regramento, hipótese que guarda semelhança com a situação ora 

apreciada.

Por oportuno, confi ram-se os seguintes julgados:

Criminal. Confl ito de competência. Crime doloso praticado por militar contra 

civil. Lei n. 9.299/96. Aplicabilidade imediata. Competência da Justiça Comum 

Estadual.

I. Em função da aplicabilidade imediata da Lei n. 9.299/96 às ações penais em 

curso, ex vi do art. 2º do CPP, afasta-se a competência da justiça militar para a 

apuração de crime doloso contra a vida praticado, em tese, por militar contra civil, 

ainda que ocorrido em data anterior à vigência da novel legislação.
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II. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito de 

Rebouças/PR, o Suscitante. (CC 29.026/PR, Rel. Ministro Gilson Dipp, Terceira 

Seção, julgado em 09/08/2000, DJ 25/09/2000, p. 64.)

Recurso ordinário em habeas corpus. Crime doloso contra a vida praticado por 

militar contra civil. Delito anterior à vigência da Lei 9.299/1996. Declinação da 

competência pelo Juiz Auditor Militar no curso da ação penal. Superveniência de 

sentença condenatória proferida pela Auditoria Militar Estadual. Incompetência 

absoluta. Aplicação imediata da Lei 9.299/1996 aos processos em curso. Nulidade 

do feito.

1. A Lei 9.299/1996 incluiu o parágrafo único ao artigo 9º do Código Penal 

Militar, consignando que os crimes nele tratados, quando dolosos contra a vida e 

praticados contra civil, são da competência da Justiça Comum.

2. O mesmo diploma legal acrescentou, ainda, um parágrafo no artigo 82 no 

Código de Processo Penal Militar, determinando que a Justiça Militar encaminhe 

os autos do inquérito policial militar à Justiça Comum, nos casos de crimes 

dolosos contra a vida cometidos contra civil.

3. Diante de tais modificações, esta Corte Superior de Justiça adotou o 

entendimento de que, diante da incidência instantânea das normas processuais 

penais disposta no artigo 2º do Código de Processo Penal, a Lei 9.299/1996 possui 

aplicabilidade a partir da sua vigência, de modo que todas as investigações criminais 

e processos em curso relativos à crimes dolosos contra a vida praticados por militar 

contra civil devem ser encaminhados à Justiça Comum.

4. No caso dos autos, embora o suposto homicídio praticado pelo recorrente, 

policial militar, contra vítima civil, remonte ao ano de 1994, quando ainda 

não vigia a Lei 9.299/1996, o certo é que antes mesmo do início da instrução 

processual, e diante do advento do citado diploma legal, o Juiz Auditor Militar 

declinou da competência para a Justiça Comum, determinação que foi ignorada 

pela Auditoria Militar, que proferiu sentença condenatória no feito.

5. Assim, como à época em que julgado o delito em tese praticado pelo 

recorrente já competia ao Tribunal do Júri apreciar o feito, uma vez que a Lei 

9.299/1996 já estava em vigor, a sentença proferida pela Auditoria da Justiça 

Militar do Estado do Espírito Santo é nula, já que oriunda de Juízo absolutamente 

incompetente.

Representação da Procuradoria-Geral de Justiça para aplicar a pena acessória 

de perda da patente. Descabimento de habeas corpus para discutir a imposição de 

perda da graduação. Súmula 694 do Supremo Tribunal Federal. Não conhecimento 

do recurso quanto ao ponto.

1. O habeas corpus não constitui meio idôneo para se discutir a ilegalidade da 

decretação da perda de cargo público em decorrência de sentença condenatória, 

uma vez que ausente qualquer violação ou ameaça à garantia do direito à 

liberdade de locomoção.
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2. A matéria já foi, inclusive, sumulada pelo Supremo Tribunal Federal, cujo 

verbete 694 preceitua que “não cabe ‘habeas corpus’ contra a imposição da pena 

de exclusão de militar ou de perda de patente ou de função pública”.

3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido para anular o 

processo desde descumprimento do despacho do Juiz Auditor Militar que 

declinou da competência para a Justiça Comum, devendo o feito ser remetido 

a uma das Varas Criminais de Guarapari/ES. (RHC 25.384/ES, Rel. Ministro Jorge 

Mussi, Quinta Turma, julgado em 07/12/2010, DJe 14/02/2011; sem grifos no 

original.)

Ademais, considerando que a Lei n. 13.491/2017 promoveu alteração 

da competência em razão da matéria, não tem aplicação a regra da perpetuatio 

jurisdictionis, prevista no art. 43 do Código de Processo Civil, aplicada 

subsidiariamente ao processo penal. Por conseguinte, os inquéritos e processos 

que tramitam na Justiça Comum devem ser imediatamente remetidos à Justiça 

Militar, salvo se, à época da vigência da nova Lei, já houver sido proferida 

sentença de mérito.

Nesse sentido é a lição de Renato Brasileiro de Lima, in verbis:

[...] Afi nal, como preceitua o art. 43 do novo CPC, subsidiariamente aplicável ao 

processo penal comum e militar, “determina-se a competência no momento do 

registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modifi cações do 

estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem 

órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta”. Por consequência, se 

o crime praticado por militar em serviço previsto na legislação penal, outrora 

considerado crime comum, estava em tramitação perante a Justiça Comum 

(Estadual ou Federal), a entrada em vigor da Lei n. 13.491/17 deverá provocar a 

imediata remessa do feito à Justiça Militar da União (ou dos Estados).

A ressalva a esse deslocamento imediato da competência fi ca por conta dos 

feitos nos quais, à época da vigência da Lei n. 13.491/17 (16/10/2017), já havia 

sentença relativa ao mérito. Nesses casos, o processo deverá continuar tramitando 

na Justiça de origem, sob pena de violação à competência recursal. [...]

Esse deslocamento imediato de competência à Justiça Militar (da União ou 

dos Estados) haverá de ser feito sem prejuízo da observância do princípio da 

irretroatividade da lex gravior (ou ultratividade da lei penal mais benéfi ca) pelo 

Juiz de Direito do Juízo Militar Estadual ou pelos respectivos Conselhos de Justiça. 

(LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. -- 6. ed. rev., 

ampl. e atual. -- Salvador: JusPodium, 2018, p. 367-368)

Na situação dos autos, tratando-se de competência absoluta em razão da 

matéria e considerando que ainda não foi proferida sentença de mérito, não se 
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aplica a regra da perpetuação da jurisdição, devendo ser remetidos os autos para 

a Justiça Militar, a quem caberá o processo e julgamento do feito.

Mutatis mutandis, confi ra-se:

Confl ito negativo de competência. Furto de bens da Rede Ferroviária Federal 

S/A. Advento da Medida Provisória n. 353, convertida na Lei n. 11.483/2007. 

Finalização da liquidação incorporação dos bens à União. Aplicação do artigo 

87 do Código de Processo Civil. Alteração da competência. Não aplicação do 

perpetuatio jurisdictionis. Precedentes.

1. Com o advento da Medida Provisória n. 353, convertida na Lei n. 11.483/2007, 

foi encerrada a liquidação da Rede Ferroviária Federal S/A - RFFSA, transferindo-se 

à União (Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT) seus 

bens operacionais.

2. Com a inovação legislativa, a União passou a ter interesse nos feitos 

criminais em que se apura a prática de furto de bens operacionais anteriormente 

pertencentes à RFFSA.

3. Aplica-se ao processo penal o artigo 87 do Código de Processo Civil, 

determinando-se a remessa dos processos não sentenciados ao juízo superveniente 

competente quando a competência for alterada em razão da matéria, por não se 

aplicar a perpetuatio jurisdictionis em nulidade absoluta. Precedentes.

4. Confl ito conhecido para declarar competente o Juízo Federal da 2ª Vara de 

São João do Meriti, Seção Judiciária do Rio de Janeiro, suscitante. (CC 61.588/RJ, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado em 22/08/2007, 

DJ 17/09/2007, p. 205; sem grifos no original.)

Ante o exposto, conheço do conflito para declarar competente o Juízo 

Auditor da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar do Estado do Rio de 

Janeiro, ora Suscitante.

