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REPRESENTAÇÃO PARA FINS PENAIS Nº 01/2022 - FINPAT
SIGILO – RISCO DE ASSASSINATOS

Ao Ministério Público Federal
À Procuradoria da República no Município de Eunápolis – PRM-EUN
Ofício Criminal.
À 6ª Câmara de Coordenação e Revisão

Assunto: Requer Instauração de PIC – PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO
CRIMINAL, dada a existência de grupo paramilitar fortemente armado voltado para
a prática/difusão do racismo e da violência contra os últimos indígenas que
resistem em seus territórios tradicionais já devidamente delimitados por laudo
antropológico da FUNAI – RCID, no Sul e Extremo Sul da Bahia.
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I – DOS FATOS CRIMINOSOS – EXISTÊNCIA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
ARMADA VOLTADA PARA ATACAR E DISCRIMINAR INDÍGENAS
A Federação Indígena das Nações Pataxó e Tupinambá do Extremo Sul da Bahia
– FINPAT, doravante representada neste ato por seu presidente, vêm, respeitosamente,
REQUERER seja INSTAURADA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL, preferencialmente de forma
direta pelo próprio Parquet, em virtude do ocorrido no dia 26/06/2022, em clara violação aos
direitos dos povos indígenas que resistem buscando a concretização de um direito assegurado
constitucionalmente. O que ocorreu no dia 26 de junho demonstra que a conduta criminosa
vem ocorrendo desde antes, e segue em prática, com forte abalo à paz pública, bem jurídico
tutelado pela norma penal.
Na mencionada data, dezenas de caminhonetes 4x4, carregadas de homens
fortemente armados – inclusive com armas de uso restrito das polícias – deslocaram-se para
a Terra Indígena Barra Velha do Monte Pascoal (cujo laudo antropológico comprovador da
presença/identidade indígena e delimitador do referido território foi publicado em Diário Oficial
da União desde 29 de Fevereiro de 2008). Ao chegarem ao Território Indígena, ameaçaram,
com emprego de armas de fogo, indígenas, em sua maioria da Aldeia Cassiana, que se
encontra em natural processo de reprodução física e espiritual1 (sempre dentro dos limites da
área já delimitada como território tradicional originário dos Pataxó), constrangendo-os a se
retirar do local onde estavam em sua terra originária, sob a ameaça de matá-los, da forma
“como estão fazendo no Mato Grosso”.
Audaciosos e crentes na impunidade (que, realmente, muitas vezes impera diante do
racismo estrutural e estruturante da sociedade e do Estado brasileiro), os membros que
participaram desta organizada empreitada criminosa – demonstradora, frise-se, da existência
de um animus de associar-se para difundir ódio, racismo e violência contra os indígenas
baianos - gravaram um vídeo e o colocaram para circular nos grupos de Whatts App da região,
proferindo suas reiteradas ameaças de morte e de genocídio enquanto se dirigiam ao Território
Pataxó de Barra Velha.

1

Art. 231 da Constituição Federal. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e
tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger
e fazer respeitar todos os seus bens.
§ 1º São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas
atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias
a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições.
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II – DO VÍDEO CHOCANTE E COMPROVADOR DA EXISTÊNCIA DE UMA
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA INSTAURAÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO CRIMINAL
Com este vídeo por eles mesmos gravado, se comprova, para além da existência desta
organização criminosa armada, o cometimento reiterado da tipificada conduta de “praticar,
incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia”2.
O vídeo segue em anexo e reproduzimos, adiante, prints de alguns de seus instantes,
bem como a degravação do seu áudio.

INSTANTE 00:00:07 – IDENTIFICAÇÃO DA HILLUX BRANCA, PLACA POLICIAL RDF-1D00

2

Art. 20 da Lei 7716/89: Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência
nacional. (Redação dada pela Lei nº 9.459, de 15/05/97)
Pena: reclusão de um a três anos e multa.(Redação dada pela Lei nº 9.459, de 15/05/97)
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VÁRIOS HOMENS EM CADA CAMINHONETE, QUE, MAIS À FRENTE, DEMONSTRARAM ESTAR
ARMADOS, E ALGUNS IDENTIFICARAM-SE AINDA COMO POLICIAIS

