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EMENTA:  Índios.  Delitos cuja  prática 
foi-lhes atribuída pelo  Ministério  Público 
estadual: extorsão  agravada,  esbulho  
possessório,  incêndio  doloso  e participação  em 
organização  criminosa. A questão da 
competência penal para  o  processo  e 
julgamento  de  crimes  praticados  por 
indígenas ou contra eles cometidos. 
Inexistência,  no  caso,  de correlação entre 
os  delitos  atribuídos aos  pacientes  e 
qualquer  disputa ou conflito em torno de 
direitos indígenas (CF,  art.  109,  inciso XI). 
Consequente configuração,  na  espécie, da 
competência penal da  Justiça  comum 
estadual.  Precedentes do Supremo Tribunal 
Federal.  Doutrina.  Inadmissibilidade,  na 
via sumaríssima do “habeas corpus”, de exame 
do conjunto fático-probatório produzido no  
processo  penal  de  conhecimento.  Precedentes. 
“Habeas  corpus”conhecido em  parte e,  nessa  
parte, indeferido.

–  A competência penal para  processar  e 
julgar  crime  em  que  o  indígena figure 
como autor ou como vítima pertence, 
ordinariamente,  à  Justiça  comum  estadual, 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código C43A-2559-748D-8535 e senha 2B8A-30F3-81C0-CEFD



HC 158657 / RS 

somente restando configurada a atribuição 
jurisdicional da Justiça Federal, nas hipóteses 
de delitos praticados por ou contra índios, se 
e  quando a  infração  penal  tiver correlação 
com direitos indígenas,  vale dizer, se o delito 
guardar conexão com  a  cultura,  com  a 
terra, com os costumes, com a organização 
social,  com  as  crenças  e  tradições  dos 
silvícolas,  ou,  ainda,  quando  a  prática 
delituosa,  por afetar a própria existência ou 
sobrevivência de uma etnia indígena, 
importar em  atos  configuradores de 
genocídio (Lei nº 2.889/1956). Precedentes.

DECISÃO: Trata-se de  “habeas  corpus”  impetrado contra  decisão 
que,  emanada do  E.  Superior  Tribunal  de  Justiça,  acha-se 
consubstanciada em acórdão assim ementado:

“RECURSO EM ‘HABEAS CORPUS’.  CRIMES 
PRATICADOS POR INDÍGENAS.  COMPETÊNCIA DA 
JUSTIÇA ESTADUAL.  SÚMULA 140/STJ.  AUSÊNCIA DE 
COMPROVAÇÃO DA VINCULAÇÃO COM A LUTA DA 
COMUNIDADE INDÍGENA PELO DIREITO ORIGINÁRIO 
ÀS SUAS TERRAS DE OCUPAÇÃO TRADICIONAL. DEMAIS 
TEMAS NÃO ENFRENTADOS NO ACÓRDÃO 
IMPUGNADO.  SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA  .   QUESTÃO 
RELATIVA AOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA JÁ  
DECIDIDA PELO STJ.

1.  Consoante dispõe a Súmula 140/STJ,  [...]  compete à 
Justiça Comum Estadual processar  e  julgar  crime  em que o 
indígena figure como autor ou vítima. Tal regra é afastada nos  
casos  em  que  a  motivação  do  delito  envolve  questões  
intimamente  ligadas  à  defesa  dos  direitos  indígenas,  quando  
então será competente a Justiça Federal.
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2. No caso, as instâncias ordinárias concluíram, com base 
no acervo fático-probatório, que os crimes pelos quais os 
recorrentes já foram inclusive condenados em primeira 
instância não estão vinculados à disputa do grupo de 
indígenas pelo direito originário às suas terras de ocupação 
tradicional,  mostrando-se injustificável a declaração de 
competência da Justiça Federal. Incidência da Súmula 140/STJ.

3.  Os temas  não decididos pela Corte local no acórdão 
impugnado  não podem ser aqui  resolvidos  por  configurar  
indevida  supressão  de  instância.  Afora  isso,  as  questões  
concernentes aos requisitos da prisão preventiva já foram objeto de  
decisão  pela  Sexta  Turma  no  HC  n.  383.408/RS  e  no  
RHC n. 83.308/RS.

4. Recurso em ‘habeas corpus’ improvido.”
(RHC 86.764/RS,  Rel.  Min.  SEBASTIÃO REIS JÚNIOR – 

grifei)

Aduz a parte impetrante,  em síntese,  para justificar sua pretensão, 
o que se segue:

“(...) não é necessária uma profunda incursão na demanda  
para  que  se  comprove  a  absoluta  competência  da  justiça  
federal.  Os  fatos  e  a  ação  penal  em  tela  estão  intrinsecamente  
relacionados  à  disputa  sobre  direitos  indígenas  (art.  109,  XI,  da  
CF/88)  e  ocorrem  especialmente  a  partir  do  reconhecimento  do  
território  tradicional,  mediante  a  Portaria  nº  498,  de  25  de  abril  
de 2011, assinada pelo então Ministro da Justiça, que declarou como  
de posse exclusiva e permanente do povo indígena Kaingang, a área  
com  superfície  aproximada  de  1.916  hectares,  denominada  terra  
indígena  Passo  Grande  do  Rio  Forquilha,  situada  no  interior  dos  
Municípios de Cacique Doble e Sananduva no Estado do Rio Grande  
do Sul.