É como voto.

INCIDENTE DE DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA N. 10-DF 

(2016/0177605-6)

Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca

Suscitante: Procurador Geral da República

Suscitado: Ministério Público do Estado da Bahia
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Suscitado: Polícia Civil do Estado da Bahia

Interes.: Julio Cesar Lopes Pitta

Interes.: Robemar Campos de Oliveira

Interes.: Antonio Correia Mendes

Interes.: Sandoval Soares Silva

Interes.: Marcelo Pereira dos Santos

Interes.: Lazaro Alexandre Pereira de Andrade

Interes.: Dick Rocha de Jesus

Interes.: Isac Eber Costa Carvalho de Jesus

Interes.: Lucio Ferreira de Jesus

Advogado: Dinoermeson Tiago dos Santos Nascimento - BA036408

EMENTA

Incidente de Deslocamento de Competência. Chacina do Cabula. 

Operação policial conduzida em Salvador/BA que resultou na morte 

de 12 pessoas entre 15 e 28 anos e em 6 feridos, em fev/2015. Denúncia 

oferecida pelo Ministério Público Estadual, acusando os policiais 

envolvidos na operação do cometimento do crime descrito no art. 121, 

§ 2º, I (segunda fi gura – torpe), III (última fi gura – perigo comum) 

e IV (segunda figura – emboscada), do Código Penal. Sentença 

de absolvição sumária. IDC suscitado pelo Ministério Público em 

conjunto com apelação dirigida ao Tribunal de Justiça. Inexistência de 

evidência de que os órgãos do Sistema Justiça (Estadual) careçam de 

isenção ou das condições necessárias para desempenhar as funções de 

apuração, processamento e julgamento do caso.

1. O Incidente de Deslocamento de Competência foi instituído 

pela Emenda Constitucional n. 45/2004, que inseriu um § 5º no art. 

109 da Constituição Federal, atribuindo a esta Corte a competência 

para o seu julgamento.

Na esteira do comando constitucional, a Resolução STJ n. 6, de 

16/02/2005, promoveu a inserção de tal incidente no rol dos feitos 

submetidos a este Tribunal Superior, sem contudo, à míngua de 

norma legal que regulamente devidamente a previsão constitucional, 

dispor sobre regras que orientem o modo como deve ele tramitar e ser 

processado.
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2. A jurisprudência consagrou três pressupostos principais 

que devem ser atendidos simultaneamente para o acolhimento do 

Incidente de Deslocamento de Competência: (i) a constatação de 

grave violação efetiva e real de direitos humanos; (ii) a possibilidade 

de responsabilização internacional, decorrente do descumprimento de 

obrigações assumidas em tratados internacionais; e (iii) a evidência de 

que os órgãos do sistema estadual não mostram condições de seguir 

no desempenho da função de apuração, processamento e julgamento 

do caso com a devida isenção.

3. No julgamento dos IDCs n. 3/GO e 5/PE, a Terceira Seção 

desta Corte ressaltou que o deslocamento de competência efetuado 

no incidente constitucional, por se tratar de exceção à regra geral 

da competência absoluta, somente deve ser efetuado em situações 

excepcionalíssimas, mediante a demonstração de sua necessidade e 

imprescindibilidade “ante provas que revelem descaso, desinteresse, 

ausência de vontade política, falta de condições pessoais e/ou 

materiais das instituições - ou de uma ou outra delas - responsáveis 

por investigar, processar e punir os responsáveis pela grave violação a 

direito humano, em levar a cabo a responsabilização dos envolvidos na 

conduta criminosa, até para não se esvaziar a competência da Justiça 

Estadual e inviabilizar o funcionamento da Justiça Federal” (IDC 5/

PE, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 

13/08/2014, DJe 01/09/2014). Desse raciocínio, revela-se o caráter de 

excepcionalidade da providência determinada no incidente.

4. In casu, o quadro descrito na inicial denota a existência de 

indícios de uma possível violação concreta de direitos humanos que 

pode, pelo menos em tese, vir a gerar responsabilização internacional 

do País, o que preencheria os dois primeiros requisitos para o 

acolhimento do incidente.

Isso porque há dúvidas sobre um possível excesso na conduta 

policial que levou à lamentável morte de 12 pessoas e à lesão de 

outras 6 no episódio conhecido como “Chacina do Cabula”. Tais 

dúvidas decorrem tanto de testemunhos que afi rmaram ter visto 

policiais atirando em pessoas vivas no chão, quanto de registros 

constantes em alguns laudos de exames cadavéricos, indicando a 

existência de ferimentos causados por disparos defl agrados de trás 
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para frente - ou seja, com as vítimas de costas - e de cima para baixo 

(vítimas possivelmente ajoelhadas), além de nos braços e mãos, com 

características de posição de defesa.

5. À época do recebimento do IDC, existiam, também, sinais de 

que poderia não haver isenção/neutralidade de órgãos estaduais no 

desempenho da função de apuração, processamento e julgamento do 

caso. Tais sinais decorriam tanto da forma como vinha sendo apurado 

o caso pela autoridade policial e de manifestações de autoridades do 

Poder Executivo estadual sobre a forma como deve ser reprimido o 

crime, como também da atuação do Judiciário estadual de 1º grau que, 

a despeito da complexidade e quantidade de provas juntadas aos autos, 

sentenciou absolvendo sumariamente os policiais militares, mesmo 

sem ter a defesa apresentado resposta à acusação.

6. No entanto, após a devida instrução do incidente de 

deslocamento de competência, foi possível verifi car que os percalços 

do processo penal em exame não chegaram a comprometer as funções 

de apuração, processamento e julgamento do caso (não se trata mais 

sequer de investigação policial; a questão já está judicializada).

Isso porque, mesmo que as investigações conduzidas pela 

autoridade policial civil baiana tivessem, eventualmente, negligenciado, 

em alguma medida, a coleta de provas que pudessem incriminar os 

policiais envolvidos no trágico evento em questão, tal conduta não 

chegou a causar prejuízo para a formação da convicção do órgão 

ministerial que não só promoveu a sua própria apuração (conduta 

legítima, na dicção do STF - RE 593.727-MG - e do STJ - REsp 

1.697.146-MA), como também obteve provas suficientes para 

embasar sua convicção e para oferecer uma denúncia.

Na mesma esteira, o superveniente provimento de apelação 

pelo Tribunal de Justiça estadual, anulando a prematura sentença 

absolutória, demonstra que não há nem defi ciência de funcionamento 

nem tampouco comprometimento ideológico ou subjetivo do 

Judiciário estadual que difi culte a análise isenta dos fatos, deixando 

claro que eventual erro de julgamento poderá, na forma regular do 

processo, ser corrigido, seja no tribunal de justiça, seja nas instâncias 

extraordinárias.
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Durante a instrução processual, a Justiça Estadual baiana poderá 

solicitar até mesmo o auxílio técnico e/ou operacional, se necessário, 

da Polícia Federal.

7. Incidente de Deslocamento de Competência julgado 

improcedente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 

acordam os Ministros da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por 

unanimidade, julgar improcedente o incidente, após o indeferimento do pedido 

de adiamento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros 

Ribeiro Dantas, Antonio Saldanha Palheiro, Joel Ilan Paciornik, Felix Fischer, 

Laurita Vaz, Jorge Mussi, Sebastião Reis Júnior e Nefi  Cordeiro votaram com o 

Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

O Dr. Alcides Martins (Subprocurador Geral da República) sustentou pela 

parte suscitante.

Brasília (DF), 28 de novembro de 2018 (data do julgamento).

Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Relator

DJe 19.12.2018

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca: Cuida-se de Incidente de 

Deslocamento de Competência suscitado pelo Procurador-Geral da República, 

com amparo no § 5º do art. 109 da CF/88, pleiteando seja reconhecida a 

competência da Justiça Federal para julgar a ação penal n. 0314066-

69.2015.8.05.0001, originada do Procedimento Investigatório Criminal n. PIC 

003.0.21314/2015 instaurado por iniciativa do Ministério Público do Estado da 

Bahia, com o fi to de apurar eventuais excessos cometidos por 9 (nove) policiais 

militares integrantes da Rondesp – Rondas Especiais da PM/BA, em operação 

realizada na noite do dia 5 e na madrugada do dia 06/02/2015, conhecida como 

Chacina do Cabula, que resultou na morte de 12 pessoas entre 15 e 28 anos e em 

6 feridos.
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A operação é objeto de representação formulada pela ONG Justiça Global 

à Comissão Interamericana de Direitos Humanos.

