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SÍNTESE 

 

A tese analisa o impacto negativo da corrupção no gozo dos direitos humanos; se a corrupção, por si só, pode ser 

concebida como uma violação de tais direitos e a importância da persecução penal eficaz na apuração dos crimes 

que apuram grandes desvios de dinheiro público. Defende a utilização do incidente de deslocamento de 

competência para a justiça federal como como instrumento de prevenção à responsabilidade internacional por 

violações de direitos humanos e uma das medidas possíveis para combater a corrupção. 

 

EXPOSIÇÃO DO TEMA 

 

Esta tese foi elaborada a partir de um caso concreto vivenciado na 5ª Promotoria de Justiça Criminal de Vitória-

ES. 

De dezembro de 2004 a agosto de 2008 foram oferecidas 61 (sessenta e uma) denúncias oriundas de um desvio 

de verbas de aproximadamente R$26.000.000,00 (vinte e seis milhões de reais) da Assembleia Legislativa 

Estadual, que ficou conhecido como “Esquema das Associações”, com a participação do ex-Presidente, do ex-

Diretor Geral, Deputados Estaduais, autoridades locais e terceiros beneficiados.  

As destinações dadas aos valores desviados foram diversas, abrangendo desde a compra de relógio rolex, 

passando por financiamento de campanhas eleitorais, compra de veículos, até pagamento para aposentadoria 

“antecipada” de Conselheiro do Tribunal de Contas Estadual visando a nomeação e posse de indicado político. 

Dez anos depois, 06 (seis) haviam sido sentenciadas, 14 (quatorze) aguardavam a citação de réus, 10 (dez) não 

haviam iniciado a instrução processual, 05 (cinco) estavam com instruções pendentes, 11 (onze) aguardavam 

perícia grafotécnica requisitada há anos e outras 14 (quatorze) aguardavam a apresentação de memoriais pelas 

partes, também há vários anos. 

Dentre outros mecanismos utilizados pelo Ministério Público, optou-se por instar a Procuradora Geral da 

República a suscitar Incidente de Deslocamento da Competência para a Justiça Federal, perante o Superior 

Tribunal de Justiça, diante da total incapacidade das autoridades locais em concluírem a persecução penal. 

O artigo 109, § 5º, da Constituição Federal, estabelece que compete aos juízes federais processar e julgar causas 

relativas a direitos humanos, sendo que, “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”. 

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o mérito dos pedidos de deslocamento de competência já formulados, 

havia apontado como requisitos a existência de grave violação a direitos humanos, a necessidade de assegurar o 

cumprimento de obrigações internacionais avençadas, em decorrência de omissão ou incapacidade das 

autoridades responsáveis pela apuração dos ilícitos, e a excepcionalidade da situação. 

Os dois últimos requisitos podiam ser demonstrados com certa facilidade e o desafio, na ocasião, foi evidenciar 

que um esquema de corrupção como aquele configurava uma grave violação de direitos humanos apta a 
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representar um risco de responsabilização internacional, especialmente diante da omissão do artigo 109, §5º, da 

CF em elencar quais delitos são considerados crimes contra os direitos humanos. 

A tese sustenta, portanto, que crimes envolvendo grandes desvios de dinheiro público, por si só, podem ser 

concebidos como crimes contra direitos humanos, diante do impacto negativo no gozo destes direitos2. E a 

utilização do IDC é um dos instrumentos possíveis para combater a impunidade na apuração de tais crimes e 

para prevenir a responsabilização internacional do Brasil por violações de direitos humanos. 

FUNDAMENTAÇÃO 

O artigo 109, §5º, da Constituição Federal, não elencou quais delitos são considerados crimes contra os direitos 

humanos, donde se conclui que a previsão constitucional engloba as condutas típicas do nosso ordenamento que 

também violam bens jurídicos tutelados em convenções internacionais humanitárias de que o Brasil seja parte.  

A doutrina diverge quanto à definição de crimes graves contra os direitos humanos.  

 

A professora Flávia Piovesan defende que a hipótese abrange o rol de crimes previstos em tratados 

internacionais ratificados pelo Brasil (em razão da responsabilidade internacional da União em caso de violação). 

Registra ainda a sugestão apresentada por Comissão formada por Procuradores do Estado e Procuradores da 

República, a abranger os crimes de tortura; homicídio doloso qualificado praticado por agente funcional de 

quaisquer dos entes federados; 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 ou idade ou quando decorrente de conflitos fundiários de natureza coletiva; e uso, intermediação e 

exploração de trabalho escravo ou de criança e adolescente em quaisquer das formas previstas em tratados 

internacionais.  