INSTANTE 00:00:18 – IDENTIFICAÇÃO DA TOYOTA PRATEADA, PLACA POLICIAL GBO-4G36 OU GBQ4G36
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COMBOIO AVANÇANDO PARA DENTRO DA TERRA INDÍGENA DELIIMITADA BARRA VELHA DO MONTE
PASCOAL

A degravação dos áudios do vídeo é chocante e aterrorizadora, tendo sido capaz de
incutir forte medo em centenas de Pataxós (que ainda resistem frente o avanço contínuo,
agressivo, histórico e atual de não índios sobre seu território), porquanto o “narrador” do vídeo
vociferou que estavam fazendo no Sul e Extremo Sul da Bahia o mesmo que estava ocorrendo
com os Guarani Kaiowá no Mato Grosso3: genocídio mediante expulsão violenta do território
originário (expropriação da terra comum e consequente impossibilidade de viver coletivamente
como indígena), com homicídio de alguns membros (eliminação física).
Pontuamos que, no Mato Grosso, o Poder Judiciário local já proferiu decisão
determinando a manutenção dos Guarani Kaiowá4 em seu território originário devidamente
delimitado. A decisão alicerçou-se no entendimento de que o caráter meramente declaratório
do processo administrativo demarcatório faz com que a completa finalização deste não seja
necessária para que o Judiciário reconheça o direito dos índios sobre suas terras, ainda mais
quando já há laudo antropológico (RCID – Relatório Circunstanciado de Identificação e
Delimitação da Terra Indígena) comprovador e delimitador da extensão da posse constitucional
indígena Indigenato, devidamente publicado no Diário Oficial da União e do respectivo EstadoMembro.
3

https://g1.globo.com/ms/mato-grosso-do-sul/noticia/2022/06/25/identificado-indigena-morto-em-confronto-contrapolicia-em-ms.ghtml
4

https://g1.globo.com/ms/mato-grosso-do-sul/noticia/2022/07/05/juiz-nega-pedido-e-mantem-guarani-kaiowa-em-areaonde-confronto-com-a-pm-provocou-morte-de-indigena.ghtml
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Nos atendo especificamente à (também) crítica situação da Bahia, objeto desta
Representação para Fins Penais, segue a degravação do áudio referente ao vídeo feito, no dia
26/06/2022, por “agropecuaristas do sul da Bahia”:
“Hoje pessoal, 26 de junho de 2022, uma coisa muito importante tá acontecendo
aqui no Sul da Bahia! Tá se juntando os agropecuaristas aqui do Sul da Bahia,
entendeu!? Todos os proprietários rurais se juntando para tirar da propriedade
Fazenda Brasília falsos índios, que não são índios! E tá se juntando todo mundo,
para fazer o que estão fazendo no Mato Grosso! Muito importante para a região
do Sul da Bahia juntar todos os produtores rurais. Tão indo para tirar esses falsos
índios dessa propriedade! E daqui para frente vai ser assim! Invadiu a
propriedade, todo mundo vai cair pra cima! Porque ninguém aguenta mais esse
absurdo! Ninguém aguenta mais essa falsa invasão de índio, sem-terra, na
região!”