Segundo narra o suscitante, haveria fundados indícios de violência policial 

a despeito de ter ganhado força, já na fase inicial da investigação, a versão de 

que o lamentável evento corresponderia a mera resposta a injusta agressão 

sofrida pela Polícia Militar, em reação a disparos de arma de fogo iniciados 

pelas vítimas, descritas como possíveis usuários ou trafi cantes de drogas. Alguns 

desses indícios de violência seriam: 

Foram 143 disparos, 88 deles certeiros, o que resulta em média de quase 

10 tiros certos por acusado. Há registro de inúmeros ferimentos causados por 

disparos defl agrados de trás para frente - ou seja, com as vítimas de costas - e 

de cima para baixo, além de vários nos braços e mãos (uma das vítimas com 

ferimentos em ambas as mãos), com características de posição de defesa, tudo 

segundo os laudos cadavéricos acostados ao inquérito.

(e-STJ fl . 3)

Há nos autos, ainda, relato de fatos que subsidiariam a versão de execução 

por vingança, como a morte de um policial militar (Hamilton) na região em 23 de 

junho de 2014 e o ferimento de outro, com um tiro no pé, duas semanas antes da 

operação.

Selma dos Santos Martins, genitora da vítima Rodrigo Martins de Oliveira, disse 

que no mês anterior houve um confronto com policiais da Rondesp, ocasião em 

que dois indivíduos foram mortos, e que “os policiais disseram que voltariam, mas 

da próxima não haveria um sobrevivente” (IPM - fl . 2.501).

(e-STJ fl . 18)

Para o suscitante, a ausência da necessária neutralidade/isenção na 

condução das investigações evidenciou-se por meio de um “ambiente que 

propiciou, desde o início, conclusão desfavorável às vítimas” (e-STJ fl . 19). No 

intuito de demonstrar um ambiente parcial capaz de infl uenciar no resultado 

das investigações, salienta:

Veja-se que, antes do início de qualquer apuração, o Secretário de Segurança 

Pública da Bahia, Maurício Barbosa, já defendia a ação dos policiais, segundo 

noticiado pelo site G1 no dia do ocorrido: “tudo está sendo apurado, 

o Departamento de Homicídio com a Corregedoria de Polícia. Agora prefiro 

acreditar na versão dos meus policiais até que algum outro fato apareça. A 

resposta da polícia tem que ser dura e energética [enérgica] no combate ao crime 

organizado”.
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É fato conhecido, também, que o Governador do Estado aplaudiu a atuação 

dos policiais militares no caso, a quem chamou de artilheiros, pouquíssimo tempo 

após as mortes, quando ainda em sua fase inicial as apurações. Disse ele: “um PM 

de arma em punho é como um artilheiro em frente ao gol”. (e-STJ fl . 19 – negrito 

do original)

Defende que “a tentativa de justifi car a atuação dos policiais militares com 

a desqualifi cação das vítimas, buscando construir a ideia de heroísmo policial 

na defesa de ‘pessoas de bem’ contra bandidos, com o envolvimento da mídia, 

é altamente censurável, por impedir que os fatos sejam apurados em sua real 

dimensão, atribuindo a responsabilidade a quem competir, sejam eles policiais, 

sejam as vítimas.” (e-STJ fl s. 21/22).

Além disso, em decorrência das ameaças sofridas pelo Promotor de Justiça 

atuante no caso, supostamente por integrantes da Polícia Militar da Bahia, 

foi instaurado procedimento autônomo para apurar eventuais tentativas de 

obstaculização das investigações e da atuação da Justiça.

Oferecida denúncia pelo Ministério Público do Estado da Bahia em 

desfavor dos 9 (nove) policiais envolvidos no caso, sobreveio, em 24/7/2015, em 

julgamento antecipado do feito, sentença absolutória fundada em reprodução 

simulada dos fatos que teria ocorrido sem a participação do Ministério Público 

Estadual, no suposto envolvimento das vítimas com tráfi co de drogas, mesmo 

não tendo elas antecedentes criminais, e no relatório final do Inquérito 

conduzido pela autoridade policial (IP n. 005/2015), sem que fosse concedido o 

tempo necessário para oitiva de testemunhas e instrução adequada do processo, 

a despeito da complexidade do caso.

Interpostas apelações pelo Ministério Público e pelo assistente de acusação, 

o processo pendia, à época, de exame pelo Tribunal de Justiça da Bahia.

Sustenta, assim, o suscitante que “o caso ora examinado traz indícios fortes 

- que merecem apuração adequada - de que agentes do Estado promoveram 

verdadeira execução, sem chance de defesa das vítimas, o que confi gura hipótese 

de grave violação de direitos humanos, a exigir pronta atuação dos poderes 

constituídos do Estado brasileiro, especialmente no âmbito da União, no sentido 

de restaurar o Estado de Direito na região.” (e-STJ fl . 29).

Com base nesse contexto, afi rma que “a manutenção das investigações e da 

ação penal na esfera estadual, do modo como vem transcorrendo, implica sério 

e fundado risco de condenação da República Federativa do Brasil nos sistemas 

internacionais.” (e-STJ fl . 49), tanto mais que o caso já conta com representação 
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da ONG Justiça Global tanto perante a ONU quanto perante a Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos (e-STJ fl . 36). Lembra, como exemplo, 

que “a reverberação de ações policiais truculentas, ocorridas em 1994 e 1995, 

no Complexo do Alemão, Zona Norte do Rio de Janeiro, levou a República 

Federativa do Brasil a responder por violação dos direitos humanos, perante a 

Corte Interamericana.” (e-STJ fl . 30), daí decorrendo recomendações ao País de 

realização de investigação completa, imparcial e efetiva das violações descritas 

no relatório da Comissão, por autoridades judiciais independentes da polícia. Tal 

foi o caso do Relatório 141/11 em que a Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos concluiu ser o Estado brasileiro internacionalmente responsável 

pela morte de 26 vítimas como resultado do uso excessivo de força letal pela 

polícia, assim como pela violação sexual e estupro de 3 outras vítimas, resultante 

da impunidade duradoura de que gozam os perpetradores das violações (caso 

Favela Nova Brasília).

Indica, como possíveis violações aos direitos humanos ocorridas no caso 

concreto, a afronta aos arts. 1º (obrigação de respeitar os direitos humanos), 

4º (direito à vida), 5º (direito à integridade pessoal), 8º (garantias judiciais), 

11 (proteção da honra e da dignidade) e 25 (proteção judicial) da Convenção 

Americana de Direitos Humanos, da qual o Brasil é signatário e que foi 

recepcionada pelo ordenamento jurídico interno por meio do Decreto n. 678, de 

06/11/1992.

Diante de tal quadro, requer “seja o Incidente de Deslocamento 

de Competência conhecido e deferido, transferindo-se a investigação, o 

processamento e o julgamento do crime de que tratam os autos, que vitimou 18 

pessoas no dia 6 de fevereiro de 2015, no bairro do Cabula, para a esfera federal, 

bem como seus eventuais feitos conexos.” (e-STJ fl s. 53/54).

