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DECISÃO                

      

Vistos, etc. 

 

Cuida-se de Auto de Prisão em Flagrante de ALESSANDRO 

MIRANDA MARQUES, CLERISTON TELES SOUSA e ITUCURI SANTOS 

SANTANA, indígenas presos e autuados por supostas tentativas de homicídio 

praticadas contra o policial militar EDSON GONDIM SILVESTRE. 

 

Consta dos autos que durante uma manifestação promovida por 

diversos grupos indígenas em decorrência da votação da PEC 215, no Congresso 

Nacional, os policiais teriam sido atacados pelos índios, entre eles os flagrados, fato 

negado pelos autuados, que teriam, segundo eles, sofrido ataque pelos policiais. 

 

Compulsando os autos, verifico que as prisões não podem ser 

mantidas. É preciso registrar que os fatos se deram no contexto do legítimo exercício do 

direito de manifestação, da liberdade de expressar, do direito de participação na esfera 

pública, de integrar o processo deliberativo político, pilares centrais de sustentação de 

um Estado Democrático de Direito. 

 

O evento se deu em um contexto sensível, envolvendo um complexo 

debate político de uma polêmica questão indígena, em que os sujeitos afetados 

procuraram exercer o direito de defesa dos seus interesses através da manifestação, do 

movimento de protesto, de contestação contra uma sociedade que na sua visão, por 

meio dos seus representantes, se pôs contra eles. 

 

Protestam contra o centro, exigindo que este o “leve a sério” (Luhmann, 

2007). 

 

Não descuro que eventuais excessos podem eventualmente ter sido 

praticados e ensejado a ocorrência que consta deste Auto de Prisão em Flagrante, sem, é 

claro, ter ofuscado o movimento da expressão. 
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Ocorre que a eventualidade registrada nestes autos como fato imputado 

aos flagrados, em que pese ter havido notícia de que um policial teria sido vítima de 

uma tentativa de homicídio, não é o suficiente para manter encarcerados 

preventivamente os autuados. 

 

A uma porque a vítima não foi lesionada com gravidade. O registro é 

de que a flecha teria alvejado o seu coturno. A duas porque verifico ausentes quaisquer 

danos para a ordem pública e a eventual instrução criminal também não sofrerá 

prejuízos tendo em vista que a FUNAI se comprometeu a apresentar em juízo os 

supostos envolvidos toda vez que foram intimados. 

 

Forte nessas razões, CONCEDO a liberdade provisória de 

ALESSANDRO MIRANDA MARQUES, CLERISTON TELES SOUSA e ITUCURI 

SANTOS SANTANA, mediante o compromisso de comparecer a todos os atos 

processuais para o quais forem intimados. 

 

 

Brasília - DF, quinta-feira, 18/12/2014 às 14h43. 

  

      

Fábio Francisco Esteves 

Juiz de Direito Substituto 

 


