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RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DE 
DENÚN:IA COM B~E NO A~T. 43, III do CPP. 
DIREITO INTERTEMPO~AL. APLICAÇÃO IMEDIATA 
DA NOVA NORMA, AINDA MAIS POR SE TRATAR 
DE NORMA CONSTITUCIONAL. 
ARTIGOS 109, XI e 129, V, DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL Oi:: 1988. 
PELO PROVIMENTO. 

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto pelo 
Ministério Público Federal por inconformado com a decisão 

que rejeitou a denúncia oferecida contra Wanderlei Penha do 
nascimento e outros, por infração dos arts. 12 e 22 da Lei 
nQ 2.889/56. 

O S F A T O S 

Em 16 de dezembro de 1991 o Ministério Públi 
co Federal denunciou Wanderlei Penha do Nascimento e outros 
13 indivíduos, com base nos arts. 1º e 2º da Lei nº 2.889/ 
56. A denúncia fundoJ-se em fatos que tiveram lugar em gl~ 
ga conhecida como "Boca do Capacete", Município de Benjamin 
Constant, Estado do Amazonas,e de que resultou a morte de 
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quatro índios da etnia Tikune, e lesões corporais em outros 
18 índios da mesma etnia. 

O MM. Juiz Federal da 1ª Vara do Amazonas, 
rejeitando a denúncia, assim fundamentou seu despacho, ver 

bis : 

"Os fatos constantes desta nova denúncia 
são objetos do processo-crime, qu= está 
em tramitação perante o t,,t.1. Juízo de Di 
reito de benjamin Constant/AM. 
A inovação não tem razão de ser neste Juí 
zo Federal e, data venia, nada mais é do 
que uma tentativa para se trazer a ação 
penal daquele Juízo para este,quanjo frus 
tada ficou a pretensão, seja através de 
argüição de competência por mim não conhe 
cida (fls. 244/248), seja através de con 
flito de competê~cia igualmente não conhe 
cida pelo egrégio STJ (vide fl. 281). - 
As minhas razões estão elencadas no despa 
cho d= fl. 244, sendo que prestei as in 
formações de fls. 261/262 ao eminente MT 
nistro ASSIS TOLEDO, que havia suspendido 
a realização do Juri na Comarca de Benja 
min Constant (fl. 260), revogando, entre 
tanto, o seu despacho, la~entando a afir 
mação do MPF, conforme consta do telex de 
fl. 263 : 

" ANTE A INFORMAÇÃO DO MM. JU 
IZ FEDERAL EM EXERCfCIO NA 1 ! 
VARA AM DE QUE INEXISTE CON 
FLITO DE COMPETÊNCIA, AO CO\I 
TRÃRIO 00 QlE SE AFIRMOU NA 
INICIAL - O QlE EH LAWE:NT A 
VEL -, RECONSIDERO E REVOGO 
MEU DESPACHO DE FLS. 17, NA 
PARTE EM QUE DETERMINOU A 
SUSPENSÃO DO PROCESSO EM CUR 
50 PELA COMARCA DE BENJAMIN 
CONST ANT AMAZONAS, PELO QUE 
TAL PROCESSO OEVERAH TER CUR 
50 NORMAL". 

A 3ª Seção do e. STJ, conforme consta da 
fl. 281, deidiu por unanimidade não conhe 
cer do conflito, sendJ, a meu ver, infru 
tífera a vontade de se querer provocar~ 
por via novel denúncia,a manifestação des 
te Juízo, com vistas à construção de u~ 
conflito positivo de competência, atrop~ 
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lando julgado do Tribunal competente. 
Não importa a roupage~ qu3 se dê à incur 
são deletiva e qualqJer modificação,acrés 
cimo, ratificação, retificação, devera 
ocorrer m~diante AOITAf.ENTO DA CENltlCIA, 
(arts. 408, § Sº, e 384, pár. único, do 
CPP), devido ao fenõme~o da conexão e/ou 
continência (arts. 76 e seguintes do CPP), 
até por homenagem ao princípio da ItflIVI 
SIBILIDAIE DA AÇÃO PENAL. - 
Tal como se apresenta e em face de denún 
eia já existente em decorrência do mesmo 
objeto, falta condição exigida por lei 
para a ação penal, que seria o aditamen 
to junto ao Tribunal do juri da Comarca 
de Benjamin Constant/AM, sob pena de oco! 
rer o bis in idem (INTEl.I~IA 00 It-CISO 
I 00 ART. 78 00 COOIGO ~ PROCESSO PENAL) . 
Assim, RE~ITO a denúncia, com base no 
art. 43, III, do CPP, com a ressalva do 
seu parágrafo único". (fls. 285/287). 