Às fl s. 655/661, recebi o Incidente e solicitei informações às seguintes 

autoridades:

I. Desembargador Relator da Apelação Criminal n. 0314066-

69.2015.8.05.0001;

II. 1º Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador/BA; e

III. Secretário de Segurança Pública do Governo do Estado da Bahia.

Na mesma ocasião, solicitei ao autor do Incidente de Deslocamento 

de Competência que complementasse informações e juntasse documentos 

relacionados aos fatos narrados na inicial.
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Em ofício de 5/9/2016 (e-STJ fls. 672/675), o Relator da Apelação 

Criminal esclareceu que os recursos do Ministério Público Estadual (e-STJ 

fl s. 691/894) e do Assistente de Acusação (Defensoria Pública Estadual – 

cópia às e-STJ fl s. 677/690) lhe foram distribuídos em 19/04/2016 e que, 

em ambos, era pleiteada a nulidade da sentença absolutória, por cerceamento 

de defesa e por ter decidido em sentido contrário à prova dos autos, além 

de solicitada a manifestação da Corte Estadual sobre diversos dispositivos 

legais e constitucionais, a título de prequestionamento. Informa ter promovido 

diligência, em 12/05/2016, no sentido de determinar a intimação dos patronos 

dos réus para apresentar contrarrazões ao apelo interposto pela Defensoria 

Pública Estadual, o que foi atendido em 15/06/2016. Além disso, foi colhido o 

parecer da Procuradoria de Justiça, favorável ao provimento dos recursos (e-STJ 

fl s. 936/969).

Por sua vez, o 2º Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Justiça Estadual 

baiana limitou-se a informar que “os autos aportaram a este Juízo em virtude de 

declaração de suspeição do magistrado titular do 1º Juízo da 2ª Vara do Tribunal 

do Júri, uma vez que a julgadora titular subscritora foi designada como primeira 

substituta. No entanto, tendo em vista que o processo aguarda julgamento do 

recurso de apelação pelo Tribunal de Justiça Estadual, ainda não houve qualquer 

pronunciamento deste Juízo relativamente ao feito em tela.” (e-STJ fl . 1.013).

Já o Secretário de Segurança Pública da Bahia, em ofício de 13/09/2016 

(e-STJ fl s. 1.022/1.027), defende o laudo pericial produzido pela Polícia Civil 

baiana que efetuou a reprodução simulada dos fatos – para a qual reforça que 

o Parquet teria sido convidado, mas não compareceu – e que concluiu não 

ter havido indícios de execução, tais como tiros a curta distância ou relatos 

de disparos isolados, tendo sido apreendidos com os integrantes do grupo 15 

(quinze) armas de fogo, artefatos explosivos, munições de diversos calibres e 

considerável quantidade de maconha e cocaína.

Afi rma que a atuação da Polícia Militar, no dia do evento, faria parte 

de iniciativa prevista dentro da “Operação Impacto IV”, que visava prevenir 

ataques a agências bancárias e a combater o tráfi co de drogas, e se justifi cava 

pelo fato de que o grupo que teria trocado tiros com os policiais comandava um 

ponto de venda de entorpecentes na Estrada das Barreiras.

Acusa o Ministério Público estadual de açodamento ao instaurar 

investigação criminal paralela à da Polícia Civil baiana e oferecer denúncia antes 

da conclusão do inquérito em curso na Polícia.
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Sobre suas manifestações à imprensa, à época dos fatos, esclareceu que, 

“diante da ocorrência de inegável repercussão midiática, não poderia deixar de 

se pronunciar, do mesmo modo que assim decidiu o Exmo. Sr. Governador do 

Estado. E isso foi feito levando em consideração a presunção de legitimidade 

dos atos da Administração Pública, da qual fazem parte a Polícia Militar e a 

Polícia Civil. Isso em nada tem a ver com o direcionamento na instrução e na 

conclusão do inquérito policial.” (e-STJ fl . 1.025)

Salienta que “o presidente do ‘Grupo Reaja ou será morto, reaja ou será 

morta’ divulgou pela imprensa que tinha recebido ameaças, no entanto, ao ser 

instado a comparecer na sede do Departamento de Homicídios e Proteção à 

Pessoa – DHPP para formalizar a notícia, ele assim não o fez” (e-STJ fl . 1.025).

Refuta a alegação do Procurador Geral da República de que não teria 

havido preocupação da Polícia Civil em seguir outra linha de investigação 

que não a da existência de confronto, argumentando que, “se efetivamente 

houve essa trama, parece pertinente indagar por que a Procuradoria Geral da 

República não buscou a responsabilização de quem nela atuou e de quem foi 

omisso na sua fi scalização, porque, como já apontado, a instrução do inquérito 

policial contou com o acompanhamento de 06 (seis) Promotores de Justiça e de 

02 (dois) Defensores Públicos.” (e-STJ fl . 1.026)

Nega que haja desídia por parte da Polícia Civil na instauração de 

inquéritos envolvendo mortes em confronto com a Polícia Militar e Civil 

baiana. Afi rma que, dos 82 inquéritos do gênero instaurados em 2015, o Parquet 

teria analisado apenas 37 e pleiteado o arquivamento de todos. Já no ano de 

2016, dos 32 inquéritos concluídos, 16 teriam sido apreciados pelo Ministério 

Público que ofertou apenas uma denúncia e pediu o arquivamento de 15.

Na sequência, em 16/12/2016, solicitei também informações ao 

Procurador-Geral de Justiça do Estado da Bahia sobre as supostas ameaças 

sofridas por promotores de justiça ligados às investigações dos fatos em questão 

neste Incidente, assim como à Organização não Governamental denominada 

Justiça Global e aos representantes da Campanha Reaja ou Será Morta, Reaja 

ou Será Morto (e-STJ fl . 11.975).

A ONG Justiça Global limitou-se a afi rmar não possuir outras informações 

além daquelas já remetidas à Procuradoria Geral da República e constantes nos 

autos (e-STJ fl . 11.985).

O Ministério Público do Estado da Bahia juntou aos autos cópia do 

Relatório Analítico elaborado pela Coordenadoria de Segurança Institucional 
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e Inteligência do próprio Ministério Público, datado de 26/01/2017 (e-STJ 

fl s. 11.994/11.997), no qual se concluiu que “não foram encontradas situações 

de risco real ou ameaças idôneas efetivamente perpetradas contra o Dr. Davi 

Gallo”, mas apenas declarações ofensivas identificadas nas redes sociais, 

algumas delas realizadas por policiais, que o responsabilizariam pela morte 

de policiais e o taxariam de “defensor de vagabundos”, que apontaria “para 

uma média probabilidade de ocorrência do risco, diante das tantas situações 

de antagonismo a que o Promotor de Justiça esteve exposto em sua atividade 

profi ssional, concluindo-se a análise da ameaça como de risco importante”. Em 

suas considerações fi nais, o mesmo relatório afi rma que “o risco avaliado como 

importante resultou da postura pessoal do membro e das tantas situações de 

exposição de sua pessoa na mídia, em aparições públicas, e nas designações em 

Promotorias de Justiça no interior do Estado, que demandam necessidades de 

viagens” e sugere, como medidas que mitiguem ou eliminem os aspectos de 

vulnerabilidade apontados, que o membro do Parquet não conceda entrevistas 

ou participe de evento que exponha sua pessoa na mídia, assim como a cessação 

de designações que demandem viagens e aparições públicas.

Em resposta, a ONG “Reaja ou Seja Morta, Reaja ou Seja Morto” 

informou que, “no mesmo março de 2015, em um esforço conjunto entre a 

Justiça Global e Anistia Internacional, fui até a Corte Interamericana numa 

audiência na Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), onde 

relatamos os detalhes da Chacina do Cabula, apresentando fatos e documentos 

que foram devidamente acolhidos pela presidência da CIDH. Naquela 

oportunidade, exigimos da CIDH providências diante do alto grau de letalidade 

da polícia, sobretudo no nordeste do Brasil. Em nosso retorno, sofremos uma 

série de ameaças por redes sociais e até mesmo presencialmente, como se 

pode comprovar com os ofícios anexos, todos protocolados em organismos 

internacionais visando à proteção dos membros da Reaja Organização Política” 

(e-STJ fl . 12.019).

