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RÉU PRESO

URGENTE

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições legais e 

constitucionais, vem, à presença de Vossa Excelência, com base no artigo 5º, incisos XI e 

LXVIII,  da Constituição  Federal,  combinados com os  artigos  647 e  648 do Código  de 

Processo Penal, impetrar a presente ação de 

HABEAS CORPUS

com pedido liminar,

em  favor  de  ROSIVALDO  FERREIRA  DA  SILVA,  vulgo  “Babau”,  cacique  da  Tribo 

Indígena Tupinambá Serra do Padeiro,  GIVALDO JESUS DA SILVA, vulgo “Gil””,  JOSÉ 
AELSON JESUS DA SILVA, vulgo “Têti, JURANDIR JESUS DA SILVA, vulgo “Baiaco” e 

CARMERINDO BATISTA DA SILVA,  vulgo  “Carmerindo”,  apontando  como Autoridade 

Coatora o Juízo da Vara Única de Ilhéus/BA, que determinou a expedição de mandado de 

prisão,  que  culminou,  até  o  momento,  com  a  prisão  de  Givaldo e  a  manutenção  do 

Cacique Babau na prisão, pelos fatos e fundamentos a seguir aduzidos.
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I – BREVE SÍNTESE FÁTICA

Como se depreende das peças de informação que instruem o presente 

remédio constitucional, a Polícia Federal representou pela decretação da prisão preventiva 

de Rosivaldo Ferreira da Silva, vulgo “Babau”, cacique da Tribo Indígena Tupinambá Serra 

do Padeiro, Givaldo Jesus da Silva, vulgo “Gil”, José Aelson Jesus da Silva, vulgo “Têti, 

Jurandir Jesus da Silva, vulgo “Baiaco” e Carmerindo Batista da Silva, vulgo “Carmerindo”, 

sob fundamento de que os indígenas estariam praticando o delito previsto no artigo 288 do 

Código Penal. 

De acordo com a autoridade policial:

 “todos os sujeitos acima identificados, pertencem a quadrilha organizada 
pelo cacique BABAU, e pelo que se demonstra são participantes ativos 
dos  atos  criminosos  investigados  no  IPL  n.º  32/2010.  Pior.  Todos  se  
utilizam  da  pretensa  condição  de  autodeterminarem-se  'índios'  
acreditando que desta forma passarão à margem do jus puniendi estatal”.

   A fim de fundamentar seu pedido, o ilustre delegado acostou cópia de 

todos os  inquéritos  instaurados  e  ocorrências  registradas na Delegacia  que noticiam a 

prática de conduta criminosa pelos referidos indígenas – a maior parte delas referente a 

crimes  relacionados  à  invasão  de  imóveis  rurais  localizados  dentro  de  provável  área 

indígena, tais como esbulhos possessórios, dano e ameaças a fazendeiros da região. 

A Juíza Federal Substituta da Vara Única de Ilhéus/BA, após ouvir o órgão 

do  Ministério  Público,  que  opinou  contrariamente  à  representação,  decretou  a  prisão 

preventiva dos índios. 

Em  sua  fundamentação,  reproduziu  a  narrativa  da  autoridade  policial, 

defendendo a legitimidade da Polícia Federal para representar pela prisão preventiva. De 

acordo  com  a  douta  magistrada,  em  razão  de  o  sistema  acusatório,  adotado  pela 

Constituição  Federal,  não  ter  retirado  da  autoridade  judiciária  policial  a  presidência  do 

inquérito policial, e da inexistência de dispositivo constitucional indicando a direção direta 

da autoridade policial pelo órgão ministerial, teria a Polícia Federal capacidade postulatória 

e legitimidade para a representação de medidas cautelares. 



No mérito, afirmou que: 

“o presente inquérito investiga delitos ocorridos no cenário de controvérsia 
na disputa de terras entre a Comunidade Tupinambá e aproximadamente  
600 (seiscentos) produtores rurais, abrangendo uma área de 470 milhões 
de metros quadrados, espalhadas por 03 municípios baianos contíguos 
(Ilhéus, Buerarema e Una)”.

Mais adiante, após ter traçado um  perfil – a nosso ver desfocado – das 

ações  de  retomada  das  terras  reconhecidamente  indígenas  por  partes  dos  índios 

tupinambás, sustentou que a posição desse egrégio Tribunal é de manter os proprietários 

rurais  na  posse  da  terra  até  a  ultimação  dos  laudos  antropológicos,  o  que  levaria  à 

conclusão de que qualquer medida ou ação a ser adotada pelo poder público deve ser no 

sentido de manutenção do status quo sobre as áreas de terra em disputa até a conclusão 

do processo demarcatório.

