
 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MINISTRO PRESIDENTE DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

  

  

  

  

  

Habeas Corpus com Pedido de Liminar 

 

ADELAR CUPSINSKI, brasileiro, casado, advogado regularmente inscrito na OAB/DF 

sob o nº 40.422, estabelecido profissionalmente no SDS, Ed. Venâncio III, salas 309 a 314, 

Brasília/DF; 

RAFAEL MODESTO DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, advogado regularmente 

inscrito na OAB/DF sob o nº 43.179, estabelecido profissionalmente no SDS, Ed. 

Venâncio III, salas 309 a 314, Brasília/DF; 

MICHAEL MARY NOLAN, estadunidense, solteira, advogada regularmente inscrita na 

OAB/SP sob o nº 81.309, estabelecida profissionalmente na Rua Marques de Itú, 306, 

conj. 95, Vila Buarque, São Paulo/SP;  

ALESSANDRA FARIAS PEREIRA, brasileira, solteira, bacharela em direito, CPF 

nº736152341-20, estabelecido profissionalmente no SDS, Ed. Venâncio III, salas 309 a 314, 

Brasília/DF, vêm a presença de Vossa Excelência, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII e 

art. 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, cumulado com os arts. 647 e 648, inciso 

III, do Código de Processo Penal impetrar a presente ordem de 

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR 

 Em favor de: 

ROSIVALDO FERREIRA DA SILVA, (cacique Babau), brasileiro, indígena do povo 

Tupinambá, residente e domiciliado na Aldeia Serra do Padeiro (doc. 1). 



 

 

Pelo fato de estar sofrendo coação ilegal em sua liberdade de ir e vir, em função de ato 

do MM. Desembargador Jefferson Alves de Assis do Tribunal de Justiça do estado da 

Bahia, desde logo indicado como Autoridade Coatora, por ocasião de decisão prolatada 

nos autos de nº 0006122-29.2014.8.05.0000 que negou habeas corpus (doc 2), mantendo 

o paciente em ilegal constrangimento segundo as razões de fato e de direito a seguir 

aduzidas. 

  

I - BREVE RELATO DOS FATOS 

O Paciente é líder indígena, defensor dos Direitos Humanos, conhecido e 

premiado internacionalmente por sua luta pela demarcação do território tupinambá e 

pelos direitos das populações tradicionais no Brasil. Devido a sua luta e o constante 

processo de criminalizarão que sofre, foi incluído no Programa de Proteção aos 

Defensores de Direitos Humanos da Bahia (PPDDH/BA), no ano de 2009, a pedido da 

Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR) (doc 3).  

Em razão disto, e do reconhecimento da sua liderança, o Paciente recebeu 

convite da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) para participar da Missa 

em Ação de Graças pela canonização de São José de Anchieta, a ser realizada no dia 24 

de abril de 2014, às 18h, na Igreja de Santo Inácio, em Roma (doc 4).  

A missa será presidida pelo SANTO PAPA FRANCISCO. 

No dia 16 de abril de 2014, o paciente, juntamente com advogados e uma 

representante da FUNAI, esteve na Polícia Federal de Brasília onde emitiu passaporte 

(doc 5) sem qualquer restrição. O agente da PF responsável seguiu todos os 

procedimentos legais. 

Com a viagem marcada, o paciente adquiriu a passagem para ROMA (doc 6), 

com ida marcada para o dia 23 de abril de 2014 às 08:15 horas e retorno ao Brasil no dia 

27 de abril de 2014 às 22:05 horas, e fez reserva de Hotel (doc 7). 

Contudo, um dia após a emissão do passaporte, no dia 17 de abril do ano 

corrente, o paciente foi surpreendido com a informação de que deveria devolver o 

passaporte pois havia mandado de prisão determinado pelo Juízo da Comarca de Una e 

que seria impedido de viajar para a cidade de Roma e Vaticano. 



 

 

Trata-se, portanto, da ordem de prisão temporária do processo nº 0000064-

82.2014.8.05.0267, do Juízo de Una, estado da Bahia, cuja cópia segue em anexo (doc. 8), 

de 20 de fevereiro de 2014, porém de conhecimento somente no dia 17 de abril de 2014 

(processo em segredo de justiça), mantida pela autoridade coatora que sequer conheceu 

do habeas corpus. 

A prisão temporária foi decretada mediante a acusação de que o paciente seria 

um dos responsáveis pelo homicídio do Sr. Juraci José dos Santos Santana. Entretanto, o 

Cacique Babau, da Aldeia Serra do Padeiro, não possui qualquer relação com o crime 

ocorrido em um assentamento que se encontra em região que pertenceria a aldeia 

diversa, não tendo nenhum tipo de conflito com aqueles que ali residem. Importa 

observar, ainda, que não existe qualquer prova que ligue o referido Cacique ao 

homicídio, além de sequer ter sido realizada oitiva do Cacique no inquérito policial.  