Às fl s. 12.030/12.035, a referida ONG junta ofício datado de 11/08/2016 

e encaminhado ao Procurador Geral da República no qual narra suposta ameaça 

ao promotor Davi Gallo, por meio de mensagem no WhatsApp, na qual, no bojo 

de homenagens a soldado da Polícia Militar, morto em ação no dia 17/07/2016, 

acusa-se o promotor de atuar contra a polícia e a ONG Anistia Internacional 

de somente atuar em favor de criminosos locais, não estendendo os direitos 

humanos a policiais. Relata-se, ainda, no mesmo ofício, uma suposta operação 

de revide pela morte do policial Eder:
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Levantamentos feitos pela Reaja no Instituto Médico Legal logo após a ação 

policial “dão conta que mais de 30 pessoas entraram ali no período da operação 

de revide em Cajazeiras. Dessas, 16 são comprovadamente de Cajazeiras, cinco 

aparecem ofi cialmente como envolvidas na morte do policial militar, uma pessoa 

ferida e dezenas de desaparecidos”. Na nota, a Reaja afi rma ainda que o soldado 

Eder é o “9º Policial Militar morto em 2016, e ninguém fala da responsabilidade 

dessa política de segurança pública do Governo do Estado da Bahia, que deixa 

um rastro de morte em nossas comunidades.” Assim como na Chacina do Cabula, 

é prática recorrente da polícia baiana o revide, vingar-se de ações contra seus 

agentes, matando civis nas comunidades. Dias após a operação, que culminou 

na execução sumária de mais de uma dezena de pessoas, militares do Pelotão 

de Emprego Tático Operacional (PETO) abordaram um jovem negro, que é 

apenas apoiador da Reaja, quando saía de sua casa em direção ao trabalho. A 

abordagem sugere que a página e seguidores da Reaja estão sendo monitorados 

pela PM baiana. Na abordagem, fi ca explícito que não só o coordenador da Reaja, 

Hamilton Borges, como outros militantes estão “marcados” para morrer.

Atendendo a pedido formulado em petição datada de 13/10/2016 (e-STJ 

fl s. 11.966/11.967), foi concedida oportunidade para que os policiais militares 

denunciados na ação penal n. 0314066-69.2015.8.05.0001 falassem nos autos, o 

que fi zeram por meio da petição de fl s. 12.057/12.076, de 02/06/2017, na qual 

defendem, em síntese, o acerto da sentença que os absolveu sumariamente, ante 

a ausência de violação de direitos humanos na sua atuação na operação policial 

que teve lugar entre a noite do dia 5 e a madrugada do dia 06/02/2015, na Vila 

Moisés, bairro Tancredo Neves, em Salvador/BA.

Ressaltam que as investigações foram conduzidas de maneira imparcial 

pela Polícia Civil e acompanhadas pela Defensora Pública Diretora do 

Departamento de Direitos Humanos da Bahia.

Alegam que os disparos de arma de fogo efetuados na ocasião constituíram 

meio necessário para salvaguardar a integridade física própria e de terceiros.

Questionam se caso o objeto deste IDC fosse a morte violenta de Policiais 

Militares após uma atuação, se tais mortes também seriam consideradas uma 

violação de Direitos Humanos.

Afi rmam que o Ministério Público estadual foi convidado por diversas 

vezes a participar da colheita de todas as provas no inquérito policial, dentre elas 

a reprodução simulada, para a qual teria sido intimado por duas vezes e optou 

por não comparecer.

Pedem, assim, o desprovimento do incidente.
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Posteriormente, em 09/06/2017, juntaram aos autos os seguintes 

documentos:

1. Laudo da Reprodução Simulada/ICPA n. 201501604501 (e-STJ fl s. 

12.088/12.125), ocorrida em 15/05/2015;

2. Relatório do Inquérito Policial militar tombado sob o n. CORREG 

012UPJM/476-15/15 (e-STJ fl s. 12.131/12.143);

3. Relatório do Inquérito Policial n. 005/2015/DHM-DHPP;

4. Ofícios requisitando as autoridades para participar da reprodução 

simulada (e-STJ fl . 12.153);

5. Oitiva de testemunhas (Alexandre Macedo Pereira, Elias Pereira Borges 

e Osvaldo Jeff erson de Assis Soares – Obs.: falam de câmeras no condomínio 

ver se tem referência a elas em algum outro lugar + Djalma Capistrano dos 

Santos – fala em 15 a 20 min de disparos e depois disparos descontinuados, o 

que contradiz o laudo da reprodução simulada que diz que toda a ação levou 

8 minutos) realizada pela Polícia Civil na presença da Defensoria Pública do 

Estado da Bahia (e-STJ fl s. 12.158/12.168 + fl s. 12.206/12.208)

Instado a se manifestar no feito na qualidade de custos legis, o órgão do 

Ministério Público Federal que atua perante esta Corte opinou (e-STJ fl s. 

12.276/12.302) pela procedência do incidente, em parecer assim ementado:

Incidente de Deslocamento de Competência. Chacina do Cabula. Operação da 

Polícia Militar do Estado da Bahia. Doze mortos e seis feridos. Enquadramento do 

caso como resposta a injusta agressão. Elementos que contradizem a conclusão, em 

contexto que demandaria aprofundamento investigatório. Indícios de excesso na 

atuação policial. Evidências de apuração complacente. Julgamento de absolvição 

sumária. Instrução deficitária. Responsabilização das vítimas. Grave violação de 

direitos humanos, verifi cada no contexto de violência policial e na ausência de isenção 

necessária à busca da verdade real dos fatos. Elevado risco de responsabilização 

internacional. Precedentes da Corte Interamericana de Direitos Humanos.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca (Relator): Como já havia 

salientado, na decisão em que recebi o presente Incidente de Deslocamento de 

Competência (e-STJ fl s. 655/661), dito incidente constitui criação da Emenda 
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Constitucional n. 45/2004, que inseriu um § 5º no art. 109 da Constituição 

Federal, atribuindo a esta Corte a competência para o seu julgamento.

Confi ra-se o exato teor da previsão constitucional:

Art. 109. (...)

§ 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. (Incluído pela Emenda Constitucional n. 45, de 2004)

Como refl exo de tal comando constitucional, a Resolução STJ n. 6, de 

16/02/2005, promoveu a inserção de tal incidente no rol dos feitos submetidos a 

este Tribunal Superior, sem contudo, à míngua de norma legal que regulamente 

devidamente a previsão constitucional, dispor sobre regras que orientem o modo 

como deve ele tramitar e ser processado.

Da leitura do dispositivo constitucional, a jurisprudência depreendeu e 

consagrou três pressupostos principais que devem ser atendidos simultaneamente 

para o acolhimento do Incidente de Deslocamento de Competência:

1. A constatação de grave violação de direitos humanos;

2. A possibilidade de responsabilização internacional, decorrente do 

descumprimento de obrigações assumidas em tratados internacionais; e

3. A evidência de que os órgãos do sistema estadual não mostram condições 

de seguir no desempenho da função de apuração, processamento e julgamento 

do caso com a devida isenção.

De se ressaltar que, em seu voto no IDC n. 1/PA (julgado em 8.6.2005, 

DJ 10.10.2005), o eminente Ministro Arnaldo Esteves Lima ponderou que 

somente a violação concreta aos direitos humanos pode justifi car a necessidade 

de federalização da controvérsia.

O entendimento foi referendado no julgamento do IDC n. 5/PE (julgado 

em 13/08/2014, DJe 01/09/2014), de Relatoria do não menos eminente 

Min. Rogerio Schietti Cruz, quando a Terceira Seção explicitou que, “Para o 

deslocamento da competência, deve haver demonstração inequívoca de que, 

no caso concreto, existe ameaça efetiva e real ao cumprimento de obrigações 

assumidas por meio de tratados internacionais de direitos humanos fi rmados 
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pelo Brasil, resultante de inércia, negligência, falta de vontade política ou de condições 

reais de o Estado-membro, por suas instituições e autoridades, proceder à devida 

persecução penal” (grifei).

Além disso, no julgamento dos IDCs n. 3/GO e 5/PE, a Terceira 

Seção desta Corte ressaltou que o deslocamento de competência efetuado no 

incidente constitucional, por se tratar de exceção à regra geral da competência 

absoluta, somente deve ser efetuado em situações excepcionalíssimas, mediante a 

demonstração de sua necessidade e imprescindibilidade “ante provas que revelem 

descaso, desinteresse, ausência de vontade política, falta de condições pessoais e/

ou materiais das instituições - ou de uma ou outra delas - responsáveis por 

investigar, processar e punir os responsáveis pela grave violação a direito humano, 

em levar a cabo a responsabilização dos envolvidos na conduta criminosa, 

até para não se esvaziar a competência da Justiça Estadual e inviabilizar o 

funcionamento da Justiça Federal” (IDC 5/PE, Rel. Ministro Rogerio Schietti 

Cruz, Terceira Seção, julgado em 13/08/2014, DJe 01/09/2014). Desse raciocínio, 

revela-se o caráter de excepcionalidade da providência determinada no incidente.