Afirmou, também, não ter vislumbrado a atipicidade da conduta alegada 

por este  Parquet, asseverando que isto implicaria afastar por completo a competência da 

Justiça Federal para julgar e processar delitos cometidos pelos indígenas, “uma vez que a 

competência somente se mantém quando o delito é cometido pelo índio em  disputas de  

terras e direitos indígenas...”.

Asseverou, outrossim, que o rol de delitos atribuídos aos indígenas acima 

indicados têm materialidade comprovada e, em sua maioria, com fortes indícios de autoria, 

mencionando  que no Relatório  da FUNAI,  referente  ao processo demarcatório  da terra 

indígena tupinambá teria registros de que não foi possível a identificação dos proprietários 

em alguns trechos em razão de conflitos entre o grupo indígena tupinambá da Serra do 

Padeiro – liderado pelo cacique Babau – e a Polícia Federal.

Por fim, sustenta que não se pode “acobertar sob o signo de 'lideranças' 

pessoas que se associam com o fim de cometer crimes sob o lema de que os fins justificam 

os meios”, reputando como presentes o fumus boni juris e o periculum in mora, apontando 

a necessidade da prisão dos investigados em face da necessidade de garantia da ordem 

pública,  evitando-se  a  reiteração  delitiva,  e  o  asseguramento  da  credibilidade  das 

instituições  públicas,  entendendo  estar  sobejamente  demonstrada  a  associação  dos 

representados para o fim de cometer crimes (art. 288, CP) 



A  nosso  ver,  todavia,  a  decretação  das  prisões  preventivas  pela 

autoridade coatora é ilegal de pleno direito, em razão da atipicidade da conduta e da falta 
de legitimidade da Polícia Federal para requerer medidas cautelares (no caso, a prisão 

preventiva).  

II – FUNDAMENTAÇÃO

A)  DA  FALTA  DE  CAPACIDADE  POSTULATÓRIA  E  LEGITIMIDADE  DA  POLÍCIA 
FEDERAL PARA REQUERER MEDIDAS CAUTELARES

Inicialmente,  cabe  destacar  a  falta  de  capacidade  postulatória  ou 

processual1, seja do Departamento da Polícia Federal para atuar em nome próprio em juízo 

criminal,  seja  dos  seus  Delegados  de  Polícia,  órgãos  do  Poder  Executivo.  Medidas 

processuais  de  interesse  da  cada  vez  mais  eficiente  polícia  federal  brasileira  somente 

podem ser buscadas em juízo pela Advocacia Geral da União (AGU) em matéria cível, e, 

na esfera criminal, exclusivamente pelo Ministério Público Federal, sob pena de não se 

formar uma relação jurídica processual válida.

É ponto pacífico que a Constituição Federal confere ao Ministério Público 

atribuição exclusiva para a ação penal penal pública. A mesma titularidade se estende às 
ações penais cautelares e às medidas criminais instrutórias perante o Judiciário,  como 

decorrência  do  art.  129,  inciso  I,  da  CF,  e  dos  princípios  acusatório,  da  inércia  e  do 

promotor natural.

Os  dispositivos  legais  anteriores  a  1988,  que  permitem  solicitações 

policiais ao Poder Judiciário (denominadas “representações”),  não foram recepcionados 
pela  Constituição  vigente.  Já  as  normas  posteriores  à  CF/88,  que  aparentemente 

autorizam  tal  iniciativa,  são  flagrantemente  inconstitucionais,  por  ofensa  ao  princípio 

acusatório e ao processo penal de partes, de feição contraditória (art. 5º, LV, da CF), nos 

planos formal e substancial.

Medidas cautelares criminais, como o sequestro, o arresto e as prisões 
processuais,  são procedimentos acessórios à ação penal pública. É regra curial a de 

que o acessório segue o principal. 

1Outra visão sugere a existência de ilegitimidade de parte. O resultado em ambos os casos, sem dúvida, é a 
inadmissibilidade de pedidos formulados pela polícia.



Se  somente  o  Ministério  Público  pode  propor  a  ação  principal 
condenatória, nenhum outro órgão ou autoridade está legitimado a propor as ações 
preparatórias ou cautelares.

Justificava-se,  no  regime  constitucional  anterior,  a  existência  de 

representações policiais,  porquanto o Ministério Público não estava organizado como 
hoje  com a autonomia  e  a  estrutura  que  lhe  são próprias. Não  havia  capilaridade 

institucional como a atual e, em alguns ritos, como o extinto judicialiforme e no processo 

penal das contravenções (arts. 26, 531 e 533 do CPP), a própria autoridade policial podia 

dar  início  à  ação  penal  por  meio  de  portaria.  Daí  a  permissão  legislativa  para 

representações policiais. 