O que causa estranheza é que o decreto da prisão temporária diz que há uma 

verdadeira “milícia armada” na terra indígena, após relatando a existência de dúvida 

quanto a quem é índio e quem não é índio. Isso seria desconsiderar todo o trabalho da 

FUNAI, a capacidade do órgão que tem atuação dentro do território indígena. Ademais, 

o órgão indigenista já realizou o trabalho de reconhecimento etnico e identificação do 

território. O único objetivo de negar a identidade etnica é para negar o direito ao 

território, impossível nos termos da Constituição Federal de 1988. Veja-se, de início, que 

há uma interpretação política e não jurídica do caso em análise.  

O crime que se apura, onde o paciente sequer foi ouvido, tem caracterísiticas 

de crime de pistolagem e não de crime cometido por índios.  

Ainda, atualmente 700 homens do Exército brasileiro estão na região e mais 

300 homens das forças federais e estadual monitoram tudo o que lá ocorre. Na época dos 

fatos apurados no IP as forças federais já estavam na região.  

Cumpre esclarecer, ainda, que o Cacique Babau nunca gerou ou gera qualquer 

embaraço ao inquérito, além de sempre comparecer as convocações da Justiça quando é 

chamado a prestar esclarecimentos, sempre acompanhado da FUNAI e da Secretaria de 

Direitos Humanos. 



 

 

Diante disto, causa estranheza a necessidade da Polícia e autoridades locais de 

responsabilizar o paciente por um crime com o qual não possui qualquer relação. Além 

disto, deve ser questionado o momento do pedido e a decretação da prisão. Por que o 

fato é informado, pela autoridade policial, um dia após a emissão do passaporte do 

Cacique, que irá denunciar a perseguição sofrida pelo seu povo e a tentativa de 

criminalizá-los, e do acirramento da grave situação de conflito na região, as autoridades 

apresentam esta ordem de prisão temporária do Paciente? 

O histórico com prisões ilegais, a responsabilização por diversos crimes, 

inclusive o homicídio, e a tentativa constante de configurar o paciente como líder de 

todas as retomadas da região, demonstra a arbitrariedade da decretação da prisão, 

ignorando que, apesar de serem da mesma etnia, os índios da região seguem diversas 

lideranças, compondo uma série de aldeias. 

Desta forma, ciente da sua inocência e liberdade, o paciente seguiu todos os 

procedimentos legais, apresentou-se à Polícia Federal onde foi emitido o passaporte. No 

mesmo período esteve no Ministério da Justiça em Brasília onde conversou com 

assessores do Ministro sobre assuntos do interesse dos índios Tupinambá. 

Ademais, é de conhecimento público que na região onde mora, aldeia Serra do 

Padeiro (terra indígena Tupinambá de Olivença), estão presentes forças federais, 

inclusive do Exército brasileiro, e forças policiais do Estado da Bahia. As forças federais 

e estadual tem realizado contatos regulares, na Serra do Padeiro, com o paciente, cacique 

Babau, tendo encontrado o mesmo nesta localização sempre que necessário. 

Por oportuno, a FUNAI, órgão indigenista oficial do governo brasileiro, tem 

contato permanente com o cacique Babau, além da Secretaria de Direitos Humanos da 

Presidência da República, órgão responsável pela proteção do cacique em decorrência 

das constantes ameaças que vem sofrendo por conta do processo de demarcação da terra 

indígena, área que já foi reconhecida pela FUNAI e segue os trâmites administrativos 

normais.  

Ou seja, os elementos apresentados são provas suficientes de que não há 

necessidade da prisão do cacique Tupinambá, ora paciente, seja temporária ou 

preventiva, pois ninguém que quisesse fugir de qualquer responsabilidade ou da justiça 



 

 

iria embarcar no aeroporto da Bahia, desembargar no aeroporto de Brasília, solicitar 

passaporte na Polícia Federal de Brasília, fazer visitas ao Ministério da Justiça, na 

Secretaria de Direitos Humanos e na embaixada da União Europeia, e agendar viagem 

para ROMA, com data para retorno conhecida, cujos bilhetes foram apresentados na PF, 

bem como convite da CNBB/Vaticano, requisitos para emissão de passaporte 

emergencial. 

Pensar de forma oposta, data vênia, seria insano. 