…...................................................................................................
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As acusações que constam em denúncia apresentada pelo  
Ministério Público Estadual do Rio Grande do Sul,  contra os  
pacientes,  é  de  que  estes  estariam  estruturados  em  suposta  
organização criminosa para extorquir aqueles que plantam nas terras  
indígenas, realizando três atividades principais: o esbulho, a ameaça e  
organização criminosa.

O local onde ocorreram os supostos crimes (extorsão) de  
que estão sendo acusados, é dentro da terra indígena declarada pela  
Portaria  nº  498/2011  do  Ministério  da  Justiça.  Neste  diapasão,  o  
delegado federal, em uma das representações, relatou estar convencido  
da  existência  de  uma  verdadeira  organização  criminosa  na  
comunidade Kaingang, e pede ‘a prisão preventiva dos novos líderes  
que permanecem no acampamento indígena’, os quais seguiam ordens  
dos três pacientes que permanecem em prisão até este momento.

Ora,  tão  genérica  e  infundada  a  representação  do  delegado  
federal e a consequente decisão judicial pela prisão preventiva, que a  
justiça  estadual  de  Sananduva  determinou  a  prisão  de  todos  os  
parentes diretos do Cacique Ireni (irmãos, esposa e filhos), inclusive de  
uma adolescente,  Taline  Franco,  a  qual  teve  a  sua prisão revogada  
após  a  polícia  identificá-la  como  menor  de  idade  durante  a  
megaoperação.

As prisões preventivas estão fundamentadas pelo simples  
fato de serem lideranças e cacique do Povo Kaingang, o que se  
repete na sentença. Ou seja, a organização social do povo Kaingang  
constitucionalmente reconhecida, está sendo tratada como organização  
criminosa.

…...................................................................................................
Caso  de  outra  forma  entenda  este  juízo,  requer,  

subsidiariamente,  conforme  se  versará,  seja  aplicada  a  legislação  
indigenista,  no  sentido  de  conceder  o  regime  de  semiliberdade  aos  
pacientes ainda presos, uma vez que previsto no artigo 56 do Estatuto  
do Índio e respaldada nos artigos 9 e 10 da Convenção 169 da OIT,  
considerando ainda que a medida cautelar não pode ser pior do que a  
pena aplicável.
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Um aspecto jurídico-penal que nem sempre é considerado  
nos processos penais envolvendo indígenas, conforme se verifica  
na  hipótese  destes  autos,  consiste  na  aplicação  do  disposto  no  
parágrafo  único  do  art.  56  da  Lei  n.º  6.001,  de  19  de  dezembro  
de 1973, que dispõe sobre o Estatuto do Índio:

‘As penas de reclusão e de detenção serão cumpridas,  
se  possível,  em  regime  de  semiliberdade,  no  local  de  
funcionamento do órgão federal de assistência aos índios mais  
próximo da habitação do condenado’.” (grifei)

Busca-se,  nesta  sede  processual,  “(...)  o trancamento definitivo da  
persecução penal na justiça Estadual, com a anulação de todos os atos emanados  
pelo  juízo  incompetente,  reconhecendo-se  em  definitivo a  COMPETÊNCIA 
FEDERAL”,  bem assim sejam “(…)  colocados  em liberdade os  pacientes  
ainda  presos,  uma vez  demonstrada  a  ausência de  requisitos  ensejadores  da  
prisão  preventiva”  e, por  fim,  “(…)  subsidiariamente, seja liminarmente   
concedida a ordem para que os pacientes possam cumprir a medida no órgão  
indigenista mais próximo de sua aldeia a critério da FUNAI ou mesmo na aldeia,  
conforme a aplicação do parágrafo único do art. 56 da Lei 6.001/73 e dos artigos 9 e 10  
da Convenção 169 da OIT e no mérito seja esta decisão confirmada” (grifei).

O  Ministério  Público  Federal,  em parecer da  lavra  da  ilustre 
Subprocuradora-Geral  da  República  Dra.  CLÁUDIA  SAMPAIO 
MARQUES, opinou pela concessão parcial da ordem de “habeas corpus”.

Sendo esse o contexto,  passo a examinar o  pleito  em  causa. 
E, ao fazê-lo, entendo não assistir razão à parte ora impetrante.

Cabe observar,  preliminarmente,  que  o  E.  Superior  Tribunal  de 
Justiça,  ao  julgar a  causa  em  referência,  sequer examinou os 
fundamentos  somente agora invocados pela  parte  impetrante 
concernentes tanto à suposta ausência de requisitos autorizadores da prisão 
cautelar quanto ao pretendido cumprimento, pelos ora pacientes, da medida 
privativa de liberdade “no órgão indigenista  mais próximo de sua aldeia,  a 
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critério da FUNAI (...), conforme a aplicação do parágrafo único do art. 56 da  
Lei nº 6.001/73 e dos artigos 9 e 10 da Convenção nº 169 da OIT” (grifei).

Inexiste,  portanto,  coincidência temática  entre as  razões  invocadas 
nesta ação de “habeas corpus” em face da situação jurídico-processual que  
venho de referir e aquelas que dão apoio à decisão objeto de impugnação 
na presente sede processual.

