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ITUCURI SANTOS SANTANA, brasileiro, indígena, já qualificado nos autos do 

processo criminal em epígrafe, que lhe move o Ministério Público do Distrito Federal 

vem, muito respeitosamente até Vossa Excelência, através de seus advogados, 

signatários, apresentar, no prazo legal 

RESPOSTA À ACUSAÇÃO 

Com fulcro no artigo 406 do Código de Processo Penal, pelas razões a seguir 

expostas. 

 

I. DOS FATOS E DA CONTROVÉRSIA: 

O Ministério Público denunciou Itucuri Santos Santana pela prática de 

tentativa de homicídio, com fulcro no art. 121 §, 2º, IV do CP. 

Segundo o respeitoso Parquet, os indígenas tinham o dolo de homicídio e 

“somente não alcançaram a intenção homicida por motivos alheios à sua vontade”. 

Que a ação criminosa teria sido empregada com recursos que, no mínimo, dificultou 

a defesa da vítima [da tentativa de homicídio (sic)], já que atacada com desvantagem 

numérica.  



Contudo, a denúncia está desterrada da realidade e do contexto histórico 

referente aos povos indígenas, inclusive dos fatos aqui apurados.  

Registros do órgão indigenista oficial e da 6ª CCR do Ministério Público 

Federal, comprovam que os povos indígenas, mesmo antes da Constituição Cidadã de 

1988, ainda tutelas, deslocavam-se até a Capital Federal em reivindicações dos seus 

direitos, principalmente territorial. 

No decorrer do processo Constituinte, nos anos de 1987/88, os povos indígenas 

intensificaram sua presença nesta Capital, em grandes delegações, principalmente no 

Congresso Nacional. Foi destas peregrinações que os índios brasileiros conseguiram 

os avanços hoje presentes na Constituição. Vejamos o entendimento dos Tribunais: 

I. Na “Constituição do Índio” conforme denominação atribuída 

a Uadi Lammêgo Bulos, merece destaque a proeminência com 

que o constituinte de 88 tratou as questões indígenas, alçando-

as a patamares tão relevantes que tracejou sua disciplina em 

inúmeros dispositivos constitucionais, como se vê dos arts. 20, 

XI; 22, XIV; 49, XVI; 109, XI; 129, V e 176, § 1º e, especialmente, 

no arremate definido no capítulo VII do título que trata da 

ordem social, constituído pelos arts. 231 e 232 da Carta Política 

de 88, que consagrou o direito originário dos índios sobre as 

terras que ocupam tradicionalmente. 

II. A conjunção dos dispositivos supra mencionados configura 

as reservas indígenas como bens da União com afetação 

especial aos índios que nelas habitam, podendo usufruir com 

exclusividade da posse originária outorgada pelo constituinte 

de 88. Precedente do STF – RE 183.188/MS1. 

No contexto dos fatos apurados, os índios estavam em Brasília justamente para 

defender e manter as conquistas obtidas na Constituinte de 1988 e não com o “dolo 

de homicídio”, como alega o Parquet. O Congresso Nacional é a casa do povo e o breve 

                                                           
1 Processo ApReeNec nº 0003846-47.2002.4.01.3700/MA, Sexta Turma, Relator Desembargador Federal 
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conflito registrado, em uma de suas entradas ou dependências, no dia 16/12/2014, 

pode ter ocorrido pelo despreparo, inabilidade ou mesmo provocação de alguns dos 

policiais do Distrito Federal. No conflito, também teve o envolvimento da polícia 

legislativa.  

Para os índios, a Constituição de 1988 tem o significado de um pacto de 

convivência pacífica, depois de 5 séculos de perseguições, escravidão, espoliações e 

genocídio. Alterar, unilateralmente, o que foi pactuado em 1988, para os índios, pode 

ser compreendido o retorno ao passado, muito presente em suas memórias. Vide o 

Relatório Figueiredo, em anexo.  

A lógica, ocidental, dos não índios, em processá-los com base em crime tão 

grave, resultado de um breve tumulto, sem feridos com gravidade, também pode ser 

compreendido, pelos índios, como perseguição ou ameaça dos poderes da República. 