Frente ao constrangimento ilegal, no dia 19 de abril, foi impetrado habeas corpus 

com pedido de liminar, NÃO CONHECIDO pela autoridade coatora por falta de 

documentação pré-constituída e por supressão de instância. Segue a decisão do Tribunal 

de Justiça do Estado da Bahia:  

“[...] Ressalte-se que, a rigor, até mesmo o exame da 

incompetência da Justiça Estadual restou impossibilitado, pois, 

nos temos de precente jurisprudencial do STJ (trazido pelo 

próprio impetrante às fs. 08-09), a verificação in casu da 

competência da Justiça Federal dependeria de uma constatação 

prévia de que o homício imputado ao paciente (na ação penal de 

origem: fl. 04) foi motivado por conflito envolvendo terras – ou 

direitos – indígenas (CF/88, art. 109, XI). E tal constatação, além 

de não prescindir da instrução criminal a quo (sob pena de 

supressão de instância), não pode ser examinada neste juízo 

plantonista, por falta de documentação pré-constituída para 

tanto. Logo, NÃO CONHEÇO deste habeas corpus, razão pela 

qual ordeno o seu imediato arquivamento. Publique-se de 

imediato. Intimen-se.” 

Por outro lado, o paciente, provavelmente uma das pessoas mais vigiadas 

atualmente no Brasil pelas forças policiais, recebe com estranheza a ordem de prisão, 

logo após receber o passaporte e ter todos os documentos para viajar para a Missa de 

Canonização de São José de Anchieta, Santo brasileiro, a convite da CNBB e do Vaticano. 

  



 

 

II – DA ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA 

No que tange à via eleita para a discussão da matéria, o Supremo Tribunal Federal 

tem decidido que é cabível habeas corpus para declarar a incompetência do juiz 

processante, vejamos: 

“Cabe, também habeas corpus para declarar a incompetência 

do juiz processante, ainda que o paciente não se encontre preso, 

por se tratar de remédio constitucional contra ato que 

impõe, ainda que por via reflexa, restrição à liberdade de 

locomoção, tendo em vista que o procedimento criminal, pelo 

séquito de gravames que acarreta ao acusado, importa em 

restrição de sua liberdade de locomoção, tendo em vista que o 

procedimento criminal, pelo séquito de gravames que acarreta ao 

acusado, importa em restrição de sua liberdade de ir e vir. 

Precedentes do Supremo Tribunal Federal” (STF – 2º T. – HC 

75.578-0 – Rel. Máuricio Corrêa – j. 25.11.1997 – DJU 20.02.1998, p. 

14-15; Bol. IBCCRIM 65/245 e RBCCRI 22/310-311) 

Não resta dúvida da competência desta via eleita (HC) para o pleito, razão pela 

qual há de ser enfrentada a matéria e, respectivamente, deliberada através do presente. 

Por fim, ressalta-se, preliminarmente, a flagrante inconstitucionalidade dos 

atos processados em sede de Justiça Estadual, devendo, de imediato, todos os atos serem 

considerados nulos, bem como considerado sem fundamento a decisão do juízo a quo 

em determinar a prisão do índio acima qualificado.  

 

III – DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DELIBERAR SOBRE A 

MATÉRIA 

Vem a Autoridade Coatora submetendo o Paciente a constrangimento ilegal 

porque, sendo a ordem de prisão do paciente em processo que não é da competência da 

justiça estadual. 

A Constituição de 1988 tratou com profundidade e extensão os “direitos 

indígenas”, concentrando na União, a competência privativa para legislar sobre 



 

 

populações indígenas, aos Juízes Federais para processar e julgar as disputas sobre 

direitos indígenas e à administração pública federal para demarcar as terras que 

tradicionalmente ocupam, proteger e fazer com que os bens indígenas sejam 

respeitados, in verbis: 

“Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 

(...) 

XIV – populações indígenas; 

(...) 

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: 

(...) 

XI – a disputa sobre direitos indígenas;” 

Por sua vez o artigo 231 da Constituição Federal impõe à União Federal a 

obrigação de preservar as populações indígenas, aí compreendida a cultura, as terras e a 

vida dos índios.  

A interpretação conjunta do artigo 231 com o artigo 109, inciso XI, ambos da 

Constituição Federal, tem norteado o Superior Tribunal de Justiça, órgão com atribuição 

para solucionar os conflitos de sua competência (artigo 105, I, ‘d’ da CRFB/1988), na 

resolução dos entreveros que surgem nessas situações. 

Dentro daquela linha interpretativa, o Tribunal Superior de Justiça tem 

sistematicamente decidido que os crimes praticados “em cenário que indica haver estreita 

ligação com disputa pela posse de território indígena”, ou ainda que “tiveram como móvel 

a disputa por terras” são de competência da Justiça Federal. 