De outro lado, interpretando o terceiro dos pressupostos mencionados, a 

Terceira Seção desta Corte, tem entendido que a evidência de que os órgãos 

do sistema estadual não mostram condições de seguir no desempenho da 

função de apuração, processamento e julgamento do caso com a devida isenção 

se caracteriza quando se constata “inércia, negligência, falta de vontade 

política ou de condições reais de o Estado-membro, por suas instituições e 

autoridades, proceder à devida persecução penal” (IDC 5/PE, Rel. Ministro 

Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 13/08/2014, DJe 01/09/2014) 

– negritei.

Tais situações foram constatadas, por exemplo, nos seguintes casos:

- Omissão do Estado ao não dar início a investigação criminal: Constatação 

efetuada em situação na qual, após o desaparecimento de pessoas, decorrente 

de supostos crimes de tortura e homicídios atribuídos a autoridades policiais 

locais, os órgãos estatais somente instauraram inquérito policial 6 (seis) anos 

após a ocorrência dos fatos e, mesmo assim, impulsionados pela instauração 

de incidente de deslocamento de competência perante o STJ, o que denota 

“a total ineficácia da atuação das autoridades locais no caso específico, 

desnudando situação de grave omissão dos deveres do Estado, ainda mais quando 

os órgãos competentes, mesmo formalmente cientes de que um cidadão havia 

desaparecido, fato indicador de um delito contra a vida, nada fi zeram a respeito 
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de imediato” (IDC 3/GO, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, julgado em 

10/12/2014, DJe 02/02/2015) – grifei;

- Existência de confl ito institucional entre a polícia civil e o Ministério Público 

estadual que prejudica a investigação: Em investigação da morte de promotor de 

justiça por grupos de extermínio, “A falta de entendimento operacional entre a 

Polícia Civil e o Ministério Público estadual ensejou um conjunto de falhas na 

investigação criminal que arrisca comprometer o resultado fi nal da persecução 

penal, com possibilidade, inclusive, de gerar a impunidade dos mandantes e dos 

executores do citado crime de homicídio” (IDC 5/PE, Rel. Ministro Rogerio 

Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 13/08/2014, DJe 01/09/2014).

- Precariedade de meios locais para efetuar investigação e persecução penal: Em 

investigação de homicídio de vereador que denunciava a atuação de grupos de 

extermínio na fronteira entre os Estados da Paraíba e de Pernambuco, verifi cou-

se ser “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 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”, acrescido esse fator do fato de que “a zona limítrofe potencializa as 

difi culdades de coordenação entre os órgãos dos dois Estados” (IDC 2/DF, Rel. 

Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 27/10/2010, DJe 22/11/2010).

Ora, no caso concreto, como já havia afi rmado na decisão em que recebi 

o incidente, o quadro descrito pela Procuradoria Geral da República aponta 

indícios de uma possível violação de direitos humanos que pode, pelo menos 

em tese, vir a gerar responsabilização internacional do País, o que preencheria os 

dois primeiros requisitos para o acolhimento do incidente.

Isso porque, com efeito, há dúvidas sobre um possível excesso na conduta 

policial que levou à lamentável morte de 12 pessoas e à lesão de outras 6 no 

episódio conhecido como “Chacina do Cabula”. Tais dúvidas decorrem, dentre 

outros motivos, de registros de inúmeros ferimentos causados por disparos 

defl agrados de trás para frente - ou seja, com as vítimas de costas - e de cima 

para baixo (vítimas possivelmente ajoelhadas), além de vários nos braços e mãos 

(uma das vítimas com ferimentos em ambas as mãos), com características de 

posição de defesa, tudo segundo os laudos de exames cadavéricos.
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Veja-se que, no ponto, a instrução deste incidente revelou informações 

contraditórias nos autos. Enquanto o laudo da reprodução simulada dos fatos 

elaborado pela Polícia Civil ICAP n. 2015 016045 01 (e-STJ fl s. 2.515/2.555) 

afi rma que, nos Laudos de Exames Cadavéricos das doze vítimas emitidos pelo 

IML, não foram constatados tiros de encosto, disparos a curta distância, nem 

lesões típicas de defesa nos corpos das vítimas (e-STJ fl . 2.551), a leitura dos 

laudos de exames cadavéricos revela que, na realidade, os peritos responderam 

ao quesito “Houve emprego, pelo agente, de algum recurso que dificultou 

ou tornou impossível a defesa da vítima”, afi rmando que “o perito não tem 

elementos de convicção médico-legal para afi rmar ou negar” (e-STJ fl . 2.508 – 

Laudo de Tiago Gomes das Virgens).

No entanto, há mapas de lesões que indicam trajetórias de balas claramente 

numa trajetória de cima para baixo, dando a impressão de que o tiro foi desferido 

em pessoa ajoelhada.

Exemplo disso se tem no Mapa de Lesões de Evson Pereira dos Santos 

(Laudo de Exame Cadavérico às e-STJ fl s. 2.983/2.996), no qual se vê indicação 

de bala entrando na lateral da cabeça, na altura da sobrancelha esquerda, 

e saindo na lateral direita, na altura da boca (e-STJ fl . 2.996). Também há 

indicativo de tiro entrando pelas costas na altura do ombro direito e saindo pela 

frente logo abaixo do mamilo direito (e-STJ fl . 2.995). Situação semelhante 

se vê nos Mapas de Lesões de Rodrigo Martins de Oliveira (e-STJ fl s. 3.017 e 

3.018), de Natanael de Jesus Costa (e-STJ fl . 3.020) e de Tiago Gomes das Virgens 

(e-STJ fl . 3.024).

Possível, portanto, inferir, pelo menos num exame superfi cial e preliminar 

de tais provas, que há dúvidas que devem ser esclarecidas a respeito da trajetória 

de tais balas.

Além disso, o Relatório Final do Inquérito Policial n. 005/2015/DMH-

DHPP narra que, durante a entrevista realizada pelos peritos responsáveis pelo 

procedimento de reprodução simulada dos fatos, a testemunha e sobrevivente do 

tiroteio Luiz Alberto de Jesus Filho afi rmou ter visto policiais atirando em pessoas 

vivas no chão (e-STJ fl . 1.374). Confi ra-se o trecho de seu depoimento:

(...) que foi comprar drogas com Jota (Segundo informes do Delegado 

Odair Carneiro Jota é o vulgo de João Luís Pereira Rodrigues - Laudo de Exame 

Cadavérico 0614/15); que Jota estava com uma mochila e estava com roupa do 

exército de cor verde; que de repente viu pessoas correndo e ele acompanhou; 

que enquanto corria ouviu dois disparos vindos do lado direito; que as pessoas 
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gritavam vamos correr para o mato; que quando chegou ao campo foi atingido; 

que foi atingido no meio do campo, que foram umas 20 pessoas correndo; que 

eram muitas pessoas correndo; que não viu ninguém descendo a rua correndo; 

que enquanto corria as pessoas começaram a cair no campo; que havia umas 10 

a 12 pessoas no chão; que correu para o lado e se escondeu no mato; que fi cou 

no mato escondido: que viu quando os policiais chegaram e que os policiais 

falaram que tinha gente viva; que não viu ninguém receber tiro no asfalto; que viu 

pessoas no chão caído e que quando tomou o tiro virou e foi para o lado do mato; 

que os tiros estavam vindo de frente e que viu corpos caindo na sua frente; que 

viu lanternas saindo do mato; que saíram do mato com lanternas e que colocaram 

os corpos no carro e levaram para o hospital; que tinham umas seis ou sete 

pessoas armadas mas não viu elas dando tiros; que viu policiais procurando 

pessoas vivas e atirando nelas. Neste momento o depoente foi questionado 

sobre a certeza de ter visto policiais atirando em pessoas, o que respondeu 

afi rmativamente. Perguntado se essas pessoas estavam deitadas no chão 

respondeu afi rmativamente. (...) Questionado se viu em quantas pessoas os 

policiais atiraram respondeu que foram em três ou quatro;

(e-STJ fl s. 1.374/1.375 - negritei)

Esse depoimento foi corroborado pela testemunha quando ouvida no 

Ministério Público da Bahia, ocasião em que afi rmou:

(...) que o declarante foi atingido pelos tiros assim que chegou no campinho 

(Terreno Baldio); que os tiros saíram do matagal; que quando foi baleado, o 

declarante ainda correu para o mato, se jogou e fi cou ouvindo “eles matando os 

amigos”, esclarecendo que os amigos são os que estavam na compra e venda de 

drogas já referida; que o declarante fi cou escondido, consciente, no matagal, e 

viu Policiais Militares saírem do mato, já atirando contra os meninos que estavam 

correndo para o mato; que, inclusive, viu quando Policiais Militares atiraram 

contra feridos, caídos no chão, acabando de matá-los; (...)