Até porque, para os índios, sua organização social constituída por seus pajés, seus 

anciões e caciques, também são parte dos poderes constituídos, conforme garantido 

pelos arts. 231 e 232 da CF/88 e Convenção 169 da OIT.  

Veja Excelência, são visões diferentes de mundo (mundividências), próprios de 

nosso país que, por séculos, tentou negar e destruir sua própria diversidade. Culturas 

diversas, que enriquecem, agregam e formam esta grande nação.  

 Por fim, alega o Parquet que os réus foram identificados. Por outro enfoque, 

veja-se que não há possibilidade alguma de identificar os indígenas na filmagem. 

Muito pelo contrário, a denúncia não descreve e não individualiza as condutas, já que 

apenas uma flecha atingiu a bota de um policial e são três os acusados.    

 

II. PRELIMINARMENTE: DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, DA 

NEGATIVA DE AUTORIA E INEXITSTÊNCIA DE PROVAS.  

   O acusado, através de seus advogados, reforça por esta via a negativa de 

autoria, a qual faz energicamente e que provará no trâmite procedimental.  

 Ainda, para que fosse recebida a denúncia, deveria ser demonstrado 

minimamente algum nexo de causalidade, o que o Ministério Público não conseguiu 

fazer.  



O Coronel Marques, que acompanhou o conflito no dia 16/12/2014, em 

entrevista cedida a emissoras de televisão na mesma data, disse que compete à polícia 

federal a análise e apuração dos fatos, bem como demonstra que não houve agressão 

e muito menos o policial foi atingido pelo ora denunciado, naquele caso e muito 

menos neste, já que o Coronel Marques desconsidera qualquer ato ilegal. 

... eles estavam reunidos lá praça do Palácio do Planalto e 

vieram correndo para tentar adentar aqui no anexo 1 e que foi 

contidos pelos policias que estavam aqui e nesse momento eles 

fizeram uso de flechas e os armamentos que eles tem aí que faz 

parte do adorno, da vestimenta deles aí... ele foi atingido na 

perna por uma flecha... ele tá bem, tá tranquilo... um que teve 

uma flechada de raspão na perna e o outro que 

provavelmente na hora que teve a confusão aqui caiu e 

levou uma, caiu e sofreu um ferimento no supercílio... a 

legislação estabelece que isso faz parte da ornamentação deles, 

fazer uso dessas ferramentas como armas em meio público é 

também fora da legislação... mas como eles são inimputáveis 

nesse sentido, teria que ser todo um processamento 

individualizado de polícia federal, de delegacia 

especializada e acompanhado pelo pessoal do INCRA, etc. (em 

anexo, áudio em mídia de 11:46 a 13:13). 

 Depois, ainda, com toda vênia e respeito, não compete à justiça estadual 

processar e julgar a presente ação criminal, senão vejamos o entendimento da 5ª 

Turma do STJ: 

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ÍNDIOS 

DENUNCIADOS PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL POR 

FURTO QUALIFICADO. DISPUTA DE DIREITOS 

INDÍGENAS. LOCAL DO FATO OBJETO DE AÇÃO 

POSSESSÓRIA JULGADA NA JUSTIÇA FEDERAL, QUE 

RECONHECEU SUA NATUREZA INDÍGENA. 

INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 



DESLOCAMENTO DOS AUTOS PARA A JUSTIÇA FEDERAL. 