Alega o Ministério Público Federal em seu 
recurso que não se tra~a, na hipótese, de aditamento de d! 
núncia, mas de oferecimento de denúncia, em virtude da pr! 
tice de crime de genocídio contra a etnia indígena Tikuna, 
resultante de disputa sobre direitos indígenas, denúncia e~ 
sa oferecida ao órgão competente para dela conhecer, ex vi 
art. 109, XI da atual Carta Magna. 

Aduz, ainda, o Órgão Ministerial que não ob~ 
tante decisão do extinto TFR, declarando a competência da 

justiça comum estadual para processar e julgar a ação, a 
Constituição Federal de 1988 modificou essa competência. 

Dessarte, pede o "Parquet" a reforma, in to 
tum, da decisão recorrida. 

Assiste razão ao Ministério Público Federal. 
De fato, a questão que se apresenta a exame é apenas quanto 
a aplicação da norma processual no tempo. 
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Estabelece o art. 2Q do C6digo de Processo 
Penal que a norma processual penal tem aplicação imediata e 
tal preceito decorre~ segundo o magistério de Rogério La~ 
rica Tucci - do principio "tempus regit actus",expressanc::i 
a presunção de que a nova lei estará mais adequada às situ! 
ções surgidas no desenvolvimento da relação jurídico-procei 
sual, "por atentar mais aos interesses da justiça,salvagua.:.. 
dar melhor o direito das partes, garantir defesa mais ampla 
ao réu tec" (Magalhães Noronha, apud Rogério Lauria Tucci, 
in Direito Intertemporal e Nova Codificação Processual P~ 
nal, ed. José Buskatsky, 1975, pág. 5). 

No mesmo sentir a opinião de Manzini de 
o princípio estabelecido é de que a lei processual 
"provee unicamente para el futuro, o sea, en ordena 
los procedimientos y a todos los actos processuales 

que 
penal 
todos 

que 
están aún por cumplirse en el momento em que entra en vigor, 
salvo las excepciones estabelecidas por la misma ley" (apud 
Tourinho Filho, Processo Penal, ed. Javali, 1975, pág. 80). 

O entendimento jurisprudencial se orienta no 
mesmo sentido. Confira-se AC. 92.01.04979-0 - MG, OJ. 18.05. 

92, relator o então Juiz Adhemar Maciel, que tem 
eia ao caso 

pertinê~ 

" PENAL. HABEAS CCRPUS. TRN="ICO INTERNACIO 
NAL DE CRIAN;AS. CONVENÇÃO INTERNACICNIL 
SOBRE OS DIREITOS DA CRIAN;A (CECRETO LE 
GISLATIVO N2 28, DE 14/09/90. IECRETO Hº" 
99. 710, DE 21/11/90). C(MlETOCIA DA .:US 
TIÇA FBERAL, (ES[E 23/10/90, DATA EM~ 
ENTRClJ EM VIQJR EM t«lSSO PAÍS A CONEN;ÃO 
(CCWSTITUIÇAo, ART. 109, V, LEI nº 5.010/ 
66, ART. 10, VI). TRA~AtiENTO DA AÇÃO PE 
NAL Pm HAEEAS-COOPUS. INVIABILIDADE.EXIS 
TOCIA, EM TESE, DE CRifiE. WRIT IEEGAlX[. 

I - Os pacientes, advogados os três pri 
meiros e secretária, a última,foram den1.11 
ciados por tráfico intern3cional de cria~ 
ças. Em tese existe crime. O fato tipicÕ 
está razoavelmente descrito na denúnciê. 
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A competência, a partir de 23/10/90, é da 
Justiça Federal (Decreto Legislativo nQ 
28, de 14/09/90. Decreto nQ 99.710, de 
21/11/90. cr, art. 109, V, Lei n2 5.010/ 
66, art. 10, VI). Inviabilidade de tranca 
mento da ação penal. - 

II - Writ denegado". 