Essa circunstância (ocorrência  de incoincidência temática)  faz incidir, 
na espécie,  em relação a este “writ” constitucional,  a jurisprudência do 
Supremo Tribunal  Federal, que assim se tem pronunciado nos  casos 
em  que  os  fundamentos  apresentados  pelo  impetrante  não guardam 
pertinência com  aqueles  que dão suporte à  decisão  impugnada 
(RTJ 182/243-244,  Rel.  Min.  SEPÚLVEDA PERTENCE –  HC 73.390/RS, 
Rel.  Min.  CARLOS  VELLOSO  –  HC 81.115/SP,  Rel.  Min.  ILMAR 
GALVÃO, v.g.):

“IMPETRAÇÃO DE  ‘HABEAS CORPUS’ COM APOIO 
EM FUNDAMENTO  NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL 
APONTADO  COMO  COATOR:  HIPÓTESE  DE 
INCOGNOSCIBILIDADE DO ‘WRIT’ CONSTITUCIONAL.

– Revela-se insuscetível de conhecimento,  pelo  Supremo  
Tribunal  Federal,  o  remédio  constitucional do  ‘habeas  corpus’,  
quando impetrado com  suporte  em  fundamento  que não foi 
apreciado pelo Tribunal apontado como coator.

Se se revelasse lícito ao  impetrante  agir  ‘per  saltum’,  
registrar-se-ia indevida supressão de  instância,  com evidente 
subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.”

(RTJ 192/233-234, Rel. Min. CELSO DE MELLO)

“Em  ‘habeas  corpus’  substitutivo  de  recurso  ordinário,  a  
inconformidade  deve  ser  com  o  acórdão  proferido  pelo  STJ,  e  não  
contra o julgado do Tribunal de Justiça.

O STF só  é  competente  para  julgar  ‘habeas corpus’  contra  
decisões provenientes de Tribunais Superiores.
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Os temas objeto do ‘habeas corpus’  devem ter sido 
examinados pelo STJ.

.......................................................................................................
Caso contrário, caracterizaria supressão de instância.
‘Habeas Corpus’ não conhecido.”
(HC 79.551/SP, Rel. Min. NELSON JOBIM – grifei)

Disso tudo resulta,  quanto a tais alegações,  que os fundamentos ora 
invocados,  para serem conhecidos pelo Supremo Tribunal Federal  em sede 
de “habeas corpus”, precisam constituir objeto de prévio exame por parte do 
E.  Superior  Tribunal  de  Justiça,  sob pena de  configurar-se,  como  
precedentemente já acentuado, inadmissível supressão de instância, consoante 
tem advertido o magistério jurisprudencial desta Suprema Corte:

“EXECUÇÃO  PENAL.  ‘HABEAS  CORPUS’.  
PROGRESSÃO  DE  REGIME.  CUMPRIMENTO  DE  UM 
SEXTO  DA  PENA.  QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO 
TRIBUNAL ‘A QUO’.  SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS.  
PRECEDENTES. ‘WRIT’ NÃO CONHECIDO.

1. A presente impetração visa ao reconhecimento do direito do  
paciente em progredir de regime prisional em razão do cumprimento  
de um sexto da pena.

2.  A questão suscitada pelo impetrante no presente  ‘habeas  
corpus’ não foi sequer apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça,  
já que não tinha sido submetida anteriormente ao crivo do Tribunal de  
Justiça do Rio de Janeiro.

3.  Desse modo,  o  conhecimento  da matéria,  neste  momento,  
pelo Supremo Tribunal Federal acarretaria inadmissível supressão de  
instâncias.

4. A jurisprudência dessa Suprema Corte é firme no sentido de  
que  ‘não  se  conhece  de  ‘habeas  corpus’  cujas  questões  não  foram  
apreciadas  pela  decisão  contra  a  qual  é  impetrado’  (HC 93.904/RS,  
Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 094).

5. ‘Writ’ não conhecido.”
(HC 97.761/RJ, Rel. Min. ELLEN GRACIE – grifei)
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No que concerne à alegada incompetência absoluta da Justiça Estadual 
para apreciar e julgar a causa penal em que figuram  como réus os ora 
pacientes,  cumpre ressaltar que  a  Constituição  promulgada em  1988, 
inovando em tema de competência,  ampliou a  esfera  de  atribuições 
jurisdicionais da Justiça Federal,  que se acha,  agora,  investida de poder 
para  também apreciar,  seja  na esfera civil,  seja em âmbito criminal, 
“a disputa sobre direitos indígenas” (CF, art. 109, XI).

Essa regra de  competência  jurisdicional  –  que traduz expressiva 
inovação da Carta Política de 1988 (MANOEL GONÇALVES FERREIRA 
FILHO, “Comentários à Constituição Brasileira de 1988”, vol. 3/15, 1994, 
Saraiva;  JOSÉ  CRETELLA JÚNIOR,  “Comentários  à  Constituição  de 
1988”, vol. VI/3.182, item n. 209, 1992, Forense Universitária, v.g.) – impõe 
o deslocamento,  para o âmbito de cognição da Justiça Federal,  de todas as 
controvérsias,  que,  versando a questão dos direitos indígenas,  mesmo em 
sede penal,  venham a ser suscitadas em função  de situações peculiares e 
específicas (ROBERTO  LEMOS  DOS  SANTOS  FILHO,  “Índios  e 
Competência Criminal – A necessária revisão da Súmula 140 do STJ”, 
p.  93/103,  94,  “in”  “Direito  Penal  e  Povos  Indígenas”,  coord. Luiz 
Fernando Villares,  2010,  Juruá;  HELDER GIRÃO BARRETO,  “Direitos 
Indígenas – Vetores Constitucionais”, p. 108/111, item n. 5.3, 2003, Juruá; 
ALEXANDRE DE MORAES, “Direito Constitucional”, p. 906, item n. 7, 
33ª  ed.,  2017,  Atlas;  FRANCISCO  CAVALCANTI,  “Comentários  à 
Constituição Federal de 1988”,  p.  1.456,  diversos autores,  2009,  Forense, 
v.g.).