Esse foi o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça em rumoroso 

caso ocorrido na região de Dourados, que envolveu a morte de 02 policiais civis que 

adentraram em uma área cuja posse era indígena para supostamente investigarem um 

crime comum: 

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE 

HOMICÍDIO QUALIFICADO PERPETRADOS CONTRA 



 

 

POLICIAIS NÃO CARACTERIZADOS. RÉUS INDÍGENAS. 

EXISTÊNCIA DE CONFLITOS DE TERRA CONSTANTES 

ENTRE INDÍGENAS E FAZENDEIROS LOCAIS. MOTIVAÇÃO. 

DEFESA DE INTERESSE DA COLETIVIDADE SILVÍCOLA. 

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 

1. Os crimes de homicídio pelos quais respondem os ora Pacientes 

tiveram como motivação a declarada defesa de suas terras, 

consoante se depreende dos termos dos interrogatórios dos 

acusados, o que é corroborado pelas circunstâncias de tempo, 

lugar e modo em que ocorreram, a evidenciar que a ação delituosa, 

perpetrada por um grupo significativo de índios, traduz aparente 

reunião de esforços para proteção de interesses indígenas. 

2. Sem embargo da evidente reprovabilidade das condutas dos 

réus, em especial pela sua brutalidade, foram elas praticadas em 

cenário que indica haver estreita ligação com disputa pela posse 

de terras entre índios e produtores rurais locais, na medida em que 

os policiais – que não estavam caracterizados – teriam sido 

confundidos com fazendeiros, com quem estavam em constante 

conflito. Competência para julgar e processar os indígenas, no 

caso, é da Justiça Federal, nos termos do art. 109, inciso XI, da 

Constituição Federal. 

3. Ordem concedida para declarar a incompetência do juízo de 

Direito da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Dourado/MS e, assim, 

anular o processo ab initio, com o aproveitamento dos atos não-

decisórios já praticados, determinando sejam os respectivos autos 

imediatamente encaminhados para o Juízo Federal da região, a 

quem competirá apreciar a necessidade da decretação da prisão 

preventiva dos Réus, atendidas as garantias legais acerca do local 

da eventual custódia.[1] 

 



 

 

Também em diversas outras ocasiões, aquele Tribunal decidiu da mesma forma: 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL PENAL. 

HOMICÍDIOS. CRIMES PRATICADOS POR INDÍGENAS EM 

DEFESA DE SEU TERRITÓRIO. DIREITOS ÉTNICOS. 

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 

1. Os crimes foram praticados em razão de conflito pela posse de 

território indígena. Destarte, havendo disputa sobre direitos 

indígenas a competência será da Justiça Federal. 

2. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Federal da 

3ª Vara de Mato Grosso/MT, ora suscitante.[2] 

Tratando-se de disputa sobre direitos de terras indígenas, devem prevalecer os 

preceitos da Carta Magna, que é clara quanto à competência da Justiça Federal para 

processar e julgar a “disputa sobre direitos indígenas”, como reconhecem, por exemplo, 

os seguintes julgados: 

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES 

PRATICADOS CONTRA INDÍGENAS. DISPUTA POR TERRAS. 

NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 140 DESTA CORTE. 

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INDEFERIMENTO 

DE DILIGÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. 

INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. 

I- Exsurgindo dos autos que os crimes em tese praticados contra 

silvícolas, tiveram como móvel a disputa por terras, cuja 

propriedade era reclamada pelos indígenas, verifica-se ao ser o 

caso de aplicação da Súmula 140 desta Corte. Portanto, há de se 

reconhecer a competência da Justiça Federal para julgar o feito, ex 

vi art. 109, XI, da Constituição Federal (Precedentes do Pretório 

Excelso e desta Corte). 

II - Não constitui constrangimento ilegal o indeferimento do 

pedido de realização de exame pericial se o magistrado, 



 

 

analisando os outros elementos constantes nos autos, o faz de 

maneira fundamentada. (Precedentes). 

Writ denegado.[3] 

  

CRIMINAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. LESÃO 

CORPORAL E HOMICÍDIO. ÍNDIOS KIRIRI COMO AUTOR 

E VÍTIMAS. DISPUTA SOBRE TERRAS DA COMUNIDADE 

INDÍGENA. ENVOLVIMENTO DE INTERESSES GERAIS DOS 

ÍNDIOS.  INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.º 140/STJ. 