AFASTAMENTO DA SÚMULA 140/STJ. PARECER DO MPF 

PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO, PARA DETERMINAR A 

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA 

PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO, ONDE 

DEVERÁ SER ANALISADA A NECESSIDADE DE 

MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DOS 

RECORRENTES. 1. A definição da competência criminal 

para o processamento e julgamento dos crimes praticados 

por ou contra indígenas requer a análise do fato delituoso 

à luz da disciplina constitucional outorgada aos índios, 

notadamente em seus arts. 109, XI, 231 e 232. 2. No caso dos 

autos, noticia o impetrante que o local onde houve as prisões 

em flagrante é objeto de ações possessórias perante a Justiça 

Federal, as quais já foram julgadas, em que foram partes a 

suposta vítima, Aracruz Celulose S/A, e representantes da 

comunidade indígena da qual fazem parte os pacientes, 

devidamente representados pela FUNAI, tendo sido 

reconhecida sua natureza indígena. 3. Neste diapasão, e 

considerando a tutela constitucional dos direitos e interesses 

indígenas, seria de bom alvitre que o processamento e 

julgamento do fato delituoso em apuração fossem realizados 

perante a Justiça Federal, que, inclusive, terá maiores subsídios 

para determinar se o local onde ocorreu a suposta subtração de 

madeira é ou não território indígena. Afastada, portanto, a 

Súmula 140 deste STJ. 4. Parecer ministerial pelo 

desprovimento do recurso. 5. Recurso parcialmente provido, 

determinando-se o deslocamento dos autos do Processo 

006.06.005528-9 para a Justiça Federal, Seção Judiciária do 

Espírito Santo, onde deverá ser analisada a necessidade de 

manutenção da prisão preventiva dos recorrentes, anulando-se 



todos os atos decisórios eventualmente produzidos, mantidos 

os de caráter instrutório. (Processo: RHC 24732 ES 

2008/0233367-6; Relator(a): Ministro NAPOLEÃO NUNES 

MAIA FILHO. Julgamento: 04/02/2010. Órgão Julgador: T5 - 

QUINTA TURMA, Publicação: DJe 01/03/2010). 

 Veja, Excelência, que compete a Justiça Federal a apuração de crimes onde 

figurem indígenas como réus. Depois, veja que devem ser considerados elementos da 

cultura e uma análise sistemática da CF/88, especialmente dos seus arts. 231 e 232, 

combinados com o seu art. 109, XI. 

 O contexto da ocorrência conflituosa que culminou na denúncia dos 

indígenas, é de pura disputa por direitos indígenas, e ainda, no bojo democrático e 

constitucional do direito de manifestação: os índios protestavam contra o Projeto de 

Emenda à Constituição (PEC 215/2000) que afronta diretamente o direito à 

demarcação de suas terras, base de suas culturas, línguas, crenças e tradições, disputa, 

por excelência, sobre direitos indígenas. 

 Doravante, o próprio STJ, como já bem demonstrado através da Jurisprudência 

acima colacionada, considera que “a tutela constitucional dos direitos e interesses 

indígenas, seria de bom alvitre que o processamento e julgamento do fato delituoso 

em apuração fossem realizados perante a Justiça Federal, que, inclusive, terá maiores 

subsídios”. 

Ainda, podemos recorrer ao locus do conflito entre índios, policiais 

legislativos, policiais do Distrito Federal e seguranças da Câmara. Deve competir à 

Justiça Federal, e antes, a polícia federal, analisar fatos delituosos no local onde 

ocorreu a suposta agressão, quando versar sobre espaços públicos federais e direitos 

indígenas, como fica demonstrado na mídia (já nos autos), comprovando que os 

índios foram retirados, à força, das adjacências Congresso Nacional. 

 Quanto à cultura indígena, seus adereços, vestimentas, trajes, ornamentos, 

enfeites e artesanatos reconhecidos como de uso tradicional do indígena, inclusive 

quando esses ornamentos podem ser considerados, casualmente, como meio de 



agressão, arremessam, esses fatores, à Justiça Federal a competência para a sua 

apuração. 

 Não há fundamentos claros e objetivos que liguem o denunciado à agressão, 

muito pelo contrário, o que há é uma declaração do Coronel Marques afirmando que 

o policial teria levado uma flechada de raspão, sem inclusive, chegar a ser ferido. 

 Quanto, ainda, a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar os 

fatos conflituosos ocorridos no dia 16/12/2014, temos os seguintes entendimentos: 

PROCESSO PENAL. RESERVA INDÍGENA RAPOSA SERRA 

DO SOL. DISPUTA SOBRE DIREITOS INDÍGENAS. ART. 109, 

XI, CF/88. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. 

Compete à Justiça Federal, de acordo com a previsão 

inserta no art. 109, inciso XI, da Constituição Federal de 

1988, processar e julgar a disputa sobre direitos indígenas 

relacionados à sua cultura e à disputa de suas terras, nos 

termos do art. 231 da Carta Maior. 2. Recurso em sentido 

estrito provido. (Processo: RCCR 2198 RR 2007.42.00.002198-4: 

Relator(a): DESEMBARGADOR FEDERAL TOURINHO NETO. 