Após gravarem o vídeo e o divulgarem em grupos de Whats App da região, os diversos
homens e caminhonetes ali presentes seguiram seu intento criminoso, adentrando o Território
Barra Velha do Monte Pascoal, e chegando até a Aldeia Cassiana, na parte em que a
denominada “Fazenda Brasília” incide sobre o território Pataxó. Destaque-se que, a invasão ao
Território Indígena ocorreu nas proximidades dos “ancestrais” na mitologia Pataxó, que são os
córregos do “Cemitério” e do “Benício”, onde havia cerca de 100 (cem) indígenas.
Os Pataxó que ali permaneceram e resistiram até a chegada das caminhonetes,
mesmo com medo de serem assassinados após a visualização do vídeo nos grupos de
WhatsApp, relatam que eram cerca de 50 (cinquenta) automóveis, conduzindo cerca de 200
(duzentos) homens. Eles portavam pistolas 0.40, fuzis, escopetas 12, armamento de uso
restrito das forças armadas e policiais, os quais foram apontados diretamente para os
indígenas. Parcela significativa dos ofensores estava encapuzada. Para além disto, um deles
se identificou como “proprietário” da Fazenda Brasília, e outro como policial da PM CAEMA/BA.
Aquele que se identificou como proprietário, era, na verdade, o gerente da Fazenda e
inventariante do espólio, identificado pelos índios como sendo o Sr. Francisco Machado Portela,
portador do CPF de nº 076.943.527-01.
Sob a mira das armas, e sob as ameaças vociferadas, os indígenas se retiraram, todos,
do local. Antes disso, um dos Pataxó teve seu aparelho celular roubado pelos homens armados,
após tentar gravar a situação.
Toda essa sucessão de fatos aqui narrada demonstra a existência de uma organização
criminosa armada, com divisão de tarefas e, ao que tudo indica, presença de policiais em desvio
de função. Do que se vê e ouve no vídeo, constata-se o elemento subjetivo, naqueles ali
presentes (e de quem estiver por trás organizando), do animo de se associar de forma estável
para o cometimento de delitos. Repita-se o trecho transcrito acima: “tá se juntando os
agropecuarista”, “E tá se juntando todo mundo, para fazer o que estão fazendo no Mato Grosso!”, “E
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daqui para frente vai ser assim!”. Estas frases demonstram também a estabilidade e permanência

deste periculoso grupo5.
Há indícios de divisão e hierarquização de tarefas, uma vez que algo com 50
(cinquenta) carros e 200 (duzentos) homens armados exigiu custos, organização,
planejamento. Teve quem organizasse, quem custeasse, e quem executasse. Há/houve ainda
quem divulgue/divulgasse para captar mais pessoas e assim fazer a organização crescer, se
desenvolver e ramificar para outras regiões, vide a menção ao ocorrido em outro estado da
federação.
O vídeo confere, desde já, a justa causa necessária à deflagração urgente de
investigação, seja através de requisição do Parquet à autoridade policial, para que instaure
inquérito policial, seja mediante instauração de PIC – Procedimento Investigatório Criminal
diretamente por parte do dominus litis da ação penal e legitimado Constitucionalmente a
defender e proteger os direitos dos povos indígenas.
Entende-se que, diante das circunstâncias explicitadoras do envolvimento de policiais
em desvio de função e diante do risco de vazamento de informações, os indígenas que foram
vitimados correm risco de vida com possível retaliação aos que foram vítimas/testemunhas
diretas do ataque mencionado no fatídico dia 26 de Junho de 2022. Por isso, rogamos, para
que a investigação seja instaurada e capitaneada diretamente pelo órgão ministerial, com
requisições de diligências pontuais aos distintos órgãos policiais correndo em autos apartados,
havendo decretação de sigilo sobre todos os autos.
A oitiva dos membros dos Pataxó diretamente violados (cujos nomes serão indicados
ao Parquet mais à frente), imprescindivelmente, deve ser feita pelo órgão ministerial, dada as
reiteradas discriminações que indígenas de diferentes povos relatam sofrer em departamentos
policiais, somando-se a este histórico a delicadeza da situação atual, onde denuncia-se a
presença de policiais em desvio de função dentre os membros da organização criminosa.
Sobre esta circunstância, registramos aqui que, no dia 25 de Junho, pouco tempo
depois de indígenas declararem aos nãos índios que estavam na Fazenda Brasília que não
suportariam mais a presença deles ali - pois trata-se de parte integrante do território sagrado e
tradicional Pataxó, imprescindível à reprodução física e cultural dos indígenas da Aldeia
Cassiana, não sendo possível a permanência da concorrência e coexistência da posse
indígena e da posse privada naquela parcela da terra originária -, chegou ao local uma viatura
da CAEMA-PM. Depois, chegou outra viatura padrão da PM. Essas viaturas da PM já eram
vistas, constantemente, há certo tempo, nas estradas vicinais de acesso a algumas fazendas
5