Com efeito,  o Plenário do  Supremo Tribunal  Federal,  ao julgar o 
RE 419.528/PR,  Red.  p/  o  acórdão Min. CEZAR PELUSO,  examinou a 
questão da competência penal da Justiça Federal comum,  nos casos em 
que  figure o  índio  como agente ou como vítima do  fato  delituoso, 
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destacando, então, que “A competência penal da Justiça Federal,  objeto do 
alcance do disposto no art. 109, XI, da Constituição da República, só se desata 
quando a acusação seja de genocídio,  ou quando, na ocasião ou motivação  
de outro delito de que seja índio o agente ou a vítima, tenha havido disputa 
sobre direitos indígenas, não bastando seja aquele imputado a silvícola, nem  
que  este  lhe  seja  vítima  e,  tampouco,  que  haja  sido praticado dentro  de  
reserva indígena” (grifei).

Vale registrar que  esta Corte  Suprema,  em  outros importantes 
precedentes,  enfatizou,  a  propósito  de  delito  cometido “sem qualquer 
pertinência com direitos indígenas”,  não obstante praticado “no interior  de  
reserva  indígena”,  que,  em  ocorrendo tal  hipótese,  subsiste íntegra a 
competência penal da  Justiça  comum  do Estado-membro,  em  razão  de 
inexistir “disputa sobre direitos indígenas”:

“RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  CRIMINAL.  
HOMICÍDIO.  CRIME  PRATICADO  POR  ÍNDIO  CONTRA  
ÍNDIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. 

Não havendo disputa sobre  direitos  indígenas,  a 
competência para processar e julgar as causas  em que envolvido 
indígena,  seja como sujeito ativo  ou sujeito passivo do delito,  é da 
Justiça estadual. 

Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AI 496.653-AgR/AP,  Rel.  Min. JOAQUIM  BARBOSA – 

grifei)

“ÍNDIO INTEGRADO À  COMUNHÃO  NACIONAL.  
CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 213 DO CÓDIGO 
PENAL.  DECISÃO QUE ESTARIA EIVADA DE NULIDADES.  
DENEGAÇÃO DE  ‘HABEAS  CORPUS’  PELO  SUPERIOR  
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  RENOVAÇÃO DO  PEDIDO 
PERANTE ESTA CORTE, À GUISA DE RECURSO. 

Nulidades inexistentes. 
Não configurando os crimes praticados por índio,  ou 

contra índio, ‘disputa sobre direitos indígenas’ (art. 109, inc. XI, da  
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CF) e nem,  tampouco, ‘infrações penais praticadas em detrimento 
de  bens,  serviços  ou  interesse  da  União  ou  de  suas  entidades  
autárquicas ou empresas públicas’ (inc. IV ib.), é da competência da 
Justiça Estadual o seu processamento e julgamento. (...).”

(HC 79.530/PA, Rel. Min. ILMAR GALVÃO – grifei)

“’HABEAS-CORPUS’. HOMICÍDIO. ACUSADOS:  
ÍNDIOS. DELITO COMUM. AUSÊNCIA DE DISPUTA 
SOBRE DIREITOS INDÍGENAS. COMPETÊNCIA DA 
JUSTIÇA ESTADUAL.

1. O deslocamento da competência  para a Justiça Federal,  
na forma do inciso XI do artigo 109 da Carta da Republica, somente 
ocorre quando o processo  versa sobre questões ligadas à cultura 
indígena e aos direitos sobre suas terras.

2.  Homicídio em que os acusados são índios.  Crime 
motivado  por  desentendimento  momentâneo,  agravado  por  
aversão pessoal em relação à vítima. Delito comum isolado, sem 
qualquer pertinência com direitos indígenas.  Irrelevância do  
fato ter ocorrido  no interior de reserva indígena.  Competência 
da Justiça Estadual.

Ordem indeferida.”
(HC 81.827/MT, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA – grifei)

“CRIME PRATICADO POR ÍNDIO CONTRA ÍNDIA.  
DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA 
ESTADUAL.  ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART.  109,  INC. XI,  
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

Os crimes cometidos  por  silvícolas  ou contra  silvícolas,  
não configurando disputa sobre direitos indígenas e nem, tampouco,  
infrações praticadas em detrimento de bens e interesse da União  
ou  de  suas  autarquias  e  empresas  públicas,  não se inserem na 
competência privativa da Justiça Federal (CF, art. 109, inc. XI). 