Julgamento: 26/02/2008; Órgão Julgador: TERCEIRA TURMA. 

Publicação: 07/03/2008 e-DJF1 p.124). 

 Não há que se ter a incidência apenas do art. 109, XI da CF/88, mas sim o 

sistema constitucional que descreve a situação jurídica dos indígenas. Veja que os 

arts. 231 e 232 completam o arcabouço, de vontade originária do constituinte, com o 

art. 109, XI, quanto a competência da Justiça Federal para processar e julgar direitos 

indígenas e ilícitos oriundos dos conflitos emergidos dessa disputa. 

Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL - RECURSO EM 

SENTIDO ESTRITO - CRIMES DE POSSE IRREGULAR, PORTE 

ILEGAL E DISPARO DE ARMA DE FOGO, PRATICADOS 

PELOS ÍNDIOS, EM CONTEXTO DE DISPUTA SOBRE 

DIREITOS INDÍGENAS SOBRE TERRAS - ARTS. 12, 14 E 15 

DA LEI 10.826 /2003 C/C ARTS. 109, XI, E 231 DA CF/88 -



INQUÉRITO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - 

RECURSO PROVIDO. I - "Tratando-se de crimes praticados por 

indígenas na disputa de suas terras, estando evidenciado o 

interesse da comunidade indígena, a competência para o 

processamento e julgamento dos delitos é da Justiça 

Federal, não atraindo a incidência da Súmula 140 - STJ" (TRF-1 

- RECURSO EM SENTIDO ESTRITO RSE 297 BA 

2008.33.10.000297-1 (TRF-1), Pub. 06/09/2009). 

 Temos que, no bojo do conflito, estavam questões referentes a direito de 

manifestação que se dava pela agressão aos direitos indígenas e de abrangência 

nacional, ou seja, disputa direta na confecção de leis que versam sobre o que prevê o 

art. 109, XI, 231 e 232, todos da CF/88. Depois, inclusive, a disputa era pela manutenção 

e/ou mudanças no próprio art. 231 da CF/88. A interpretação do contexto deve abarcar 

questões de cunho cultural, religioso e tradicional dos índios, previsto nos arts. 231 e 

232 da CF/88, que lhes atribui proteção constitucional singular, além da política 

indígena discutida no Congresso. 

 Por fim, sobre o tema, segue em anexo o parecer da Subprocuradora-Geral da 

República Dra. Deborah Duprat, sobre caso diverso envolvendo conflito de 

competência relacionado a direitos indígenas.  

 Por tais motivos, a incompetência da justiça estadual é mais que certa.  

Por derradeiro, resta configurada a inexistência de qualquer agressão por parte do 

acusado em face de uma suposta flecha ter atingido a bota do policial, que sequer 

ficou ferido, muito menos é possível individualizar as condutas, como fica muito 

claro. 

 

III. DO PEDIDO PRELIMINAR: 

 Para tanto, requer seja revisto o recebimento da denúncia e arquivado o 

processo por falta de justa causa, inexistência de provas e de nexo de causalidade e, 

ainda, inexistência de ilícito e impossibilidade de individualização da conduta. 



 Requer ainda o reconhecimento da incompetência deste juízo, seja pela 

inexistência de incidência do art. 121, §2º, IV, do CP, seja pela competência da Justiça 

Federal para processar e julgar o suposto ilícito. 

 Caso o eminente juízo acate de fato a denúncia, o que veementemente refuta 

a defesa, que seja desqualificado, incontinenti, o ilícito, seja por inexistência de culpa 

ou dolo homicida, seja pela inexistência de lesão aos policiais, além da falta de provas 

face ao réu. 

 

 Nestes termos, pede deferimento. 

Brasília, 13 de maio de 2015 

 

ADELAR CUPSINSKI 

OAB/DF 40.422 

 

MICHAEL MARY NOLAN 

OAB/SP 81.309 

 

RAFAEL MODESTO DOS SANTOS 

OAB/DF 43.179 