Lei 12850/2013. Art. 1º Esta Lei define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção
da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado.
§ 1º Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e
caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de
qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que
sejam de caráter transnacional.
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da localidade. O registro da ostensividade dessas viaturas policiais pode ser útil para o deslinde
do feito.
III – DA “FAZENDA BRASÍLIA”, SUPOSTA PROPRIEDADE DO SR. FRANCISCO
MACHADO PORTELA, LOCALIZADA NOS CÓRREGOS “DO BENÍCIO” E “DO
CEMITÉRIO”, LOCAL DE COMPROVADA POSSE INDÍGENA PELO RCID PUBLICADO EM
DIÁRIO OFICIAL AINDA NO ANO DE 2008
As matrículas formais da propriedade privada “Fazenda Brasília” estão totalmente
inserida na área delimitada como Terra Indígena Barra Velha pelo Relatório Circunstanciado de
Identificação e Delimitação devidamente publicado em Diário Oficial no ano de 2008.
Atualmente, o Sr. Francisco Machado Portela, portador do CPF de nº 076.943.527-01, é
quem se diz o proprietário, tendo sido reconhecido pelos índios como uma das pessoas
que estava presente no dia 26 de junho de 2022 na ação do grupo armado.
Na ação possessória de nº 1002310-86.2022.4.01.3310 (de onde extraímos a
documentação a seguir), o Sr. Francisco Machado Portela compõe o polo ativo,
representando o espólio de Pedro Alcantara Costa e figurando como “gerente da
fazenda”. As matrículas que, somadas, formam a “Fazenda Brasília”, apontam que tal
gleba se localiza no Córrego do Cemitério, e no Córrego do Benício, sendo que o RCID
de Barra Velha expressamente se refere a estes córregos como locais de posse indígena.
Vejamos as matrículas:

É interessante que, na matrícula a seguir, faz-se referência expressa à Terra
Indígena Pataxó.
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Vejamos agora um Mapa da Terra Indígena Barra Velha, oficial do Estado Brasileiro,
datado de 1991, antes mesmo da publicação do RCID em 2008, demonstrando, desde lá, a
existência da Aldeia Cassiana, nas margens do córrego do Cemitério, próxima também do
Riacho do Benício:
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A seguir, trecho do Resumo do RCID de Barra Valha, publicado no Diário Oficial da
União em 2008, e fazendo referência expressa à existência da Aldeia Cassiana:
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(...)
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Trazemos, agora, mais uma das matrículas que compõe a Fazenda Brasília, dando
conta de sua localização no Córrego do Benício:

Em paralelo, colacionamos trechos do RCID de Barra Velha, comprovadores da
posse indígena Indigenato, nas localidades do Córrego do Benício e do Córrego do
Cemitério, bem como da importância destes córregos para a subsistência física e
cultural dos Pataxó:
“Dando seqüência à descrição do caráter histórico dos pontos limítrofes,
temos a nascente de um córrego sem denominação conhecida.
Seguindo-o, alcançamos o Córrego do Benício ocupado de forma
tradicional pelos Pataxó em diferentes momentos da história” (RCID
da TI Barra Velha, p. 233)
“Prosseguindo ainda por outra linha seca até a cabeceira do
Córrego do Benício, tal medida foi tomada com objetivo de melhorar
a proteção das bacias hidrográficas, para proteção das poucas
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nascentes que ainda mantém um pouco de vegetação, dentro das
possibilidades em relação ao uso da terra”
(RCID da TI Barra Velha, p. 233)
O vilarejo conhecido por Limoeiro está localizado próximo à
confluência dos rios Caraíva e Cemitério, a oeste da aldeia Boca da
Mata. Pelo que pudemos detectar, é praticamente todo ocupado por
famílias indígenas que mantiveram suas posses desde a diáspora
de 1951”.
(RCID da TI Barra Velha, p. 230)
“Timmers aponta três sistemas aqüíferos na área proposta para TI
Barra Velha: dos depósitos quaternários, perto da costa, do tabuleiro
terciário (Barreiras), e do cristalino primário, perto das Serras.
O relevo é de plano a fortemente ondulado, sem grandes altitudes. É
caracterizado por uma série de platôs entrecortados por vales
profundos em forma de “V” por onde passam pequenos cursos
d’água, sendo que os principais cursos d’água são os dos rios
Caraíva, que é alimentado pelo córrego do Cemitério, e o rio
Queimado (Cahy)”
(RCID da TI Barra Velha, p. 230)
“A oeste, nas margens do rio Guaxuma, noroeste de Boca da Mata,
viveram várias famílias de Pataxó, como as de Manoel de Ordoci,
Salvador, Alves e do velho André casado com Joaquina Braz. Na
margem norte do rio Cemitério viveram, entre, 1950 e 1980, Antonio
Malaca, João Malaca, Pedro Cravo, Manoel Xiongo e João de
Xiongo”.
(RCID da TI Barra Velha, p. 89)
“Com a abertura da BR 101, em 1973, a especulação sobre terras no
entorno do Parque aumentou e a retirada de madeira também. Com isso
aumenta também, a pressão sobre os pequenos posseiros da região, e
principalmente sobre os índios Pataxó que viviam dispersos ao longo
dos rios Corumbau, Caí, Caraíva, Cemitério, Capoeira e os córregos
Gibura, Água Vermelha, e Queimado.” (RCID da TI Barra Velha, p. 93)
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“Criam alguns animais pequenos como galinha, pato e outros. Quanto a
pesca, os Pataxó estão restritos a alguns pequenos córregos que
surgem a partir do rio Caraíva”.
(RCID da TI Barra Velha, p. 146) (Vale esclarecer que o Córrego do
Cemitério é um dos afluentes do Rio Caraíva. É, portanto, fundamental
para os Pataxó, o acesso às suas margens, para a pesca).
“Um grupo familiar que vivia em Barra Velha se uniu ao líder Firmo
Ferreira para abrir novas roças no oeste da área cedida para a terra
indígena, num local próximo aos córregos de Boca da Mata e
Cassiana, no vale do rio Cemitério. A criação da aldeia atraiu várias
famílias Pataxó que ainda permaneciam dispersas, o que acarretou
um crescimento descontrolado da população.
Sem apoio oficial que garantisse a retomada de suas atividades
produtivas e o inchaço populacional da aldeia, os Pataxó de Boca da
Mata começaram a se dedicar ao mercado madeireiro, que parecia
proporcionar retorno financeiro mais rápido. Atualmente, é a aldeia que
mais trabalha com a proução do artesanato de madeira. Existem,
aproximadamente, nove tornos para fabricação de gamelas, garfos,
pratinhos e outros produtos feitos de madeira”.
Como se pode depreender, não se trata de falsos índios. São índios Pataxó
reconhecidos oficialmente pelo RCID publicado em Diário Oficial, resistindo dentro do território
já delimitado. Quando o “narrador” do vídeo afirma que são falsos índios, ele está praticando e
incitando o racismo, pois, negar a identidade indígena, é prática racista, voltada ao interesse
de expropriação das terras. Como bem diz Manuela Carneiro da Cunha: “se não há índios, não
há direitos”. No Brasil, é tática de quem tenta expropriar terras indígenas, negar a identidade
indígena, para negar o direito à terra. Modus operandi racista e cruel.
IV – DO AFASTAMENTO DA TESE DEFENSIVA DO DESFORÇO IMEDIATO.
JURISPRUDÊNCIA ESPECÍFICA.
Importante explicitar, diante do caso narrado, a não incidência da causa de justificação
do exercício regular de direito, tendo por base o art. 120, §1º, do Código Civil:
Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação,
restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio
de ser molestado.
§ 1º O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por
sua própria força, contanto que o faça logo; os atos de defesa, ou de desforço,
não podem ir além do indispensável à manutenção, ou restituição da posse
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De acordo com a melhor doutrina penal, toda e qualquer causa de justificação precisa
se valer de meios necessários, adequados e proporcionais. Ora, no que toca à presente
denúncia, basta ver o vídeo que já se infere não ter havido moderação. Não houve utilização
de meios proporcionais. Demonstrou-se descrédito pelos poderes constituídos, havendo ainda
indícios de contratação de policiais para atuarem em desvio de função. A quantidade de
homens e de veículos, e as frases vociferadas no vídeo, dizendo que fariam na Bahia, o mesmo
que no Mato Grosso (isto é, assassinar índios), demonstra ainda a periculosidade deste grupo,
que urge ser investigado.
Para além disto, o autor não se socorreu de “suas próprias forças”, de sorte que a
própria redação fria do art. 120 do CC já impede que se alegue, neste caso concreto, a tese do
desforço imediato. É questionável ainda o preenchimento do requisito temporal “contanto que
o faça logo”, uma vez que o conflito na região é antigo. E, incontroversamente, não foram “atos
de defesa”. Foram atos de ataque. Uma verdadeira declaração de guerra, com formação de
exército paramilitar.
Colacionamos, a seguir, jurisprudência em que, em casos análogos ao ora denunciado,
a tese do desforço imediato foi afastada:
EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE
DANO QUALIFICADO (ART. 163, PARAGRÁFO ÚNICO, I, CP).
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESFORÇO IMEDIATO NÃO
CARACTERIZADO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO VERIFICADA.
CRIMES DE AMEAÇA, EXTORSÃO, INCÊNDIO E QUADRILHA NÃO
CARACTERIZADOS.
1. Restando a materialidade e a autoria dos fatos descritos na denúncia
adequada e suficientemente comprovadas por elementos de convicção
produzidos no âmbito da instrução judicial, sob o crivo do contraditório, resta
mantida a condenação dos réus pela prática do crime de dano qualificado, nos
termos do art. 163, parágrafo único, I, do CP.
2. Não há falar em crime de ameaça, porquanto é elementar do crime de dano
qualificado, sendo por este absorvido.
3. O desforço imediato, previsto no art. 1.210, § 1º, do Código Civil não foi
comprovado nos autos e não constitui causa de exclusão de ilicitude, nem
se confunde com a legítima defesa. Apenas por apreço ao debate poder-seia, por hipótese, aventar do exercício regular de direito, contudo, além de
os réus não haverem provado inequívoca posse da área disputada, sua
conduta foi extemporânea e certamente extrapolou a moderação exigida
pela lei civil.
4. Não é possível afirmar que foi caracterizada extorsão, pois, para conflitos
fundiários, em que todos os envolvidos julgam fazer jus ao bem disputado, não
se mostra presente o intuito de obter indevida vantagem econômica. 5. Em
relação ao crime de incêndio, é necessário reconhecer que somente há
suposições e probabilidades, sem qualquer prova vestigial ou testemunhal
contra os acusados. Aplicação do princípio in dubio pro reo.
5. In casu não se verifica a existência de uma associação para o fim
específico de cometer crimes, pois que os réus (irmãos) agiram com a
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finalidade de defender a propriedade que julgam ser de sua família. Ainda
que tenham cometido delitos no contexto da defesa da propriedade, tais
ilícitos não constituíam a finalidade principal dos acusados. (TRF4, ACR
5010380-30.2010.4.04.7200, SÉTIMA TURMA, Relator LUIZ CARLOS
CANALLI, juntado aos autos em 22/10/2013)