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 

I. Compete à Justiça Federal o processo e julgamento de feito 

criminal onde vítimas e réu são índios de facções na Nação 

Indígena Kiriri, em razão de disputas sobre as terras pertencentes 

à comunidade indígena, se evidenciado o envolvimento de 

interesses gerais dos indígenas. 

II. Motivos/causas dos delitos contra a pessoa provenientes, em 

tese, de discordância entre grupos rivais frente à disputa de terras 

dentro da reserva. 

III. Inaplicabilidade da Súm. N.º 140 desta Corte. 

IV. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo 

Federal da 2ª Vara da Seção Judiciária do Estado da Bahia, o 

Suscitado”[4]. 

  

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. 

PROCESSUAL. HOMICÍDIO PRATICADO CONTRA 

INDÍGENA EM RAZÃO DE DISPUTA DE TERRAS. 

COMPETÊNCIA: JUSTIÇA FEDERAL. 



 

 

A Constituição Federal, em seu artigo 231, impõe à União o dever 

de preservar as populações indígenas, preservando, sem ordem de 

preferência, mas na realidade existencial do conjunto, sua cultura, 

sua terra, sua vida. 

Sendo a vida do índio tutelada pela União, é competente a Justiça 

Federal para processar e julgar crime praticado contra a vida do 

índio em razão de disputa de terras, não estando a Justiça 

Estadual, na presente ordem constitucional, legitimada a 

conhecer da ação penal proposta[5].” 

  

CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. ROUBO, 

FORMAÇÃO DE QUADRILHA E RESISTÊNCIA. DELITOS 

ATRIBUÍDIOS A INDÍGENAS. DISPUTA POR TERRAS 

INDÍGENAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 

1.Tratando-se de crimes praticados por indígenas na disputa de 

sua 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. 

2. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo 

Federal da Vara Criminal de Passo Fundo – RS[6]. 

Assim, o deslocamento da competência para a Justiça Federal, na forma do 

inciso XI do artigo 109 da Carta da República, justifica-se quando o processo versa sobre 

questões ligadas à cultura indígena e aos direitos sobre suas terras. 

É evidente que o crime do presente apurado está intimamente relacionado com 

as disputas de terras entre índios e fazendeiros da região, não podendo ser encarado 

como delito comum isolado, sem qualquer pertinência com os direitos indígenas, fato 

este reconhecido por todos os envolvidos no conflito pela terra, onde fazendeiros e 

políticos da região culpam, constantemente, os índios por uma série de crimes que 



 

 

posteriormente não se confirmam ser de responsabilidade dos índios e sim de 

pistolagem. 

Neste esteira, vejamos a decisão da Juíza de Comarca de Iporã, Estado do Mato 

Grosso do Sul ao analisar conflito de competência de fato envolvendo o assassinato de 

um ex-policial militar onde a acusação era atribuída à indígenas Guarani Kaiowá: 

Entendo que assiste razão à defesa. Explico-me. 

Quando do oferecimento da denúncia em face dos  acusados, este 

juízo, diante dos fatos narrados e das provas angariadas à época, 

não vislumbrou qualquer fator que o tornasse incompetente para 

processar o feito, bem como entendeu estarem presentes os 

requisitos para a decretação da prisão preventiva dos 

denunciados. 

Todavia, após o julgamento do Habeas Corpus e da apresentação 

da defesa escrita dos réus, evidenciou-se nova situação fática em 

torno do crime que, em tese, envolve os acusados: o que parecia 

ser uma briga entre vizinhos, ocasionada pelo corte de uma cerca, 

na verdade demonstrou ser uma disputa pelo direito de terras 

ocupadas pelos índios, que há muito tempo se perpetrava (f. 206-

262). 

Dessa feita, aplicar-se-á o disposto nos artigos 109, I, e art. 231, 

ambos da Constituição Federal, in verbis: 

"Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: 

(...) 

XI - a disputa sobre direitos indígenas." 

"Art. 231. 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."(Negritei e sublinhei). 



 

 

Nesse diapasão, cita-se trecho do acórdão proferido pelo Pleno da 

Suprema Corte: 

"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 419528/PR. Rel. Min. Marco Aurélio. Tribunal Pleno. 

Julgamento 03/08/2006, negritei). 

(...) 

Diante de todo o exposto, hei de acolher a preliminar de 

incompetência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar 

o presente feito, em consequência, determino a remessa destes 

autos para a Justiça Comum Federal, assim o faço com espeque 

nos artigos 109, inciso XI, e art. 231, ambos da Constituição Federal. 

Procedam-se as baixas necessárias. 

Intimem-se as partes desta decisão. 

Às providências. 

Itaporã, 31 de julho de 2013. 

