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Federalização 
de investigações 
criminais é 
debatida na UFG
Seminário na Faculdade de Ciências Sociais abordou a 
apuração de 40 crimes ocorridos em Goiás que pode se tornar 
responsabilidade da Justiça Federal

Erneilton Lacerda

No Estado de Goiás, 
diversas famílias 
vivem o drama de 

chorar a morte ou o desa-
parecimento de um de seus 
membros após abordagem 
policial. Atualmente, são 
43 casos de desapareci-
mento que continuam sem 
solução. O sofrimento fa-
miliar foi sintetizado pelas 
palavras do subprocurador 
da República e professor 
da Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB), Lucia-
no Mariz Maia, da seguin-
te maneira: “É um choro 
imenso, guardado no cora-
ção de muitos. Um choro 
que as lágrimas já se seca-
ram e está mais seco que 
a terra deste cerrado”. O 
Estado e seu aparato de se-
gurança e justiça têm sido, 
em muitos casos, os cau-
sadores do choro dessas 
famílias, de acordo com o 
subprocurador. 
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A declaração de Lu-
ciano Mariz Maia ocorreu 
no II Seminário Justiça, 
Direitos Humanos e Fede-
ralização das Investigações 
Criminais, realizado pela 
Faculdade de Ciências So-
ciais (FCS) da UFG, em 4 
de setembro. O seminário 
deu prosseguimento a um 
debate já iniciado no mes-
mo dia em audiência pro-
movida pela Assembleia 
Legislativa de Goiás. 

Na lista de argumen-
tos para uma possível fe-
deralização investigativa, 
estão 40 crimes cometidos 
em território goiano, cujo 
nome do processo é Inci-
dente de Deslocamento de 
Competência (IDC-3).  Em 
maio de 2013, após o pe-
dido de federalização feito 
pelo Conselho de Defesa 
dos Direitos da Pessoa Hu-
mana (CDDPH), o procu-
rador-geral da República, 
Roberto Gurgel, solicitou 
a transferência das apura-

ções ao Superior Tribunal 
de Justiça (STJ), a quem 
cabe a decisão. 

Se aprovada, a medi-
da faz com que casos como 
a sequência de mortes de 
pessoas em situação de rua 
na Região Metropolitana 
de Goiânia sejam investi-
gados pela Polícia Federal. 
E ainda: ocorrências já in-
vestigadas pela Polícia Civil 
no Estado seriam julgadas 
pela Justiça Federal, em 
vez de tramitar em âmbito 
estadual. Um desses crimes 
que pode ter a investigação 
federalizada é a do cronis-
ta esportivo Valério Luiz de 
Oliveira, assassinado em 
julho de 2012, quando saía 
da Rádio Jornal onde tra-
balhava. A família do jorna-
lista exige a federalização, 
visando à imparcialidade 
das investigações.

O coordenador do II 
Seminário Justiça, Direitos 
Humanos e Federalização 
das Investigações Criminais, 

professor Francisco da Mata 
Machado Tavares, relacio-
nou os 43 casos de pessoas 
desaparecidas em Goiás a 
um quadro de exceção vivi-
do no Estado. Ele ressaltou 
também que, além de regis-
trar um plano físico de vio-
lência (elevados índices de 
crimes) com homicídios não 
apurados e supressão de di-
reitos civis, Goiás vive um 
panorama problemático de 
abuso de poder. 

“Elevadas autorida-
des da Polícia Militar têm 
se reportado aos próprios 
comandados como ‘onça’ 
e aos cidadãos como ‘ma-
cacos’, como se isso fosse 
uma doutrina militar em 
um Estado democrático de 
direito”, referiu-se o profes-
sor ao episódio, em novem-
bro de 2011, no qual o en-
tão comandante da PM de 
Goiás, coronel Edson Costa 
Araújo, afirmou que “em 
mato que tem onça, maca-
co não desce do pau”.

O deputado estadual 
Mauro Rubem (PT-GO), 
presidente da Comissão de 
Direitos Humanos, Cidada-
nia e Participação Legislati-
va da Assembleia Legislati-
va de Goiás e integrante do 
CDDPH, afirmou que “a po-
pulação goiana tem acom-
panhado quase que a natu-
ralização da violência e das 
violações de seus direitos e, 
ao mesmo tempo, é possível 
observar a apatia   - ou seria 
a concordância - das insti-
tuições estaduais que deve-
riam zelar pela segurança”. 

Um dos advogados do 
Cerrado Assessoria Popular 
de Goiás, Allan Hahnemann 
Ferreira, apontou para gra-
ves violações de direitos 
humanos em Goiás e reite-
radas omissões do Estado 
ante o enfrentamento de tais 
violações. “Estou seguro de 
que o IDC-3 é um instru-
mento necessário e impres-
cindível não somente no pla-
no simbólico, mas também 
no enfrentamento real das 
violações”, defendeu.

Federalização – O Incidente 
de Deslocamento de Compe-
tência foi inserido na Cons-
tituição Federal de 1988 por 
meio da Emenda Constitu-
cional 45, de 31 de dezem-
bro de 2004. Nela, a federa-
lização é identificada como 
interesse da União nas gra-
ves violações de direitos hu-
manos, na medida em que 
transcendem os limites dos 
Estados federados. Dessa 
forma, o IDC atua no senti-

do de combater a impunida-
de de violações de direitos 
humanos perpetradas por 
agentes do Estado, preser-
vando a União em face das 
instâncias internacionais de 
proteção aos direitos huma-
nos, com as quais tem acor-
do firmado. 

Em 2011, em uma de-
cisão inédita, o STJ decidiu 
aplicar o IDC no caso do as-
sassinato do advogado per-

nambucano Manoel Bezerra 
de Mattos Neto e de cerca de 
200 outros crimes atribuí-
dos aos grupos de extermí-
nio na fronteira entre Per-
nambuco e Paraíba. Ainda 
não há decisão do Superior 
Tribunal de Justiça sobre o 
pedido de federalização dos 
crimes em Goiás. 

Opinião contrária – O Mi-
nistério Público de Goiás 
(MP-GO) se mostra contrá-
rio ao pedido de federali-
zação. O procurador-geral 
de Justiça de Goiás, Lau-
ro Machado Nogueira, e o 
coordenador do Centro de 
Apoio Operacional Crimi-
nal e promotor de Justiça, 
Vinícius Marçal Vieira, en-
viaram ao STJ um relató-
rio, no qual concluem pela 
improcedência do pedido 
de deslocamento de compe-
tência. 

Em um trecho do do-
cumento, critica-se a petição 
pela federalização: “O pro-
curador-geral da República 
almeja entregar à Justiça Fe-
deral todos os casos de vio-
lência miliciana havidos em 
Goiás, como se por aqui não 
se fizesse justiça; como se ex-
termínio de pessoas somente 
ocorresse em terras goianas; 
como se a Constituição con-
templasse a possibilidade de 
uma ‘federalização em mas-
sa’”. O documento está dis-
ponível no site do MP (www.
www.mpgo.mp.br.)

“Elevadas 
autoridades da 
Polícia Militar 
têm se reportado 
aos próprios 
comandados como 
‘onça’ e aos cidadãos 
como ‘macacos’, 
como se isso fosse 
uma doutrina militar 
em um Estado 
democrático de 
direito”

No seminário, a federalização foi apontada como resposta à demora da 
conclusão de investigações de 40 crimes cometidos em Goiás 
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