Recurso não conhecido.”
(RE 263.010/MS, Rel. Min. ILMAR GALVÃO – grifei)
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Vê-se,  portanto,  a partir do exame da própria jurisprudência que o 
Supremo  Tribunal  Federal firmou na  matéria,  que,  em regra,  a 
competência  penal para  processar  e julgar  crime  em que  o  indígena 
figure como autor ou como vítima pertence, ordinariamente, à Justiça comum 
estadual (HC 80.496/MA,  Rel.  Min. MOREIRA ALVES,  v.g.),  somente 
restando configurada a  atribuição  jurisdicional  da Justiça Federal, 
tratando-se de  delitos  praticados por ou contra índios,  se e  quando a 
infração  penal  tiver correlação com direitos indígenas (RE 206.608/RR, 
Rel.  Min. NÉRI DA SILVEIRA –  RE 270.379/MS,  Rel.  Min. MAURÍCIO 
CORRÊA, v.g.), notadamente nos casos em que se cuidar de conflitos que 
envolvam disputas sobre territórios indígenas:

“‘HABEAS-CORPUS’.  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  
LOCAL  PARA  PROCESSAR  E  JULGAR  CRIME  DE  
HOMICÍDIO  COMETIDO  CONTRA  INDÍGENA,  
DETERMINADA PELO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA 
AO JULGAR CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 

.......................................................................................................
2.  O inciso XI do  mesmo  artigo  confere competência à 

Justiça Federal para processar e  julgar  a disputa sobre direitos 
indígenas,  os quais são aqueles indicados no  art.  231  da  
Constituição,  abrangendo os elementos da  cultura  e os  direitos  
sobre  terras,  não alcançando delitos isolados praticados  sem 
qualquer envolvimento com a comunidade indígena.

3. ‘Habeas-corpus’ conhecido, mas indeferido.”
(HC 75.404/DF, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA – grifei)

Ou,  em  outras  palavras,  apenas se instaura a competência penal da 
Justiça Federal comum naquelas hipóteses em que o delito praticado  por 
indígena (ou contra este  cometido)  guardar  conexão com sua cultura, 
com sua terra, com seus costumes, com sua organização social, com suas 
crenças e tradições (RE 192.473/RR,  Red. p/ o acórdão Min. MAURÍCIO 
CORRÊA)  ou,  ainda,  quando  a  prática  delituosa,  por afetar a própria 
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existência ou sobrevivência de uma etnia indígena,  importar em  atos 
configuradores de genocídio (Lei nº 2.889/1956):

“COMPETÊNCIA –  GENOCÍDIO –  INDÍGENAS.  
A competência para julgar a ação penal em que imputada a  
figura do genocídio,  praticado contra indígenas na disputa de  
terras,  é da Justiça Federal. Na norma definidora da competência  
desta  para  demanda  em que envolvidos direitos indígenas,  
inclui-se a hipótese concernente ao direito maior, ou seja, à própria  
vida.”

(RE 179.485/AM, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – grifei)

Legítima,  desse modo,  a  instauração de persecução penal  contra os 
ora pacientes,  todos eles silvícolas,  perante a Justiça comum estadual,  pois, 
considerado o quadro probatório existente –  e ante a ausência,  no caso,  de 
disputa sobre direitos indígenas –, não há como acolher-se o pretendido 
reconhecimento  da  competência  penal  da  Justiça  Federal  de  primeira 
instância, com o consequente “trancamento definitivo da persecução penal na  
justiça  Estadual,  com  a  anulação  de  todos os  atos emanados  do  juízo  
incompetente  (...)”  (grifei),  ainda mais se  se  considerar  o teor da própria   
acusação penal deduzida pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do 
Sul:

“PRIMEIRO FATO
Na  primeira  quinzena do  mês  de  abril  de  2016,  na  Linha  

Consoladora,  em  Cacique  Doble-RS,  os  denunciados  IRENI  
FRANCO,  LEONIR  FRANCO  e  ADAMOR  FRANCO,  em  
comunhão  de  esforços  e  vontades,  constrangeram  as  vítimas 
Volmar Caldado e Leonir Caldado, mediante grave ameaça, de que a  
comunidade indígena invadiria suas terras e casas e destruiria  
suas lavouras,  bem como impediria os mesmos de efetuarem o  
plantio das safras,  com intuito de obter para si e outrem indevida 
vantagem econômica,  ou seja,  20.520Kg (vinte mil e quinhentos e  
vinte quilos) de soja, e o valor de R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos  
reais), conforme documentos de fls.
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No período acima referido, os denunciados, dizendo serem 
líderes do acampamento indígena do Passo Grande do Forquilha  
exigiram que as vítimas lhes entregassem parte de sua colheita de  
soja e dinheiro, sob a grave ameaça de que a comunidade indígena,  
sob a liderança dos  três  denunciados,  invadiria as  terras  das  
vítimas e impediria a colheita e as plantações.

.......................................................................................................
O fato já havia se repetido em anos anteriores.
SEGUNDO FATO
No dia 20 de novembro de 2016, em horário não precisado nos  

autos,  nas  Comunidades  de  Bom  Conselho  e  São  Caetano,  os 
denunciados IRENI FRANCO,  LEONIR FRANCO,  LAERTE 
FRANCO,  ADAMOR FRANCO,  ERENI ÉDIMO  FRANCO,  
MARCELINA DA SILVA, WILLIAN DA SILVA FRANCO, ELIAS 
DA SILVA, ELISEU DOS SANTOS e DAVI FÉLIX, em comunhão  
de esforços e vontades, bem como na companhia de outros indígenas  
não  identificados  nos  autos,  causaram incêndio em  uma  área  
de 314hec (trezentos e quatorze hectares), de propriedade de vários 
agricultores daquela região,  expondo a perigo a vida,  a  
integridade  física,  e o  patrimônio  dos  agricultores,  conforme laudo  
pericial de fls.