(e-STJ fl . 2.289)

Essa mesma testemunha, no entanto, ouvida na sede do Departamento de 

Homicídios e Proteção à Pessoa – DHPP, em 10/06/2015, insistia em dizer não 

ter visto nada por estar o local muito escuro:

(...) Que quando ouviu uma quantidade grande de tiros o declarante se jogou 

no mato existente logo à direita do “campinho” e lá permaneceu aguardando; 

Que não foi possível visualizar ou perceber de onde partiam os tiros; Que não 

tinha percebido até então que havia sido atingido, pois não sentia dores; Que 

estava muito escuro e não conseguia visualizar as pessoas, bem como não 

foi possível perceber se pessoas caíram no chão; Que depois de ter caído no 
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matagal, depois de alguns momentos, possivelmente minutos, continuou a ouvir 

estampidos de tiros, que em seguida pararam; Que sabe informar que foram 

muitos tiros, mas não sabe dizer quantos foram; Que estava muito escuro e 

não tinha como ver o que se passava, atém visualizar que algumas lanternas se 

acenderam no fi nal do “campinho”, depois de alguns momentos de encerrados os 

tiros;

(e-STJ fl . 1.376 – negritei).

A contradição pode assinalar o medo da testemunha ao depor perante a 

autoridade policial – o que não teria acontecido durante a narrativa feita aos 

peritos responsáveis pelo procedimento de reprodução simulada dos fatos –, 

mas, com certeza, gera dúvida que merece ser sanada em Juízo.

Outro sobrevivente do tiroteio, ouvido na DHPP, no dia 20/02/2015 

(transcrição vista no Relatório do Promotor Davi Gallo no Procedimento 

Administrativo PGR 1.00.000.008003/2015-1 – e-STJ fl s. 2.165/2.411), o Sr. 

Arão de Paula Santos afi rmou ter sido ameaçado por policiais da RONDESP no 

interior do Hospital no qual recebeu socorro, logo após o tiroteio:

Perg: Se no momento do auto de prisão em fl agrante por tráfi co de drogas em 

desfavor do interrogado se o interrogado disse para o delegado e o promotor que 

quem começou a atirar foram os trafi cantes dizendo: “lá vem as putas”? Resp: Que 

no seu termo de interrogatório fez tal afi rmação, em razão de ter sido ameaçado 

no interior do HRS por dois policiais da RONDESP, que os mesmos disseram para 

o interrogado que se ele não disse que foi os trafi cantes que começaram 

a atirar ele ia matar o seu pai e a sua família, que teme pela sua família e 

pede as autoridades presentes segurança para seus familiares. Perg: Se o 

interrogado sabe o nome ou os dados infi cativos dos policiais que o ameaçaram? 

Resp: Negativamente.

(e-STJ fl . 2.221)

Ouvido novamente no dia 19/03/2015, no Ministério Público da Bahia, o 

Sr. Arão de Paula Santos detalhou ainda mais as supostas ameaças recebidas dos 

policiais envolvidos na operação, enquanto recebia socorro médico no hospital:

(...) que o declarante foi atendido e após colocado em uma maca no corredor 

do hospital; que enquanto estava no corredor, surgiram dois Policiais Militares 

da Rondesp e arrastaram a maca até uma sala onde já existia um cadáver dentro 

de um saco preto; que os dois Policiais mandaram o declarante fi car de cabeça 

baixa, e em seguida fi zeram com que o declarante olhasse para o cadáver que ali 

se encontrava e passaram a dizer para o declarante o seguinte: “eles perguntaram 

se eu queria ir para o mesmo lugar que aquele ali estava, momento em que disse 
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que não queria ir para o mesmo lugar porque era trabalhador, então eles disseram 

que deveria dizer que foi uma troca de tiros com trafi cantes, se não iriam matar seu 

pai e sua família”; que em seguida os Policiais levaram o declarante para fora da 

sala e lhe largaram lá; que quando foi ouvido pela primeira vez na delegacia, disse 

que havia ocorrido uma troca de tiros com trafi cantes porque a Polícia mandou 

que falasse e o fez porque se sentiu muito ameaçado e temia que matassem sua 

família; (...)

(e-STJ fl . 2.285)

Também o Sr. Vinicius Pires do Nascimento, irmão de Bruno Pires do 

Nascimento, uma das vítimas falecidas no trágico evento, ouvida perante o 

Ministério Público no dia 06/04/2015, narra ter recebido ameaças de Policiais 

Militares da RONDESP, no dia 24/02/2015 (e-STJ fl . 2.332).

À época do recebimento do IDC, constatei, também, a existência de 

sinais de que poderia não haver isenção/neutralidade de órgãos estaduais no 

desempenho da função de apuração, processamento e julgamento do caso.

Tais sinais vinham tanto da forma como vinha sendo apurado o caso pela 

autoridade policial e de manifestações do Poder Executivo estadual sobre a 

forma como deve ser reprimido o crime, como também da atuação do Judiciário 

estadual de 1º grau, como se verá a seguir.

Impressionou-me, inicialmente, a estatística mencionada na inicial e 

corroborada por números apresentados pela Secretaria de Segurança Pública 

do Estado da Bahia (e-STJ fl s. 480/483), de que, “em dois anos e meio, entre 

janeiro de 2013 e 30 de junho de 2015, foram 616 mortes em confronto com 

a Polícia Militar baiana, sendo que muitos desses casos nem sequer contam 

com inquérito policial instaurado” (e-STJ fl . 52), sendo que, dos 460 inquéritos 

instaurados no período (106 deles decorrentes de mortes em confrontos com a 

Polícia Civil), apenas 245 foram remetidos ao Judiciário.

O Procurador Geral da República narrava, ainda, na petição inicial que 

as manifestações feitas a jornais pelo Secretário de Segurança Pública e pelo 

Governador do Estado foram no sentido de defender a atuação da Polícia no 

evento. Confi ra-se:

Veja-se que, antes do início de qualquer apuração, o Secretário de Segurança 

Pública da Bahia, Maurício Barbosa, já defendia a ação dos policiais, segundo 

noticiado pelo site G1 no dia do ocorrido: “tudo está sendo apurado, 

o Departamento de Homicídio com a Corregedoria de Polícia. Agora prefiro 

acreditar na versão dos meus policiais até que algum outro fato apareça. A 
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resposta da polícia tem que ser dura e energética [enérgica] no combate ao crime 

organizado”.