HABEAS CORPUS. PRISÃO CAUTELAR. DECISÃO DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA. MANUTENÇÃO.
I.Nos termos do artigo 5°, LXVIII, da CF/88, "conceder-se-á "habeas-corpus"
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação
em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder".
II.Consoante o artigo 312, do CPP - Código de Processo Penal, são requisitos
cumulativos para a prisão cautelar (i) o fumus comissi delicti - prova da existência
do crime e indício suficiente de autoria - e o (ii) periculum libertatis, o qual está
associado à garantia da ordem pública, da ordem econômica, à conveniência da
instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal. (...)
III.No caso concreto, todos os requisitos para a prisão cautelar encontram-se
presentes, motivo pelo qual a ordem deve ser negada. O fumus comissi deliciti
(prova da existência do crime e indício suficiente de autoria) está presente nos
autos. A materialidade delitiva dos delitos narrados é demonstrada pelos exames
de corpo de delito efetuados nas vítimas, bem como do auto de apresentação e
apreensão, em que consta a apreensão de diversos cartuchos de munição, de
diferentes calibres, vazios e já utilizados e, ainda, os vídeos gravados pelas
vítimas, que registraram os momentos em que o ataque ocorreu.
IV.Os indícios de autoria com relação ao paciente Nelson igualmente são
suficientes a embasar a necessidade de sua prisão cautelar, valendo
destacar que esta foi decretada não apenas pelo fato de ele ser o
proprietário da fazenda onde sucederam os fatos, mas, sobretudo, porque há
indícios de sua participação em tais eventos e, consequentemente, na sua
participação, direta e indireta, nos delitos de homicídio e lesão corporal
apurados.
V.A gravidade objetiva da conduta, as circunstâncias dos fatos e o modus
operandi adotado são bastante graves, o que foi devidamente valorado pelo
juízo impetrado como demonstrativo da periculosidade dos agentes,
fundamentando a necessidade da prisão cautelar dos acusados para a garantia
da ordem pública.
VI.A atitude dos acusados demonstrou, ainda, total desapreço pelos
poderes constituídos, uma vez que foram alertados na véspera pela guarnição
policial que compareceu ao local que teriam que se socorrer ao Poder Judiciário,
ajuizando a necessária ação de reintegração de posse, ao que o representado
Virgílio afirmou peremptoriamente que "resolveriam as coisas do seu jeito".
VII.Tal conduta, como bem apontou a decisão impetrada, mostra-se
bastante preocupante, considerando que a área onde ocorreram os fatos
está localizada em região de grande tensão, "decorrente justamente do
conflito pela posse das terras, cujo processo de demarcação encontra-se
em fase bastante adiantada, tendo sido concluídos os estudos tendentes à
demarcação pela FUNAI".
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VIII.O fato de a documentação trazida aos autos pelo impetrante revelar que
um dos indígenas estava armado e desferira tiros na direção dos
produtores rurais, além de outros atos violentos por parte dos indígenas,
ao reverso do quanto sugerido pela defesa, não tem o condão de afastar a
configuração do periculum libertatis. A violência perpetrada pelos
indígenas não autoriza nem legitima a violência empregada pelo paciente que, reitere-se, deveria ter se valido dos poderes constituídos para
solucionar a questão, tal como fora orientado pelos policiais -, devendo
ambas as violências serem coibidas pelas autoridades competentes. E isso,
ao que tudo indica, foi levado a cabo no caso vertente, onde o MM Juízo de
origem determinou a prisão preventiva do indígena que se mostrou violento e
cuja liberdade configurava risco à ordem pública.
IX.Não há como se vislumbrar que os representados tenham atuado no
exercício regular do direito ao desforço imediato (art. 1210, CC), já que não
se pode reputar que eles se utilizaram de meios moderados, diante do uso
de armas de fogo, tratores e veículos, do significativo número de pessoas
atingidas por arma de fogo (08 vítimas de armas letais dentro de um grupo
de 40 a 50 indígenas), sendo que uma delas foi alvejada 05 (cinco) vezes e
nas costas, tudo isso a revelar claro excesso, incompatível com a ventilada
excludente de ilicitude. Ademais, a conduta adotada pelos produtores
rurais não foi imediata, mas sim posterior ao ingresso dos indígenas na
Fazenda Yvu, o que igualmente descaracteriza o desforço imediato (art.
1.210, §1°, CC).
X.A decisão impugnada não padece de ilegalidade, fundada que se encontra nos
requisitos previstos nos artigos 312 e 313, I, do Código de Processo Penal.
XI.A alegação de que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como
primariedade e bons antecedentes, residência fixa e exercício de atividade lícita,
não constitui circunstância garantidora da liberdade provisória, quando
demonstrada a presença de outros elementos que justificam a medida constritiva
excepcional (RHC 9.888, rel. Min. Gilson Dipp, DJU 23.10.00; HC 40.561/MG,
Rel. Min. Felix Fischer, DJ 20.06.05, pág. 314). Diante das peculiaridades do
caso dos autos, a periculosidade concreta da conduta do paciente, o
modus operandi por ele adotado, o desapreço pelos poderes constituídos
e, sobretudo, a grande tensão, decorrente justamente do conflito pela
posse das terras, existente na região em que se encontra a propriedade,
constata-se que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram
suficientes para evitar novas práticas delitivas e assegurar a ordem
pública, estando, portanto, devidamente justificada a prisão cautelar do
paciente.
XII.Ordem denegada. (TRF 3ª Região, DÉCIMA PRIMEIRA TURMA, HC HABEAS
CORPUS
68557
0015537-55.2016.4.03.0000,
Rel.
DESEMBARGADORA FEDERAL CECILIA MELLO, julgado em 20/09/2016, eDJF3 Judicial 1 DATA:26/09/2016)