No dia anterior ao fato,  o denunciado IRENI FRANCO  
foi  preso  em  razão  do  primeiro  fato acima  descrito,  quando  
afirmou  que ‘haveria  retaliações por  parte  dos  índios’.  Em 
seguida,  o mesmo ordenou que os demais denunciados,  
acompanhados de  outros  integrantes  da  comunidade  indígena,  
ateassem fogo nas lavouras e áreas de terra dos agricultores,  
o que efetivamente foi feito pelos denunciados,  que queimaram 
48,50  hectares  de  soja  em fase inicial de  desenvolvimento,  
44 hectares de trigo  em fase de pré-colheita e 221,50 hectares  de  
área preparada para plantio,  danificando a cobertura da área,  
que serviria de matéria orgânica para as plantas,  ocasionando 
um prejuízo de R$ 133.465,00 (cento e trinta e três mil, quatrocentos  
e sessenta e cinco reais).
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O incêndio foi feito em lavoura.
TERCEIRO FATO:
Desde o ano de 2013 até a presente data, nas localidades de  

Bom Conselho e São Caetano, em Sananduva-RS, e de Passo Grande  
do  Forquilha  e  São  Luiz  Rei,  em  Cacique  Doble-RS,  todos os 
denunciados constituíram, financiaram e integraram 
organização criminosa, sendo que se associaram de  forma  
estruturada e ordenadamente com divisão de tarefas, objetivando 
obter,  direta  e  indiretamente,  vantagem de qualquer natureza, 
notadamente dinheiro  e  soja  em  grãos,  mediante a  prática  de  
infrações penais.

Na ocasião,  os denunciados criaram uma organização 
criminosa,  com intuito de praticar delitos de extorsão dos 
agricultores e incêndio,  mediante a ameaça constante e 
frequente de  que  a  comunidade  indígena  invadiria  as  terras  e  
casas dos agricultores  que residiam no local  e destruiriam suas  
lavouras, bem  como  impediriam os  mesmos  de  efetuarem  o 
plantio das  safras  e  queimariam  seus  campos.  Para 
amedrontarem os agricultores, os denunciados  invadiam casas,  
terras,  comunidades,  igrejas e salões sociais,  bem como 
queimavam lavouras  e  permaneciam,  durante  a  noite,  efetuando 
disparos de armas de fogo próximo às casas dos agricultores, com 
objetivo de vencer a resistência dos mesmos aos delitos de extorsão.

.......................................................................................................
QUARTO FATO:
Durante o mês de outubro e novembro de 2016, na localidade  

de Bom Conselho,  em Sananduva-RS,  todos os denunciados,  em 
comunhão de esforços e vontades,  juntamente com outros indígenas  
não identificados nas investigações policiais,  com grave ameaça e 
em concurso de mais de duas pessoas, invadiram terreno e 
edifício alheio,  ou seja, a Igreja Católica, o Salão Comunitário, o  
Campo de Esportes e a Escola, pertencentes à Mitra Diocesana e à  
Sociedade da Comunidade de Bom Conselho,  para o fim de esbulho  
possessório.

Na  ocasião, os denunciados e  outros  indígenas  não  
identificados  invadiram os  prédios  e  terrenos  acima  apontados,  
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portando armas  e ameaçando os  agricultores  que residiam no  
local,  sendo que se estabeleceram no  local  e impediram os 
titulares de frequentarem a Igreja, o Salão Comunitário e o Campo de  
Futebol.” (grifei)

Tenho para mim,  considerados os fatos narrados na peça acusatória que 
venho de referir,  que  o  eminente Juiz  Federal  da  1ª  Vara  Federal  de 
Erechim – Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Sul, ao declarar-se 
absolutamente incompetente para processar e julgar o feito no qual figuram 
como  acusados os  ora  pacientes,  justificou,  correta e adequadamente, 
na  espécie,  a inaplicabilidade ao  caso  do critério de  definição  da 
competência  “ratione  materiae”  da  Justiça  Federal  (CF,  art.  109,  XI), 
valendo transcrever, por extremamente oportuno, fragmentos de sua douta 
decisão:

“Primeiramente,  cumpre salientar que nem todo o 
crime praticado por índios ou contra índios atrai a 
competência da Justiça Federal.  Basta atentarmos para o teor  
da  súmula  140  do  STJ,  ‘in  verbis’,:  ‘Compete  a  Justiça  Comum  
Estadual processar e julgar crime em que o indígena figure como autor  
ou vítima’.

Além disso, o art. 109,  XI,  da CF refere expressamente ser 
competência da Justiça Federal ‘a disputa sobre direitos 
indígenas’. Destarte, no caso concreto, os crimes ora atribuídos 
aos indígenas (ameaça  e  extorsão),  em nada justificam a  
necessidade da jurisdição Federal,  uma vez que a competência 
para processar  e  julgar  disputa sobre  direitos  indígenas  não 
abrange a atribuição para o  julgamento  dos crimes comuns,  
tendo como autores ou vítimas os silvícolas.

…...................................................................................................
Segundo se extrai dos autos,  os  motivos  que  levaram  ao  

cometimento  dos  supostos crimes  de  extorsão  e  ameaça  tiveram 
motivação de caráter exclusivamente pessoal.  Sendo assim,  os 
interesses envolvidos são diversos daqueles relacionados à 
comunidade indígena ou à disputa sobre direitos indígenas,  
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cuja  ocorrência,  de  qualquer  deles,  deslocaria  a  competência  a  este  
Juízo Federal, nos termos das decisões supramencionadas.