Dileta Terezinha Souza Thomaz[7] 

Assim, visando preservar a atribuição das agências penais competentes, e como 

medida de Justiça, há de reconhecer a competência da Justiça Federal, anulando o 

processo desde seu início.  

  

 



 

 

IV - DA FALTA DA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA FUNDAMENTAÇÃO DAS 

DECISÕES JUDICIAIS NO CASO ENTELADO 

 

A prisão temporária, assim como a prisão preventiva, é espécie de prisão 

cautelar, porém aquela é prevista pela Lei 7.960 de 1989, enquanto esta é regida pelo 

Código de Processo Penal. 

Ambas as espécies de prisões são medidas excepcionais, ou seja, situação de 

restrição de um direito ou garantia constitucional que só deve ocorrer em situações 

pontuais, somente se justificando quando devidamente fundamentada a decisão que a 

decretar, consoante o disposto no art. 93, IX, da CF. 

Contudo, a prisão temporária é instrumento mais frágil do que a preventiva, 

pois prevista em Lei diversa do código de processo e somente cabível na fase do 

inquérito, quando o indiciado não tiver residência fixa, quando houver dúvida 

quanto sua identidade e quando houver fundadas razões ou participação do 

indiciado nos crimes previstos no art.1º da Lei 7.960. 

Estas razões não se justificam de forma alguma para o cacique ora Paciente, 

provavelmente, o mais vigiado do Brasil, pois tem o acompanhamento da FUNAI, da 

Secretaria de Direitos Humanos e a vigilância de grande efetivo as forças policiais 

federais, estadual e do Exército brasileiro. A identidade do paciente é conhecida, bem 

como sua residência, pois trata-se nada menos do cacique, chefe de um povo, com local 

definido (aldeia Serra do Padeiro). 

Ademais, antes de decretar a prisão do paciente, a autoridade coatora, poderia 

solicitar apoio dos órgãos federais para promover a citação do cacique. E a prova de que 

a autoridade coatora não tomou as providências cabíveis é o convite da CNBB e Vaticano 

para que o paciente participe da Missa de Ação de Graça em ROMA. Se o Vaticano, com 

apoio da CNBB identificou e encontrou o cacique paciente e o Estado brasileiro, 

representado pela autoridade coatora não conseguiu, questiona-se desde já suas 

medidas. Pois admitir que a autoridade coatora tivesse dificuldade em localizar e 

identificar o cacique Rosilvaldo (Babau) seria ignorar e desconsiderar as estruturas do 

Estado brasileiro. 



 

 

Por outro lado, questiona-se a medida, prisão cautelar, relacionado a 

participação do paciente nos crimes em fase de investigação. As forças policiais, que 

vigiam o paciente e toda a região sul da Bahia, tem todas as condições de saber, com 

segurança, quem são os responsáveis pelos crimes que se apuram e nenhuma medida de 

prisão do paciente se justificam. E as autoridades que vigiam o cacique paciente, através 

de suas fontes de investigação, informam que não há nenhuma participação do paciente 

no episódio que se investiga. Pelo contrário, o paciente reside em distância aproximada 

de 40 Km do local do crime. Portanto, a participação do paciente no crime investigado 

não se confirma: seja pela impossibilidade em decorrência da distância; seja pelo fato de 

na época as forçar policiais já estarem na área conflagrada (principalmente na Serra do 

Padeiro onde montaram suas bases militares); seja pelas investigações das forças 

policiais e do Exército; seja pelo fato de fazendeiros e forças políticas da região tentarem 

incriminar os indígenas em diversos episódios de violência (principalmente suas 

lideranças); seja pelo fato de existir presença e ação de pistolagem; mas principalmente 

porque o cacique, ora paciente, nega qualquer participação na morte do agricultor. 

Em se tratando de prisão cautelar, o posicionamento do STF é de que as decisões 

devem ser fundamentadas. Vejamos: 

“No caso, tenho por desatendido o dever jurisdicional de 

fundamentação real das decisões. É que a ordem constritiva está 

assentada, tão somente, na reprodução de algumas das expressões 

do art. 312 do CPP. Pelo que não se enxerga no 

decreto de prisão o conteúdo mínimo da garantia da 

fundamentação real das decisões judiciais. Garantia 

constitucional que se lê na segunda parte do inciso LXI do art. 5º 

e na parte inicial do inciso IX do art. 93 da Constituição e sem a 

qual não se viabiliza a ampla defesa nem se afere o dever do juiz 

de se manter equidistante das partes processuais em litígio. 

