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EMENTA

Penal e Processual Penal. Confl ito negativo de competência. 

Denúncia que envolve crimes de favorecimento à prostituição, 

submissão à prostituição, rufi anismo, venda de bebidas alcoólicas a 

adolescentes e formação de quadrilha, praticados com participação de 

índios e com exploração sexual de adolescentes indígenas. Inexistência 

de crimes relacionados a disputa sobre direitos indígenas. Art. 109, XI, 

da CF/1988. Súmula n. 140-STJ. Incidência. Competência do Juízo 

de Direito da Comarca de Coronel Bicaco-RS.

I. Os delitos praticados são crimes comuns, que não se relacionam 

com disputa sobre direitos indígenas, na forma do art. 109, XI, da 

CF/1988.

II. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já se manifestou no 

sentido de que a competência da Justiça Federal, fi xada no art. 109, 

XI, da Constituição Federal, “só se desata quando a acusação seja de 

genocídio, ou quando, na ocasião ou motivação de outro delito de que 
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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.” (STF, RE n. 419.528, Rel. p/ acórdão Ministro Cezar 

Peluso, Pleno, DJU de 9.3.2007, p. 26).

III. Caso é de aplicação da Súmula n. 140-STJ: “Compete a 

Justiça Comum estadual processar e julgar crime em que o indígena 

fi gure como autor ou vítima.”

IV. Confl ito conhecido, para declarar competente o Juízo de 

Direito da Comarca de Coronel Bicaco-RS, o suscitado.

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, conhecer do confl ito e declarar competente o suscitado, Juízo de 

Direito da Comarca de Coronel Bicaco-RS, nos termos do voto da Senhora 

Ministra Relatora.

A Sra. Ministra Alderita Ramos de Oliveira (Desembargadora convocada 

do TJ-PE) e os Srs. Ministros Campos Marques (Desembargador convocado 

do TJ-PR), Marilza Maynard (Desembargadora convocada do TJ-SE), Laurita 

Vaz, Jorge Mussi, Sebastião Reis Júnior e Marco Aurélio Bellizze votaram com 

a Sra. Ministra Relatora.

Ausente, justifi cadamente, o Sr. Ministro Og Fernandes.

Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Maria Th ereza de Assis Moura.

Brasília (DF), 24 de outubro de 2012 (data do julgamento).

Ministra Assusete Magalhães, Relatora

DJe 31.10.2012

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Assusete Magalhães: Trata-se de Conflito Negativo 

de Competência, suscitado pelo Juízo Federal da 2ª Vara da Circunscrição 

Judiciária de Santo Ângelo-RS, em face do Juízo de Direito da Comarca de 

Coronel Bicaco-RS.
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Cuida-se de denúncia, recebida pelo Juízo de Direito da Comarca de 

Coronel Bicaco-RS, em 11.9.2000 (fl s. 505-506e), referente aos crimes dos 

arts. 228, § 1º, 230, § 1º, 288, caput, do Código Penal e dos arts. 244-A e 243 

da Lei n. 8.069/1990 (favorecimento à prostituição, submissão à prostituição, 

rufi anismo, venda de bebidas alcoólicas a adolescentes e formação de quadrilha), 

praticados com a participação de índios e com exploração sexual de adolescentes 

indígenas. A denúncia foi oferecida contra 10 (dez) pessoas, sendo 4 (quatro) 

delas índios, residentes em sedes indígenas (fl s. 5-13e).

Encerrada a instrução e apresentadas as alegações finais, o Juízo de 

Direito da Comarca de Coronel Bicaco-RS, o suscitado, declinou, de ofício, em 

19.12.2002, da competência para sentenciar o feito, em razão da participação de 

índios, como autores da conduta tida por delituosa, e da exploração sexual de 

adolescentes trazidas da comunidade indígena, como se lê do seguinte excerto:

No caso sub judice, em que os fatos tidos como delituosos estão envolvendo 

prostituição de adolescentes indígenas (favorecimento à prostituição, submissão 

à prostituição, rufianismo e associação em bando), praticados inclusive por 

indígenas, e venda de bebida alcoólica para adolescentes indígenas; chega-se 

à conclusão que a organização social indígena resta ameaçada, atingindo suas 

tradições, costumes, cultura, podendo levar a sua desintegração como tribo 

indígena. (fl . 1.988e)

Por seu turno, ao se declarar incompetente e suscitar o presente Confl ito, 

em 17.2.2003, o Juízo Federal da 2ª Vara da Circunscrição Judiciária de Santo 

Ângelo-RS assim se pronunciou, in verbis:

Acolho a manifestação do Ministério Público Federal, uma vez que a matéria aqui 

versada, envolvendo a prostituição de adolescentes indígenas não parece afetar, de 

forma cristalina, os costumes e as culturas indígenas e sim apenas integrantes de 

uma comunidade indígena, sendo que as adolescentes se faziam acompanhar nas 

dependências do tal Bailão do Trevo, de líderes da própria comunidade (caciques), 

não sendo possível afi rmar que as condutas ora denunciadas tenham potencial para 

afetar a comunidade indígena como um todo. (fl . 2.000e)