Neste sentido, as declarações de  Loreni  Domingos  
Foscarini  (Ev8,  DEPOIM_TESTEMUNHA2, IPL  nº  5003354-  
-26.2016.404.7117) e as declarações das indígenas Noeli de Paula  
e  Setembrina  Elias  (Ev8 e  12,  IPL nº  5001876-80.2016.404.7117),  
cujos relatos dão conta de que Willian Franco as teria ameaçado,  
com  o  uso  de  uma  arma  de  fogo,  no  dia  do  pleito  municipal  
(02/10/2016), por acreditar que não teriam votado nele.

Observo, por oportuno, que a competência deste Juízo tem  
sede constitucional no art. 109 da Constituição da República.

Assim,  se  eventualmente fosse a ação penal  proposta perante  
este  Juízo  Federal,  o  processo  correria  sério  risco de  ter  sua  
nulidade absoluta decretada.

DIANTE  DO  EXPOSTO,  em razão da incompetência 
deste Juízo para processar e julgar o presente feito, remetam-se 
os autos à Comarca de Sananduva/RS,  inclusive  para  que  
analise o pedido de prisão preventiva.” (grifei)

Diverso não foi,  no  ponto,  o entendimento a  que  chegou  o 
E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul no julgamento do 
pedido de “habeas corpus” então formulado em favor dos ora pacientes,  de 
que reproduzo as seguintes e expressivas passagens,  algumas das quais 
constantes do fundamentado parecer que o próprio Ministério Público local 
ofereceu em referido processo:

“(...) é preciso destacar que  os  elementos  trazidos  com  a  
impetração  não permitem concluir,  de  plano,  que os fatos 
criminosos a  eles  imputados,  e  pelos  quais  restaram denunciados,  
tenham sido praticados no intuito de assegurar os  costumes,  
crenças  ou  tradições,  tampouco direitos sobre  terras  
tradicionalmente  demarcadas  ou  tradicionalmente  ocupadas  por  
aquela comunidade indígena.

.......................................................................................................
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(...)  transcrevo excerto dos bem lançados termos  do parecer 
exarado  pelo ilustre Procurador de Justiça Roberto Neumann,  que 
muito bem equacionou a questão posta  a  julgamento  por  este  
Colegiado, adotando-os como razão de decidir (fls. 134/151):

.......................................................................................................
No presente caso, essas porções de terra não estavam sendo 

ocupadas pelos índios. Essa é a conclusão que se chega das peças  
colacionadas  nos  autos  eletrônicos.  Nesse  território,  estavam 
inseridos e adaptados pequenos agricultores locais que  
trabalhavam naquelas  lavouras  e faziam do ofício na terra seu  
sustento,  os quais,  ao que consta,  possuem,  inclusive,  títulos de  
propriedades desses terrenos.

Vê-se,  a  princípio,  que as propriedades rurais que foram 
invadidas pelos índios para o cometimento dos ilícitos 
(extorsão  e  incêndio)  não têm relação com a reserva indígena 
Passo  Grande  do  Rio  Forquilha.  Não estavam localizadas na 
mesma área.  Ou,  ao  menos, tal situação não restou 
demonstrada pelos impetrantes. (...).

.......................................................................................................
Oferecida a denúncia pelo Promotor de Justiça com atuação  

na  origem,  recebeu  a  peça  exordial  e  mandou  processá-los.  
Entenderam ambos os agentes públicos com atuação na Justiça  
Comum,  que a demanda trata de uma organização criminosa 
composta por índios que,  entretanto,  não estão litigando com 
objetivos nobres e mais elevados,  de  defenderem  seus  
direitos  coletivos,  mas  sim,  seus  próprios  e  sub-reptícios  
interesses.

.......................................................................................................
(...)  Estamos a tratar de crimes cometidos por índios,  

ávidos para se servirem do trabalho  e patrimônio alheios.  Não é 
uma disputa de e pela classe.  Mas uma contenda a satisfazer 
interesses pessoais e pequenos,  próprios de bandidos,  no caso,  
silvícolas.  Apenas bandidos pertencentes a  uma  tribo  de  
habitantes nativos.

Portanto, e de toda sorte, não há declinação de competência 
à Justiça Federal a ser declarada.
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Por  fim,  cabe enfatizar que estamos a tratar de grupo 
criminoso que pretende transformar a Comarca de Sananduva 
em terra sem lei. Extorquiram agricultores locais, trazendo grande  
insegurança à zona rural.  Isso tanto é verdade que o Vice-Prefeito  
do município, em período recente, decretou calamidade pública no  
município. Imperiosa, nesse caso, a garantia de que a ordem pública  
seja preservada,  o que reclama, por óbvio,  a segregação cautelar.  
Pontuo que não será o Ministério Público Estadual que deixará de 
responder por medidas e ações  àqueles que apostam na desordem 
e criminalidade.” (grifei)

Cabe acentuar,  bem  por  isso,  que o quadro fático-probatório 
delineado nesta causa não se revela apto a ensejar a conclusão de que se 
registraria,  na  espécie,  disputa em torno de direitos territoriais indígenas, 
notadamente sobre “(...) a terra indígena Passo Grande do Rio Forquilha, de  
ancestralidade Kaingang e, sob esse aspecto, direitos indígenas originários como  
preconizam os artigos 231, 109, XI, e 20, XI, da Constituição Federal”.