Noutro falar: garantia processual que junge o magistrado a 

coordenadas objetivas de imparcialidade e propicia às partes 

conhecer os motivos que levaram o julgador a decidir neste ou 



 

 

naquele sentido.” (HC 98.006, Rel. Min. Ayres Britto, julgamento 

em 24-11-2009, Primeira Turma, DJE de 5-2-2010.) 

A garantia constitucional de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, 

da CF), segundo a qual todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, é exigência 

inerente ao Estado Democrático de Direito e, por outro, é instrumento para viabilizar o 

controle das decisões judiciais e assegurar o exercício do direito de defesa. 

A decisão judicial não é um ato autoritário, um ato que nasce do arbítrio do 

julgador, daí a necessidade da sua apropriada fundamentação. A lavratura da decisão dá 

consequência à garantia constitucional da motivação dos julgados. (RE 540.995, Rel. 

Min. Menezes Direito, julgamento em 19-2-2008, Primeira Turma, DJE de 2-5-2008. No 

mesmo sentido: RE 575.144, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 11-12-

2008, Plenário, DJE de 20-2-2009, com repercussão geral). 

No caso em tela, o D. magistrado acolheu pedido de prisão temporária sem 

levar em consideração os elementos que o caso envolve, principalmente o fato do 

paciente estar sendo acompanhado por dois órgãos federais (FUNAI e SDH) e por um 

grande efetivo de forças policias federais e estaduais presentes em toda aquela região, 

inclusive com bases militares no interior daquela terra indígena e na aldeia Serra do 

Padeiro, local onde as forças policiais promovem incursões e fazem o controle das 

comunicações. E esta decisão de prisão temporária foi mantida pela autoridade coatora.  

Segundo entendimento do Ministro Celso de Mello os (...) atos jurisdicionais, 

que descumpram a obrigação constitucional de adequada motivação decisória, são atos 

estatais nulos[8], tal qual no caso presente, onde a autoridade coatora não deu o devido 

fundamento à decretação da prisão temporária do paciente. Tanto é que o artigo 315 do 

Código de Processo Penal[9] reporta-nos aos “requisitos essenciais” da sentença 

(relatório, a fundamentação e o dispositivo) e, assim denominados porque, ausente 

qualquer deles, a sentença está viciada, portanto, nula (artigo 93, IX, da Constituição 

Federal[10]). 

Assim, a fundamentação comporta todo o balizamento do convencimento do 

Magistrado, mediante os fatos e a lei posta em debate. Apesar de o julgador poder 



 

 

apreciar livremente a prova, não poderá deixar de indicar os motivos que o levaram 

aquele convencimento (art. 315, CPP). 

Portanto, deve o Juízo ao receber e processar qualquer requerimento, julgar de 

acordo com as normas legais do ordenamento Pátrio. Nosso ordenamento impõe a 

devida fundamentação da decisão. Não foi o que fez o Juízo a quo sobre a decretação da 

prisão temporária, mantida pela autoridade coatora. 

Do mesmo modo, com a devida vênia, deve ser afastado possível entendimento 

da medida severa da justiça com  o fim de dar credibilidade ao Poder Judiciário perante 

a sociedade local. 

Indaga-se, deste modo e de forma complementar, se no Estado Democrático de 

Direito há necessidade de sacrificar a liberdade de seus cidadãos para dar credulidade 

aos seus Poderes constituídos? Se assim fosse não consideraria a prisão como último 

recurso conforme se vê confirmado na lei das medidas cautelares. 

No entendimento jurisprudencial temos o seguinte consenso acerca da 

necessária fundamentação da decisão judicial: 

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DECRETO DA 

PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 

NULIDADE ABSOLUTA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL 

CARACTERIZADO. 

Toda decisão judicial deve ser fundamentada, nos termos da 

Constituição Federal, sob pena de ser declarada nula. Inteligência 

do art. 93, IX, da CF. É vedado ao juiz decretar a prisão preventiva 

ou manter a segregação do acusado com base em fundamentos 

genéricos, devendo embasar sua decisão em dados concretos, 

como condições pessoais do acusado, e circunstâncias em que 

praticado o delito. 

O artigo 315 do CPP disciplina que "o despacho que decretar ou 

denegar a prisão preventiva será sempre fundamentado". 

Ademais, a prisão preventiva é medida excepcional e 

extremamente gravosa, a ser aplicada, com cautela, àqueles que 



 

 

efetivamente causem riscos nos termos do art. 312 e 313, ambos do 

CPP. Precedentes jurisprudências desta Corte, e das Cortes 

Superiores. (Processo: HC 70048060750 RS; Relator(a): Catarina 

Rita Krieger Martins Julgamento: 10/05/2012 Órgão Julgador: 

Terceira Câmara Criminal Publicação: Diário da Justiça do dia 

25/05/2012). 