O Subprocurador-Geral da República, José Roberto F. Santoro, opinou pela 

competência da Justiça Federal, ao fundamento de que o número de vítimas – 

segundo a denúncia, cerca de 26 (vinte e seis), para o delito de favorecimento à 

prostituição, e cerca de 11 (onze), para os delitos de submissão à prostituição e 

de venda de bebidas alcoólicas a adolescentes (fl s. 5-20e) – e a participação de 

diversos membros da comunidade indígena justifi cam a submissão do feito à 
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jurisdição federal, por se tratar de fato que alcança toda a comunidade indígena 

(fl s. 2.010-2.014e).

É o relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Assusete Magalhães (Relatora): Como relatado, cuida-se, 

na espécie, de Confl ito Negativo de Competência, suscitado pelo Juízo Federal 

da 2ª Vara da Circunscrição Judiciária de Santo Ângelo-RS, em face do Juízo 

de Direito da Comarca de Coronel Bicaco-RS, em Ação Penal cujos fatos 

envolvem a participação de índios nas condutas delituosas, quer como autores, 

quer na condição de vítimas.

Entende o Juízo Estadual suscitado que o crime afeta a cultura da 

comunidade indígena, enquanto o Juízo Federal suscitante assevera que 

os crimes eventualmente perpetrados não dizem respeito aos interesses da 

sociedade silvícola, nem do seu patrimônio cultural ou territorial.

Vale trazer à colação a decisão do Juízo Federal suscitante, na qual aponta 

as peculiaridades do feito, in verbis:

Trata-se de Ação Penal em que são imputadas aos réus diversos delitos ligados 

à prostituição de adolescentes indígenas, no peródo de junho/1998 e 13 de 

agosto/2000, ocorridos nas dependências do Bailão do Trevo, de propriedade do réu 

Euclides Machado da Rocha.

O feito tramitou originariamente pela Justiça Estadual, Comarca de Coronel 

Bicaco-RS, sendo posteriormente declinada a competência para a Justiça Federal.

O Ministério Público Federal requer seja declarada a incompetência desse Juízo 

Federal para o processamento e julgamento do feito e que seja suscitado o confl ito de 

competência perante o Superior Tribunal de Justiça.

Acolho a manifestação do Ministério Público Federal, uma vez que a matéria aqui 

versada, envolvendo a prostituição de adolescentes indígenas não parece afetar, de 

forma cristalina, os costumes e as culturas indígenas e sim apenas integrantes de 

uma comunidade indígena, sendo que as adolescentes se faziam acompanhar nas 

dependências do tal Bailão do Trevo, de líderes da própria comunidade (caciques), 

não sendo possível afi rmar que as condutas ora denunciadas tenham potencial para 

afetar a comunidade indígena como um todo.

Faltando apenas a prolação da sentença, aliado ao fato de a instrução dos autos 

ter mais de dois anos de duração, com a oitiva de dezenas de testemunhas, e que 

no caso destes autos, sendo reconhecida mais tarde a incompetência deste Juízo, 
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a correção da ilegalidade importaria na anulação do processo desde a denúncia (e 

esta, inclusive). Como consequência aos réus ocorreria o retardamento do decisum 

da causa, que é sempre um obstáculo incômodo na vida do denunciado inocente, 

malgrado o desgaste psicológico e fi nanceiro envolvido no caso, pelo fato de se 

responder por duas vezes aos atos da instrução penal, situação manifestamente 

incompatível com os objetivos basilares da persecução penal.

Reversamente, o adiamento do enfrentamento desta grave questão exacerba 

sobremaneira o risco de ver-se o curso prescricional vencer os prazos delineados 

na norma repressiva, em face da tardia correção do processo anulável. Seria, 

certamente, o refl exo mais negativo desta contenda, a ser suportado unicamente 

pela sociedade, que ver-se-ia impotente para aplicar a punição aos culpados.

Assim, porque comanda a prudência, declaro incompetente este Juízo e suscito 

o confl ito de competência ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça. (fl s. 2.000-2.001e)

Com efeito, os delitos praticados são crimes comuns, que não se relacionam 

com disputa de direitos indígenas, nos termos do art. 109, XI, da CF/1988.

A despeito da participação de alguns membros daquela comunidade, que 

aliciavam adolescentes para a exploração e submissão à prostituição, associados 

a outros não indígenas, que, inclusive, exploravam estabelecimento comercial 

voltado à pratica dos delitos imputados, não se denota, in casu, relação das 

condutas com a disputa sobre direitos indígenas, tal como previsto no art. 109, 

XI, da CF/1988.

Assim, incide, na hipótese, a Súmula n. 140 do Superior Tribunal de 

Justiça, verbis:

Compete a Justiça Comum Estadual processar e julgar crime em que o indígena 

fi gure como autor ou vítima.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de 

que a competência da Justiça Federal, fi xada no art. 109, XI, da Constituição 

Federal, “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” (STF, RE n. 419.528, Rel. p/ acórdão Ministro 

Cezar Peluso, Pleno, DJU de 9.3.2007).