"As fotos da habitação queimada e a publicação de reportagem do jornal sobre
o incêndio são evidências concretas da materialidade delitiva. Conjugando estas
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informações, é possível concluir que os projéteis encontrados no local teriam
sido disparados pelos produtores rurais.
Importante ressaltar que não está presente de forma extreme de dúvida a causa
excludente de ilicitude, consubstanciada no exercício regular do direito ao
desforço imediato (CC, 1.210):
Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de
turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se
tiver justo receio de ser molestado.
§ 1º O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se
por sua própria força, contanto que o faça logo; os atos de defesa, ou de
desforço, não podem ir além do indispensável à manutenção, ou restituição
da posse.
A ameaça de ocupação indígena na Fazenda Boa União data de 03/10/2018,
conforme exposição apresentada nos autos da Ação de Interdito Proibitório
5002154-87.2018.4.03.6002. A pretensão de Allan Kruger foi acolhida por este
Juízo, oportunidade na qual foi determinada a abstenção, por parte da
Comunidade Indígena, de atos de turbação ou esbulho da posse do autor.
Vê-se que os atos não foram realizados logo após a ocupação indígena, já que
esta remonta ao ano de 2018, não podendo a defesa invocar a aplicação do
instituto civil para o caso. Ainda que assim não fosse, os meios empregados
para intimidação da comunidade indígena e cessação da ocupação
ultrapassaram os limites da legalidade, da razoabilidade e da
proporcionalidade, configurando-se crimes. Allan e Giovanni não se
valeram de meios moderados para efetivar a desocupação da área, tendo
em vista que chegaram ao local acompanhados de seguranças privados,
em duas caminhonetes, portando arma de fogo e fazendo disparos para
intimidação da comunidade indígena pela superioridade de força.
Portanto, em uma análise preliminar, reputa-se não demonstrado que os
investigados tenham atuado sob o manto de qualquer causa excludente de
ilicitude. Muito pelo contrário, a despeito da existência de decisão judicial
em seu favor, passível de execução provisória, recorreram ao uso da força
para a satisfação da pretensão.
Superado este ponto, verifica-se que existem fundados indícios de autoria dos
crimes ora investigados em relação aos representados Giovanni Jolando
Marques e Allan Christian Kruger."
Inteiro Teor do Acórdão. (TRF 3ª Região, 5ª Turma, ReSe - RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO - 5000117-48.2022.4.03.6002, Rel. Desembargador Federal
ANDRE CUSTODIO NEKATSCHALOW, julgado em 10/05/2022, Intimação via
sistema DATA: 12/05/2022)
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Aclarada a impossibilidade de incidência desta tese defensiva no presente caso
denunciado, o movimento indígena da Bahia solicita, urgentemente, que o Ministério Público
Federal instaure investigação criminal.