 

Aras (2005) considera crimes contra direitos humanos, para os efeitos que se discute, “todos os delitos previstos 

nos tratados internacionais de direito humanitário de que o Brasil seja parte, sempre que a vítima for uma pessoa 

humana ou um grupo de pessoas”. 

 

O Estatuto de Roma, de 1998 (aprovado pelo Decreto Legislativo nº 112/02 e promulgado pelo Decreto 

Presidencial nº 4.388/02), que criou o Tribunal Penal Internacional, restringe sua jurisdição aos crimes de jus 

cogens (que ofendem valores da comunidade internacional), que seriam o genocídio, os crimes contra a 

humanidade, os crimes de guerra e o crime de agressão.  

 

Considerando a utilização de normas consuetudinárias pelo direito penal humanitário, dentre outros fatores, há 

quem defenda que a definição de graves violações de direitos humanos é tarefa interpretativa, a partir das 

referências do sistema internacional de proteção a direitos humanos e sua evolução histórica (ALMEIDA, 2000, 

p. 09). 

 

Partindo da conceituação de direitos humanos como o “conjunto de direitos considerado indispensável para uma 

vida humana pautada na liberdade, igualdade e dignidade”, chega-se a conteúdos diversos, que representam 

valores essenciais, explicita ou implicitamente retratados nas Constituições ou tratados internacionais (RAMOS, 

2017, p.21).  

 

                                            
2 Cite-se a ausência de aplicação do dinheiro desviado em saneamento básico, saúde, educação e segurança; o 

aumento da marginalização e, com ela, da violência, a partir da falta de serviços públicos eficientes nestas áreas; 

a diminuição da arrecadação oriunda das propinas destinadas a evitar cobrança de impostos ou reverter 

cobranças já realizadas, com consequente diminuição nos investimentos em serviços públicos; serviços de má 

qualidade prestados por empresas contratadas mediante o pagamento de suborno, em licitações fraudadas; 

serviços públicos prestados em qualidade inferior à contratada, em razão do dinheiro desviado para o pagamento 

dos ajustes, dentre outros. 

Estudo realizado na Guatemala em 2015 mostrou a correlação da corrupção com os direitos humanos: 30% do 

orçamento do país é vulnerável à corrupção e em razão de desvios do orçamento mais de um milhão de crianças 

entre 0 e 1 ano não foram vacinadas; 1.2 milhões de pessoas não tiveram acesso a planejamento familiar; 300 mil 

livros escolares da educação primária deixaram de ser produzidos e entregues; 100 mil estudantes deixaram de 

ser atendidos no sistema escolar e 2.6 milhões de crianças ficaram sem alimentação escolar, dentre vários outros 

itens (HERNANDES, 2017, p.230-231). 
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A denominação dos direitos essenciais do indivíduo foi sendo alterada, a partir do redesenho de sua delimitação 

e fundamento, mas sempre com a presença das marcas da universalidade, essencialidade, superioridade 

normativa e reciprocidade. Parte da doutrina reporta direitos humanos como sendo aqueles reconhecidos pelo 

Direito Internacional e direitos fundamentais como aqueles reconhecidos e positivados pelo Direito 

Constitucional de cada Estado, diferenciação que não faz sentido dada a aproximação e mútua relação entre 

ambos (RAMOS, 2017, p.46-48). 

 

Para análise do artigo 109, § 5º, da Constituição Federal, a definição de crimes graves contra os direitos 

humanos, portanto, engloba as condutas típicas do ordenamento jurídico pátrio que também violam bens 

jurídicos tutelados em convenções internacionais humanitárias de que o Brasil seja parte (a proteção daquele 

bem na convenção internacional evidencia, ao menos reflexamente, o impacto nos direitos essenciais para uma 

vida humana pautada na liberdade, igualdade e dignidade).  

 

Na hipótese de atos corruptivos praticados em desfavor da Administração pública, o que constata é que o 

combate eficaz da corrupção, com punição do peculato, da lavagem de dinheiro e das organizações criminosas, 

bem como recuperação do dinheiro desviado, é tutelado pela Convenção Interamericana contra a Corrupção (de 

1996, aprovada pelo Decreto Legislativo nº 152/02 e promulgada pelo Decreto Presidencial nº 4.410/01); pela 

Convenção da ONU contra o Crime Organizado Transnacional (Convenção de Palermo de 2000, aprovada pelo 

Decreto Legislativo nº 3231/03 e promulgada pelo Decreto Presidencial nº 5.015/04), que prevê a necessidade 

das autoridades nacionais de oferecerem uma resposta eficaz ao crime organizado; e pela Convenção 

Anticorrupção da ONU (Convenção de Mérida de 2005, aprovada pelo Decreto Legislativo nº 348/05 e 

promulgada pelo Decreto Presidencial nº 5.687/06), em especial em seus artigos 17 e 30.  