É fato conhecido, também, que o Governador do Estado aplaudiu a atuação 

dos policiais militares no caso, a quem chamou de artilheiros, pouquíssimo tempo 

após as mortes, quando ainda em sua fase inicial as apurações. Disse ele: “um 

PM de arma em punho é como um artilheiro em frente ao gol”. (e-STJ fl . 19 – 

negritei)

Apontou-se, também, situação no mínimo curiosa envolvendo a realização 

da reprodução simulada dos fatos, efetuada um dia após o recebimento da 

denúncia (em 27 de maio de 2015), no mesmo dia em que o juízo da 2ª Vara do 

Tribunal do Júri ofi ciava ao diretor-geral do Departamento de Polícia Técnica 

autorizando a sua realização, “sob a presidência [daquele] Magistrado, com 

efetiva participação e fi scalização do Ministério Público” e com solicitação para 

que fosse comunicada ao juízo “com bastante antecedência, a data agendada 

para a realização da referida Reprodução Simulada, para que sejam adotadas as 

providências cabíveis, considerando que devam ser realizadas com toda cautela 

e atenção que o caso requer” (fl . 2.526 do IP), reprodução essa que acabou tendo 

lugar sem a presença do Ministério Público, posto que não foi ele intimado pelo 

Juízo para comparecer.

Além disso, o promotor David Gallo prestou declarações perante a 

Procuradoria da República na Bahia, no dia 1º/06/2015 (e-STJ fl s. 2.420/2.424), 

nas quais afi rmou ter percebido que as investigações em sede policial não 

avançavam devidamente, o que o motivou a instaurar um PIC (ver e-STJ fl . 

2.421), narrando, na mesma ocasião, preocupações com sua segurança pessoal.

Quanto à atuação do Judiciário estadual, causou espécie, num primeiro 

exame da questão, o fato de que outros magistrados titulares de Vara do Júri 

em Salvador se reputaram suspeitos para o julgamento da ação (cf. informações 

à e-STJ fl. 1.013), o que poderia decorrer de temor de represálias ou de 

parcialidade dos magistrados com relação ao evento. Como se isso não bastasse, 

a despeito da complexidade e quantidade de provas juntadas aos autos, que 

à época já contavam com mais de 2.500 (duas mil e quinhentas) páginas, 

a magistrada substituta que finalmente se deu por competente havia sido 

especialmente designada para exercício no 1º Juízo da 2ª Vara do Tribunal 

do Júri de Salvador por apenas uma semana (de 21 a 25/07/2015) e, em 

24/07/2015, sentenciou absolvendo sumariamente os policiais militares, mesmo 

sem ter a defesa apresentado resposta à acusação.
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Isso não obstante, em relação a esse último quesito, a impressão inicial que 

levou ao recebimento do presente IDC foi modifi cada.

É que, melhor meditando sobre o caso, cheguei à conclusão de que, mesmo 

que as investigações conduzidas pela autoridade policial civil baiana tenham, 

eventualmente, negligenciado, em alguma medida, a coleta de provas que 

pudessem incriminar os policiais envolvidos no trágico evento em questão, o fato 

é que tal conduta não chegou a causar prejuízo para a formação da convicção 

do órgão ministerial que não só promoveu a sua própria apuração (conduta 

legítima, na dicção do STF - RE 593.727-MG - e do STJ - REsp 1.697.146-

MA), como também obteve provas sufi cientes para embasar sua convicção e 

para oferecer uma denúncia de 16 (dezesseis) páginas (e-STJ fl s. 1.042/1.057) 

devidamente estruturada, acusando os policiais envolvidos na operação de 

cometer o delito descrito no art. 121, § 2º, I (segunda fi gura – torpe), III (última 

fi gura – perigo comum) e IV (segunda fi gura – emboscada), do Código Penal.

A propósito:

Recurso especial. Processo Penal. Inquérito policial. Instauração. Atribuição 

concorrente entre Ministério Público e Polícia Judiciária. Deputados estaduais. 

Foro por prerrogativa de função. Instauração do procedimento. Autorização 

judicial. Desnecessidade. Recurso provido.

1. Hipótese em que a instância de origem determinou o arquivamento da 

investigação criminal em relação a deputados estaduais, sob o fundamento 

de que a autoridade policial não possui atribuição para iniciar o procedimento 

investigatório, que seria exclusiva do Parquet, mediante requerimento ao Tribunal, 

em se tratando de autoridades com foro por prerrogativa de função.

2. O Código de Processo Penal prevê, como primeira hipótese, a instauração de 

inquérito policial ex offi  cio pela Polícia Judiciária, em cumprimento de seu dever 

constitucional, sem necessidade de requerimento ou provocação de qualquer 

órgão externo.

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 

593.727/MG, assentou a concorrência de atribuição entre o Ministério Público e 

a Polícia Judiciária para realizar investigações criminais, inexistindo norma 

constitucional ou federal que estabeleça exceção à regra enunciada no referido 

julgamento em relação aos deputados estaduais.

4. Sendo assim, a mesma sistemática é válida tanto para procedimentos 

investigatórios ordinários quanto para investigações que envolvam autoridades 

com prerrogativa de função.

5. Por constituírem limitações ao poder de investigação conferido pela 

Constituição Federal à Polícia Judiciária e ao Ministério Público, as hipóteses em 
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que a atividade investigatória é condicionada à prévia autorização judicial exigem 

previsão legal expressa.

6. Recurso provido.

(REsp 1.697.146/MA, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 

09/10/2018, DJe 17/10/2018).

Recurso ordinário em habeas corpus. Operação Carcinoma. Desvio de verbas 

do Fundo de Saúde da Polícia Militar/RJ. Peculato e corrupção passiva. Crimes 

militares. Pretensão ao reconhecimento da nulidade da denúncia. Alegação de 

impedimento dos Promotores de Justiça. Poder de investigação do Ministério 

Público. Súmula 234/STJ. Denúncia apresentada por membros do GAECO. Infração 

ao princípio do promotor natural. Inexistência de ilegalidade.

1. O Ministério Público dispõe de atribuição para promover, por autoridade 

própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal, o que não acarreta, 

por si só, seu impedimento ou suspeição. Precedentes STF e STJ.

2. Consoante a Súmula 234/STJ, a participação de membro do Parquet, na fase 

investigatória criminal, não acarreta o seu impedimento ou a sua suspeição para o 

oferecimento da denúncia.

3. É consolidado nos Tribunais Superiores o entendimento de que a atuação 

de promotores auxiliares ou de grupos especializados (GAECO) não ofende o 

princípio do promotor natural, uma vez que, nessa hipótese, amplia-se a 

capacidade de investigação, de modo a otimizar os procedimentos necessários à 

formação da opinio delicti do Parquet.

4. No caso, o oferecimento da denúncia por promotores do GAECO não ofende 

o princípio do promotor natural, tampouco nulifi ca a ação penal em curso.

5. Recurso ordinário em habeas corpus improvido.

(RHC 77.422/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 

julgado em 16/10/2018, DJe 26/10/2018).

Ora, se no entender do Ministério Público estadual ele dispunha de provas 

sufi cientes para embasar uma denúncia, não há como se negar que eventual falta 

de isenção na coleta de provas efetuada pela polícia civil estadual não chegou a 

impedir o bom funcionamento da acusação.

De outro lado, mesmo que pudesse parecer questionável, num primeiro 

momento, a rapidez com a qual a justiça de 1º grau absolveu sumariamente 

os denunciados, chegou ao conhecimento deste Relator que as Apelações 

Criminais interpostas pela Defensoria Pública (como assistente da acusação) e 

pelo Ministério Público estadual na ação penal n. 0314066-69.2015.8.05.0001 

foram providas pelo Tribunal de Justiça da Bahia, anulando a sentença 
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absolutória. Tal provimento, por si só, demonstra que não há nem defi ciência 

de funcionamento tampouco comprometimento ideológico ou subjetivo do 

Judiciário estadual que difi culte a análise isenta dos fatos, deixando claro que 

eventual erro de julgamento poderá, na forma regular do processo, ser corrigido, 

seja no tribunal de justiça, seja nas instâncias extraordinárias.

Assim sendo, não vislumbro, no caso concreto, o preenchimento do 

terceiro requisito autorizador do deslocamento de competência, já que não há 

evidência de que os órgãos do sistema de justiça estadual careçam de isenção 

ou das condições necessárias para desempenhar, até o momento, as funções de 

apuração, processamento e julgamento do caso.

Durante a instrução processual, a Justiça Estadual baiana poderá solicitar 

até mesmo o auxílio técnico e/ou operacional, se necessário, da Polícia Federal.

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido.

É como voto.