Na mesma linha, os seguintes julgados : 

"PRCCESSUAL.PENAL. Recurso no sentido estri 
to. Transferência ilegal de criança parã 
o exterior. Ccmipetência. 

1. Com a edição do Decreto nº 28/90, apro 
vando a Convenção sobre os direitos dã 
Criança, é da Competência da Justiça Fe 
deral conhecer e julgar o crime de que 
que trata o art. 295 do Código Penal Bra 
leira e os qJe lhes sejam conexos, desd~ 
que, tendo sua execução iniciada no pais, 
o seu resul tado ocorra ou venha ocorrer 
no exterior, ou vice-versa (CF art. 109, 
V); 
2. Recurso provido para, determinando a 
competência ratione materiae do M~. Juiz 
da 3! vara da Seção Jujiciária da Paraíba, 
modificar o despacho que não recebeu a de 
núncia sob tal fundamento". - 
(RCCR 23/90-PB, OJ. 01.11.91, pág. 27392/ 
393). 

"PROCESSUAL POW... IELITO IE TRÃNSITO.AÇÃO 
PENAL INICIADA ~!ANTE PmTARIA 00 CE.E 
GADO OC PO..lCIA, ANTES DA Cf de 1988. RE 
Gll..ARIDNE. 

1. Princípio da imediatidade. A lei pro 
cessual penal tem incidência imediata,mas 
são válidos os atos praticados na vigên 
eia da lei revogada. - 

2. Delito de trânsito. Ação penal inici~ 
da mediante portaria expedida pelo delega 
do de policia, antes da entrada em vigor 
da Constituição de 1988. 

3. Desnecessidade de denúncia do Ministé 
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rio Público. 

4. Recurso improvido." 
(RHC. 432, Rel. Min. COSTA LIMA, DJ. 21. 
05.90, julg. 07.05.90, pág. 4.435). 

Ocorre que no caso presente noma norma passou 
a incidir, o art. 109, XI da Constituição Federal,que dete! 
mina a co~petência da Justiça Federal para processar e Ju! 
gar causas onde a controvérsia diga respeito a direitos i~ 
dígenas, tendo ademais, o art. 129, V, conferido legitimid! 
de ao Ministério Público Federal para defender judicialme~ 
te direitos e interesses das populações indígenas. 

O genocídio é crime que ofende a uma nação 

ou todo um povo desta nação co~ unidade de características 
físicas, comportamentais e sociais diversas dos indivíduos 
pertencentes ao grupo exterminador. 

A falta de respeito à integridade física, 

cultural, aos usos e costumes de um povo indígena caracteri 
za, em tese, os crimes tipificados nos arts. 12 e 22 da Lei 
n2 2.889/56 sen~o que os fatos, em principio, estão bem C! 
racterizados na denúncia formulada pelo Ministério Público 
Federal, no exercício de suas atribuições 
(art. 129, V, da C.F. 88). 

constitucionais 

Observe também que a nova norma processual, 
é de índole constitucional, não se pojendo invocar contra 
ela o direito adquirido, como o faz a peça de fls. 291/295. 

Não fosse pela imediata aplicação da norma processual penal 
no tempo, haveria de ser em função de tratar-se de dispos! 

ção constitucional. 

Assim, forçoso é concluir-se que a 
eia para processar e julgar crimes como os que se 
tam na hipótese dos autos é da Justiça Federal, à 

competê~ 
aprese~ 
teor do 
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art. 109, XI, da Constituição Federal de 88,sendo o Minist! 

rio Público Federal parte legítima para figurar na demanda 

(art. 129, V, CF/88). 

Com estas considerações, o Ministério PúblJ 
co Federal opina pelo provimento do recurso, para que, mod! 
ficado o r. despacho recorrido, seja recebida a denúncia 
formulada pelo órgão do Ministério Público Federal no Esta 

do do Amazonas. 

Brasília, 18 de novembro de 1992. 

~~DDNÇA 
Procuradora da República 

.) 