 

Decorre daí o risco de responsabilização pelo descumprimento de obrigações internacionais avençadas. 

 

Evidenciado o reflexo da corrupção nos direitos fundamentais e a primazia de seu enfrentamento, tanto na seara 

nacional quanto na internacional, a discussão que se apresenta é se a corrupção viola, por si só, direitos humanos 

e, a partir daí, ganha repercussão no direito internacional. 

 

O termo corrupção, no caso, é utilizado para referenciar os delitos penais reconhecidos no direito internacional 

como suborno ativo e passivo, abuso de confiança, peculato e enriquecimento ilícito. 

 

Peters (2015) defende que o primeiro aspecto a ser observado é a obrigação do Estado frente à comunidade 

internacional, de implementar medidas anticorrupção, atribuir recursos para execução de direitos humanos e 

adotar todas as possibilidades que tem à sua disposição para implementação dos direitos humanos. 

 

Constatada a implementação de medidas anticorrupção deficientes ou inação plena do Estado na implementação 

de tais medidas, ele será responsável (as medidas seriam as previstas na Convenção das Nações Unidas contra a 

Corrupção, quais sejam, estabelecer um corpo anticorrupção, reorganização do serviço público, promulgação de 

códigos de conduta para funcionários públicos, reorganizar as aquisições públicas e prevenir a lavagem de 

dinheiro). 

 

No que se refere à prática de um ato corrupto por um funcionário individual, o autor afirma que ela pode 

potencialmente violar direitos humanos, dependendo do contexto e do direito humano em questão, em cada uma 

dessas três dimensões de obrigações originadas dos direitos humanos (de respeitar, proteger e cumprir). 

 

A análise deve partir do nexo de causalidade entre a transgressão legal e o dano, baseado em princípios de direito 

de responsabilidade civil. Caso haja imediatismo entre a transgressão e o dano, sendo este previsível, o ato 

corruptivo violou, por si só, direitos humanos (o dano foi consequência natural e normal). 

 

Nas situações em que a distância entre a causa e a violação dos direitos humanos é muito grande (frequente no 

contexto da grande corrupção, praticada pelos cargos políticos de alto nível) surgem alguns problemas. Para o 

autor, se a violação de direitos humanos tiver várias causas, sendo o ato corruptivo uma delas: (i) na hipótese da 

violação dos direitos humanos ser resultado da combinação de ambas as causas, o ato corruptivo funcionou como 

conditio sine qua non, e por isso é considerado causa de violação de direitos humanos em sentido legal; (ii) na 

hipótese da violação dos direitos humanos ser resultado da combinação de várias causas concorrentes e cada uma 

era suficiente, por si só, para causar o dano, neste caso nenhuma das causas era uma conditio sine qua non 

porque o resultado teria ocorrido de todas as formas e a corrupção será tida como uma causa jurídica. 

 

A complementação que se faz é exatamente a hipótese de ineficácia da persecução penal afeta a crimes que 

apuram atos corruptivos na esfera pública. Para além do nexo de causalidade entre a transgressão legal (ato 

http://www.cgu.gov.br/assuntos/articulacao-internacional/convencao-da-onu/arquivos/decreto_legislativo_348_2005
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5687.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5687.htm
http://www.cgu.gov.br/assuntos/articulacao-internacional/convencao-da-onu/arquivos/decreto_legislativo_348_2005
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5687.htm


  

 

corruptivo) e o dano (a variar conforme a situação fática), a inércia já viola, por si, o direito humano à tutela 

jurisdicional efetiva.  

 

Ora, a prática de um crime atrai o dever de persecução penal por parte do Estado (que impõe o dever de 

investigação, processo e julgamento do delito). Atrai também o respeito aos direitos individuais do investigado, 

para evitar abusos por parte do Estado, e o direito coletivo da sociedade à segurança e à prestação jurisdicional 

efetiva, num prazo razoável (artigo 5º., caput e incisos XXXV, LXXVII e LXXVIII, e artigo 144 da Constituição 

Federal). Cabe ao Estado apurar o ato e punir o responsável, garantindo a convivência e a segurança de quem 

não infringiu a lei. 

 

Como ensina Fischer (2017, p.64-74), a própria doutrina do garantismo penal – nascida em um contexto 

histórico de regimes autoritários - ultrapassa a proteção dos direitos fundamentais individuais para alcançar todos 

os grupos de direitos fundamentais, individuais e coletivos, previstos na ordem jurídico-constitucional no Estado 

Social Democrático, sob pena de uma desproteção sistêmica dos demais direitos fundamentais elencados 

Constituição.  