Para  chegar-se a conclusão diversa,  impor-se-ia,  no  caso,  uma 
necessária e inadmissível dilação probatória, que se mostra incomportável na 
via sumaríssima do processo de “habeas  corpus”,  ainda mais se  se  tiver 
presente  a  circunstância,  processualmente relevante,  de  que  se  mostra 
idônea  a fundamentação invocada,  como suporte fático,  tanto pela Justiça 
Federal  de  primeira  instância  quanto pelo  Ministério  Público  e pelo 
Poder  Judiciário  estaduais,  além  das  próprias  razões subjacentes  ao 
acórdão  emanado do  E.  Superior  Tribunal  de  Justiça,  objeto de 
impugnação nesta sede processual.

Daí a acertada conclusão a que chegou o E. Superior Tribunal de 
Justiça no julgamento do RHC 86.764/RS:

“Na espécie,  as instâncias ordinárias,  destacando que os 
índios nem sequer ocupavam as áreas em que cometidas as ações  
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criminosas,  que as propriedades invadidas não tinham relação 
com a  reserva  indígena,  possuindo localização  distinta,  e que os 
valores obtidos com  as  extorsões  foram  usados  pelos  líderes  em 
benefício próprio,  concluíram que não houve a necessária 
comprovação da  defesa  de  interesses  da  coletividade  indígena  na  
região.

Alcançar conclusão diversa –  no sentido de que os crimes  
pelos  quais  os  recorrentes  já  foram  inclusive  condenados  em  
primeira instância  estão ligados intimamente com a luta  daquele  
grupo indígena pelo  direito  originário  às  suas  terras  de  ocupação  
tradicional  –  demandaria profunda incursão em  aspectos  
fático-probatórios, providência incabível nesta via.” (grifei)

Não se pode desconhecer,  neste  ponto,  que a jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal –  desde que ausente situação de certeza objetiva 
quanto aos fatos –  tem assinalado não se revelar compatível com o âmbito 
estreito  do  “habeas  corpus”  a  apreciação  jurisdicional que  importe  em 
indagação  probatória,  ou em  análise  aprofundada  de  matéria  fática, 
ou, ainda, em exame valorativo dos elementos de prova (RTJ 165/877-878, 
Rel.  Min. CELSO DE MELLO –  RTJ 168/863-865,  Rel.  Min. CELSO DE 
MELLO, v.g.).

Na realidade, a pretensão dos ilustres impetrantes,  tal como deduzida, 
implicaria irrecusável  análise  da  prova  e importaria em aprofundada 
investigação  dos  fatos  subjacentes à  acusação  penal,  o que se revela 
incabível –  como anteriormente  assinalado –  na via angusta e sumaríssima 
do “habeas corpus”  (RTJ 140/893,  Rel.  Min.  CELSO  DE  MELLO  – 
HC 65.887/SP,  Rel.  Min.  OCTAVIO  GALLOTTI  –  HC 66.381/SP, 
Rel. Min. DJACI FALCÃO – HC 96.820/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, v.g.).

Como se sabe, a ocorrência de iliquidez quanto aos fatos alegados na 
impetração  basta,  por si  só, para inviabilizar a utilização adequada da 
ação  de  “habeas  corpus”,  que constitui remédio  processual  que não 
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admite qualquer  dilação  probatória  (RTJ 110/555 – RTJ 129/1199 – 
RTJ 163/650-651 – RTJ 186/237, v.g.):

“A ação de ‘habeas corpus’  constitui remédio  processual  
inadequado,  quando ajuizada  com  objetivo  (a)  de promover a 
análise da  prova  penal,  (b)  de efetuar o reexame do  conjunto  
probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação 
da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos  
instrutórios  coligidos  no  processo  penal  de  conhecimento.  
Precedentes.”

(RTJ 195/486, Rel. Min. CELSO DE MELLO)

A análise da  controvérsia,  na  perspectiva sugerida  pela  parte 
impetrante,  tornaria necessária a  interpretação do conjunto probatório 
emergente do  processo  penal  de  conhecimento,  o que constitui matéria 
pré-excluída da  via  estreita do  “habeas  corpus”  (RTJ 136/1221  – 
RTJ 137/198, v.g.).

Vale destacar,  no  ponto,  as  observações que  o  eminente 
Ministro  LUIZ  FUX  deixou consignadas no julgamento monocrático do 
HC 127.244/MS, inteiramente aplicáveis ao caso ora em exame:

“(...)  cumpre  ressaltar que  o  ‘habeas  corpus’  é  ação  
inadequada para a valoração e  exame minucioso do acervo fático-  
-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise acerca 
da existência de fatos e provas de que a contenda envolveria a 
disputa pelo direito originário dos indígenas à retomada de 
terras ocupadas tradicionalmente por suas comunidades.  
Destarte,  não  se  revela  cognoscível a  insurgência  que  não  se  
amolda à estreita via eleita (...).” (grifei)

Em suma: tenho para mim  que as razões subjacentes ao acórdão ora 
impugnado  ajustam-se aos estritos critérios que  a  jurisprudência  do 
Supremo Tribunal Federal consagrou na matéria ora em exame.
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Sendo assim,  e pelas razões expostas,  conheço,  em parte,  do pedido 
de “habeas corpus” e, nessa parte, indefiro-o.

Arquivem-se os presentes autos.

Publique-se.

Brasília, 18 de setembro de 2018.
(72º Aniversário de promulgação da Constituição democrática de 1946)

Ministro CELSO DE MELLO
Relator
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