V – DO PEDIDO
Diante do exposto, todos os índios da região Sul e Extremo Sul estão temerosos,
preocupados, sem saber até onde se estendem os tentáculos dessa organização criminosa,
sendo imperioso desarticula-la, mediante investigação e adoção de medidas processuais
penais cautelares. Podem estar planejando algum outro ataque, alguma outra investida. A
última, do dia 26, não terminou em sangue indígena, mas foi por pouco. Uma outra empreitada
dessa organização criminosa pode terminar de forma terrível, com diversos óbitos. Assim, a
FINPAT solicita que o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL instaure investigação criminal, ou
requisite que a Polícia Federal instaure inquérito policial, dada a existência dessa perigosa
organização criminosa armada voltada para a prática e incitação de violência e discriminação
contra os índios do Sul e Extremo Sul baiano.
Solicitamos ainda seja decretado o sigilo das investigações, para propiciar mais êxito
à persecução criminal, e, principalmente, para proteger os indígenas que tiverem seus
depoimentos colhidos. Se possível, requeremos que os indígenas sejam ouvidos no Ministério
Público Federa, ou, subsidiariamente, se seus depoimentos forem colhidos pela autoridade
policial, que seja sob acompanhamento de membro do Ministério Público Federal.
Por derradeiro, renovamos nossos votos de apreço pelo Ministério Público Federal, em
sua grande função pública de proteger os direitos indígenas e as vidas indígenas,
frequentemente e historicamente violados no Sul e Extremo Sul Baiano – em todo o Brasil.
Santa Cruz Cabrália/BA, 07 de Julho de 2022

Gerdion Santos do Nascimento - Aruã Pataxó
Presidente da Federação Indígena – FINPAT
RG: 07749574 84 SSP/BA e CPF: 007.039.835-63
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