 

Para o autor, o dever de garantir a segurança abrange evitar condutas criminosas que atinjam direitos 

fundamentais, apurar o ato ilícito e punir o responsável (2009). 

 

É dizer que o alcance dos direitos fundamentais ultrapassa a proteção do indivíduo contra um excesso por parte 

do Estado (proibição de intervenção, vertente negativa, dimensão subjetiva), para abranger a obrigação do 

Estado implementar providências, prestações, a fim de se realizar os direitos fundamentais (imperativo de tutela, 

vertente positiva, dimensão objetiva). 

 

A Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica, de 1969, aprovada pelo 

Decreto Legislativo nº 27/92 e promulgada pelo Decreto Presidencial nº 678/92) prevê em seu artigo 8º. o direito 

à investigação e julgamento num prazo razoável. A previsão foi replicada no inciso LXXVIII do art.5º. da 

Constituição Federal (inserido pela Emenda n. 45/04), que assegurou, no XXXV do mesmo artigo, o direito de 

acesso à justiça. 

 

Sendo do Estado o monopólio da força, deve ele prestar a jurisdição de forma efetiva, adequada e tempestiva. 

Existe, portanto, um direito humano fundamental à tutela jurisdicional efetiva. E a efetividade da jurisdição 

demanda obtenção de uma decisão em um prazo razoável (sem dilação indevida).  

 

Dentre os objetos jurídicos tutelados pela norma penal, as infrações penais praticadas contra a Administração 

Pública são as “mais nefastas e devastadoras, uma vez que, geralmente, mesmo atingindo diretamente a 

Administração Pública, indiretamente causam dano a um número indeterminado de pessoas” (GRECO, 2008, 

p.357). 

 

Em que pese o ordenamento jurídico nacional não estabelecer prazo máximo para persecução penal, mas apenas 

prazos prescricionais previstos para a prática de cada crime, o direito à duração razoável do processo vem sendo 

reconhecido pelos Tribunais nacionais, especialmente em sede de habeas corpus. Em regra ele é apreciado sob a 

ótica exclusiva dos direitos fundamentais individuais, seja relacionado à duração de prisões cautelares ou mesmo 

à determinação de trancamento de inquéritos policiais em razão do lapso temporal transcorrido (STJ, RHC 

61.451/MG, 6ª T., DJe 15/03/2017, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior), seja para determinar o julgamento imediato 

de recurso da Defesa (HC 136.435/PR, j. 22/011/2016, 2ª. T., STF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 

 

A demora no julgamento de processo criminal, não atribuída à acusação, em crimes que apuram vultuosos 

desvios de dinheiro do Estado, representa grave violação a direitos humanos. Ademais, evidencia risco de 

responsabilização internacional, por ofensa ao direito essencial à tutela jurisdicional efetiva, que abrange o prazo 

razoável, na dimensão de cumprimento (positivado na Constituição Federal, no Tratado de Roma e no Pacto de 

São José da Costa Rica), e ofensa ao combate eficaz da corrupção, com punição do peculato, da lavagem de 

dinheiro e das organizações criminosas, bem como recuperação do dinheiro desviado (Convenção 

Interamericana contra a Corrupção, Convenção de Palermo e Convenção de Mérida). 

 

O incidente de deslocamento da competência é, portanto, um dos instrumentos passíveis de utilização pelo 

Ministério Público diante da inércia do Poder Judiciário na prestação jurisdicional em tais hipóteses. 

 

CONCLUSÕES 

 

Diante do exposto, conclui-se que crimes envolvendo grandes desvios de verbas públicas impactam a capacidade 

do Estado de proteger e prover direitos humanos, através da oferta de serviços públicos essenciais, e por isso 

http://www.cgu.gov.br/assuntos/articulacao-internacional/convencao-da-onu/arquivos/decreto_legislativo_348_2005
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devem ser considerados crimes contra os direitos humanos, para os fins do artigo 109, §5º, da Constituição 

Federal. 

 

A demora no julgamento de processos criminais, não atribuída à acusação, que apuram tais crimes, representa 

risco de responsabilização internacional, por ofensa ao direito essencial à tutela jurisdicional efetiva, que abrange 

o prazo razoável, na dimensão de cumprimento (positivado na Constituição Federal, no Tratado de Roma e no 

Pacto de São José da Costa Rica), e ofensa ao combate eficaz da corrupção, com punição do peculato, da 

lavagem de dinheiro e das organizações criminosas, bem como recuperação do dinheiro desviado (Convenção 

Interamericana contra a Corrupção, Convenção de Palermo e Convenção de Mérida). 