Como forma de fortalecer nossos argumentos, recorremos, mais uma vez, a 

caso semelhante analisado pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, também 

envolvendo indígenas. 

E M E N T A – HOMICÍDIO QUALIFICADO COMETIDO POR 

INDÍGENAS – PRELIMINAR DA PGJ DE NÃO 

CONHECIMENTO DO WRIT– ACOLHIMENTO PARCIAL – 

PRISÃO PREVENTIVA – CLAMOR SOCIAL – GRAVIDADE DO 

FATO – CREDIBILIDADE DO JUDICIÁRIO – COAÇÃO 

ILEGAL – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E 

CONCEDIDA. 

(...) 

Referência à gravidade do fato, ao clamor social decorrente do 

crime e necessidade de se resguardar a ordem pública não 

justificam, por si só, a decretação da custódia cautelar. 

A C Ó R D Ã O 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os juízes da 2ª 

Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, na conformidade da ata 

de julgamentos, por unanimidade, conceder a ordem. 

Campo Grande, 8 de julho de 2013. 

Des. Manoel Mendes Carli- Relator[11] 

Veja-se que o Tribunal do Mato Grosso do Sul concedeu a ordem de liberdade 

aos índios Guarani Kaiowá acusados pelo assassinato de um ex-policial militar. E 

posteriormente o Juízo Estadual de primeira instância se deu por incompetente 



 

 

determinando que os autos fossem encaminhados à Justiça Federal, conforme relatado 

anteriormente. 

 

VI – DA MEDIDA LIMINAR QUE SE REQUER 

Presente, assim, ao lado da plausibilidade do direito invocado, o perigo na 

demora ensejadora da não concessão da medida liminar inaudita altera pars, requer seja 

o presente Habeas Corpus recebido para, liminarmente, determinar a imediata 

suspensão da decisão de prisão temporária do paciente em função da incompetência 

absoluta da Justiça Estadual em processar o feito. Bem como requer a nulidade de todos 

os atos processuais procedimentados na Justiça Estadual, eis que a competência para 

processar a matéria é da Justiça Federal, como bem demonstrado. 

Em não entendendo assim, requer seja o despacho decisório do juiz de primeira 

instancia e da autoridade coatora anulado por clara falta de fundamentação nos termos 

do art. 93, inciso IX da Constituição Federal, art. 315 do Código de Processo Penal 

determinando de imediato, a revogação da ordem de prisão temporária e expedindo-se 

o competente alvará de liberdade em favos do paciente, para possibilitar, inclusive, que 

possa cumprir sua agenda na cidade de Roma e Vaticano. Ressalta-se aqui, o fato de que 

os documentos da Juízo de primeira instância estão sendo juntados neste ato, em anexo.  

Levando-se em consideração a viagem do cacique Tupinambá, paciente, e que 

vai representar todos os povos indígenas do Brasil na Missa em Ação de Graça pela 

Canonização de São José de Anchieta, bem como pelos elementos acima apresentados, 

requer a Vossa Excelência a expedição de salvo conduto, preservando o direito 

fundamental da liberdade física do paciente, nos termos dos arts. 647 e 660, §4º, do 

Código de Processo Penal. A medida também é necessária para evitar novos 

constrangimentos a liberdade do paciente em relação a outros possíveis processos 

judicias até então desconhecidos. 

 

VII – NO MÉRITO SEJA: 

1 - Recebido e processado o presente writ para enfim, ser concedido em definitivo a 

presente ordem para confirmar a liminar assegurando: 



 

 

a) a liberdade do paciente por haver notório constrangimento ilegal em função de 

decreto de prisão temporária por Juiz absolutamente incompetente; ou 

b) a nulidade de pleno direito da decisão do juiz a quo nos termos do art. 93, inciso IX 

da Constituição Federal e art. 315 do Código de Processo Penal; 

c) Salvo conduto, preservando o direito fundamental de liberdade do paciente em 

relação a possíveis outros processos que até então não se conhece. 

2 – Requisitadas as informações da Autoridade Coatora; 

3. O representante do Ministério Público intimado a se manifestar sobre a presente 

impetração. 

  

Termos em que pede e espera deferimento. 

Brasília, 19 de abril de 2014. 

  

ADELAR CUPSINSKI 

OAB/DF 40.422 

  

RAFAEL MODESTO DOS SANTOS 

OAB/DF 43.179 

 

MICHAEL MARY NOLAN 

OAB/SP OAB/SP 81.309 

  

ALESSANDRA FARIAS PEREIRA 

CPF nº736152341-20 
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