Cito, entre outros, os seguintes precedentes do STF:

Ementa: Competência criminal. Confl ito. Crime praticado por silvícolas, contra 

outro índio, no interior de reserva indígena. Disputa sobre direitos indígenas 
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como motivação do delito. Inexistência. Feito da competência da Justiça Comum. 

Recurso improvido. Votos vencidos. Precedentes. Exame. Inteligência do art. 

109, incs. IV e XI, da CF. 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. (STF, RE n. 419.528, 

Rel. p/ acórdão Ministro Cezar Peluso, Pleno, DJU de 9.3.2007).

Ementa: Recurso ordinário em habeas corpus. Disputa de terras indígenas. 

Crime patrimonial. Julgamento. Justiça Estadual. Competência. Prisão preventiva. 

Requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Inobservância. Revogação. 

Recurso provido. 1. O deslocamento da competência para a Justiça Federal somente 

ocorre quando o processo versar sobre questões diretamente ligadas à cultura 

indígena e ao direito sobre suas terras, ou quando envolvidos interesses da União. 

2. Tratando-se de suposta ofensa a bens semoventes de propriedade particular, 

não há ofensa a bem jurídico penal que demande a incidência das regras 

constitucionais que determinam a competência da Justiça Federal. 3. Prisão 

preventiva restabelecida pelo Tribunal de Justiça, mediante recurso do Ministério 

Público, com base em fatos estranhos à acusação. Inobservância dos requisitos 

do art. 312 do Código de Processo Penal. Revogação. 4. Recurso parcialmente 

provido. (STF, RHC n. 85.737, Rel. Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJU 

de 30.11.2007).

Ementa: 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. (STF, HC n. 81.827, Rel. Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJU 

de 23.8.2002).

No mesmo sentido são os precedentes da Terceira Seção do STJ:

Conflito negativo de competência. Homicídio. Vítima e autor indígenas. 

Motivação. Vingança. Inexistência de lesão a direitos indígenas. Motivação 

estritamente pessoal. Súmula n. 140-STJ. Incidência. Competência da Justiça 

Comum Estadual.
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1. Compete à Justiça Federal processar e julgar delitos relacionados à disputa 

de direitos indígenas, conforme a dicção do art. 109, XI da CF, exigindo-se lesão 

direta à organização social e cultural dos índios.

(...)

3. Não se vislumbrando lesão a direitos indígenas coletivamente considerados, 

afasta-se a competência da Justiça Federal, nos termos da Súmula n. 140-STJ.

4. Confl ito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da Vara 

Criminal de Ortigueira-PR, o suscitado. (STJ, CC n. 101.569-PR, Rel. Ministro Jorge 

Mussi, Terceira Seção, DJe de 6.9.2010).

Confl ito negativo de competência. Penal. Crime praticado por índio. Ausência de 

disputa sobre direitos indígenas. Competência da Justiça Estadual.

1. Em se tratando de conduta sem conotação especial, inapta a revelar o interesse 

da coletividade indígena, não se vislumbra ofensa a interesse da União, pelo que 

aplicável na espécie o Enunciado Sumular 140 desta Corte que dispõe, verbis: 

“Compete a Justiça Comum Estadual processar e Julgar Crime em que o indígena 

fi gure como autor ou vítima.”

2. Confl ito conhecido para determinar a competência do suscitado, Juízo de 

Direito da 1ª Vara Criminal de Dourados-MS. (STJ, CC n. 43.328-MS, Rel. Ministro 

Og Fernandes, Terceira Seção, DJe de 21.10.2008).

Criminal. Confl ito de competência. Lesões corporais praticadas por indígena 

e outro acusado, reciprocamente. Súmula n. 140-STJ. Competência da Justiça 

Estadual.

Compete à Justiça Estadual o processo e julgamento de delitos nos quais um índio 

e outro acusado praticam lesões corporais, reciprocamente, se não restar evidenciado 

o envolvimento de interesses gerais dos indígenas. Incidência da Súmula n. 140 desta 

Corte.

Confl ito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da Vara 

Criminal de Nobres-MT, o Suscitado. (STJ, CC n. 43.413-MT, Rel. Ministro Gilson 

Dipp, Terceira Seção, DJU de 10.11.2004).

Observo que os precedentes do STF e do STJ, citados no parecer 

ministerial, versam sobre crimes cometidos em razão de disputa sobre terras da 

comunidade indígena, hipótese à qual – diferentemente da versada no presente 

feito – aplica-se a norma do art. 109, XI, da CF/1988.

Pelo exposto, conheço do presente Confl ito Negativo de Competência, 

para declarar competente para processar e julgar a causa o Juízo de Direito da 

Comarca de Coronel Bicaco-RS, o suscitado, a quem devem ser remetidos os 

autos, para regular prosseguimento do feito.

É como voto.