 

Nestes casos, imprescindível a adoção de estratégias eficientes para o enfrentamento do problema. O incidente 

de deslocamento da competência para a justiça federal insere-se entre as alternativas possíveis para a célere e 

eficiente solução de conflitos dessa natureza, caso evidenciada, na hipótese concreta, a excepcionalidade da 

situação e a incapacidade das instâncias locais concluírem a persecução penal de forma eficaz. 

 

PROPOSTA DE ENUNCIADO: O incidente de deslocamento de competência previsto no artigo 109, §5º, da 

Constituição Federal, é instrumento apto a combater a incapacidade das instâncias locais concluírem com 

eficácia o julgamento de processos criminais que apuram crimes contra a Administração Pública, relacionados a 

vultuosos desvios de verbas públicas, caso configurada a excepcionalidade da situação. Isto porque tais crimes se 

caracterizam como crimes contra os direitos humanos e a omissão na prestação jurisdicional eficaz nestas 

hipóteses representa risco de responsabilização internacional. 

 

REFERÊNCIAS 

 

ALMAGRO, Luiz. Prólogo. In: TABLANTE, Carlos; ANTONIAZZI, Mariela Morales (Editores). Impacto de la 

corrupción em los derechos humanos. Mexico: Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro, 

2018.  

 

ALMEIDA, Eloíza Machado de. A efetividade do mecanismo de federalização como prevenção à 

responsabilidade internacional por violação de direitos humanos. Disponível em < 

http://www.ipea.gov.br/code2011/chamada2011/pdf/area8/area8-artigo15.pdf>. Acesso em 10 jun. 2018. 

ARAS, Vladimir. Federalização dos crimes contra os direitos humanos. Disponível em 

<https://jus.com.br/artigos/6762/federalizacao-dos-crimes-contra-os-direitos-humanos/4>. Acesso em 24 maio 

2018. 

 

Conselho Nacional de Justiça. Disponível em < http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84371-levantamento-dos-

presos-provisorios-do-pais-e-plano-de-acao-dos-tribunais>. Acesso em 10 um. 2018. 

 

FISCHER, Douglas. O que é garantismo (penal) integral?. In: CALABRICH, Bruno; FISCHER, Douglas; 

PELELLA, Eduardo (Org.). Garantismo penal integral. 4ª ed.Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2017. P.64-74. 

 

____. Garantismo penal integral (e não o garantismo hiperbólico monocular) e o princípio da proporcionalidade: 

breves anotações de compreensão e aproximação dos seus ideais). Revista de Doutrina da 4ª Região, Porto 

Alegre, n. 28, mar. 2009. Disponível em: 

˂http://revistadoutrina.trf4.jus.br/artigos/edicao028/douglas_fischer.html˃. Acesso em 29 maio 2018. 

 

HERNANDES, Thelma Esperanza Aldana. Corrupción y derechos humanos. Guatemala. In: Impacto de la 

corrupción em los derechos humanos. Mexico: Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro, 

2018. Disponível em: ˂http://www.ipea.gov.br/code2011/chamada2011/pdf/area8/area8-artigo15.pdf˃. Acesso 

em 10 jun. 2018. 

 

PETERS, Anne. Corruption and human rights. Basel Institute on Governance. Workinpaper series, n. 20. 

Disponível em: ˂http://www.mpil.de/files/pdf4/Peters_Corruption_and_Human_Rights20151.pdf ˃. Acesso em 

29 maio 2018. 

 

PIOVESAN, F., Direitos Humanos Internacionais e Jurisdição supra-nacional: a exigência de federalização. 

Disponível em: ˂http://www.dhnet.org.br/direitos/militantes/flaviapiovesan/piovesan_federalizacao.html˃. 

Acesso em 29 maio 2018. 

 

RAMOS, André de Carvalho. Curso de Direitos Humanos. 4ª ed. São Paulo: Saraiva jur, 2017. Disponível em: 

˂http://noosfero.ucsal.br/erica.carvalho/ramos-andr-de-carvalho-curso-de-direitos-humanos-2017-.pdf html˃. 

Acesso em 09 jun. 2018. 

https://jus.com.br/artigos/6762/federalizacao-dos-crimes-contra-os-direitos-humanos/4
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84371-levantamento-dos-presos-provisorios-do-pais-e-plano-de-acao-dos-tribunais
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84371-levantamento-dos-presos-provisorios-do-pais-e-plano-de-acao-dos-tribunais
http://www.ipea.gov.br/code2011/chamada2011/pdf/area8/area8-artigo15.pdf


  

 

 