Hoje tais  razões não subsistem.  Com o advento  da Constituição  de 

1988,  vários  dispositivos  processuais  penais  acabaram  não  recepcionados,  por  ofensa 

direta a garantias fundamentais do processo penal e também ao sistema acusatório. É o 

que também se passa com as chamadas representações policiais.

Assim, na linha do que dispõem expressamente e também implicitamente 

o art. 129, inciso I, e o art. 5º, § 2º, da Constituição, somente o Ministério Público pode 
provocar o Poder Judiciário para o início da persecução criminal de delitos de ação 
pública,  salvo nos casos, previstos na própria Constituição, em que se autoriza a ação 

penal privada subsidiária (art. 5º, LIX, da CF). É a regra  nemo judex sine actore,  que se 

aplica às cautelares criminais também por uma razão garantista, em função da necessidade 

de assegurar o valioso princípio do promotor natural (art. 5º, inciso LIII, da CF) e um devido 
processo penal de partes equilibrado e harmônico.

Por obra da mesma Constituição, compete ao Ministério Público exercer o 

controle externo da atividade policial (art.  129,  inciso  VII,  da CF).  Aqui  se cuida da 

atuação  da  Polícia  Judiciária,  na  função  de  realizar  a  investigação  criminal.  Cabe  aos 

membros  do  Ministério  Público  proceder  a  esse  controle  externo  tanto  nos  inquéritos 

policiais  que  lhes  são  distribuídos  (controle  ordinário),  quanto  por  meio  de  inspeções 

realizadas nas repartições policiais (controle extraordinário). Examinando este dispositivo 

em  conjunto  com o  inciso  I  (titularidade  da  ação  penal)  e  o  inciso  VIII  (atribuição  de 

requisição  de  diligências  criminais)  do  art.  129  da  Carta  Federal,  percebe-se  que  a 



Constituição confere ao Ministério Público, sem meias palavras, a direção concreta da 
investigação criminal.2

Dito  de  outro  modo,  representações  policiais,  de  qualquer  espécie, 
devem ser dirigidas ao Ministério Público para que este,  no exercício do controle 
externo (concreto) da atividade policial persecutória,  verifique, antes, a necessidade 
de propor a medida ao Judiciário e também examine a sua conveniência e utilidade 
para a  futura  ação penal,  que é  de sua exclusiva  iniciativa  como  dominus  litis.  Esse 

primeiro  filtro  realizado  pelo  Ministério  Público  (o  filtro  cabal  e  definitivo  será  sempre 

realizado pelo Poder  Judiciário)  contribui,  a  um só tempo,  para a harmonia do sistema 

processual penal (processo penal contraditório ou adversarial) e para o reforço da garantia 

do promotor natural, sem deixar de favorecer a segurança jurídica dos cidadãos diante da 

jurisdição criminal, também na perspectiva da minoração dos riscos da ocorrência de erros 

judiciários (art. 5º, LXXV, da CF).

A  inadequação  da representação policial  dirigida  diretamente  o  juiz  se 

revela de modo claro em medidas cautelares constritivas de indisponibilidade de bens e de 

privação  de  liberdade,  medidas  estas  que  interferem direta  e  gravemente  sobre  o 
patrimônio e o jus libertatis de suspeitos e indiciados (art. 5º, inciso LIV, da CF), com 

graves  repercussões  tanto  do  ponto  de  vista  do  rompimento  de  garantias  caras  à 

democracia (numa fase em que o titular da ação penal nem sequer formou a sua opinião 

sobre a necessidade ou não da ação penal condenatória),  quanto do ponto de vista da 

organização, interação e cooperação dos serviços de persecução criminal (law enforcement  

agencies),  tendo em mira um fim comum. Muitas vezes, há representações policiais que 

são  deferidas  sem  o  conhecimento  do  dominus  litis,  para  a  produção  de  prova  que, 

necessariamente, deverá ser por ele analisada antes que o Judiciário possa condenar ou 

absolver o investigado. O deferimento de medidas cautelares criminais por representação 

direta da polícia implica a quebra do princípio nemo judex sine actore, ofende a saudável 

inércia jurisdicional (tão necessária à isenção da magistratura, em especial a criminal)3 e 

desequilibra  o  sistema  acusatório. Tome-se  em  conta,  ainda,  o  fato  de  que  as 

2Aqui não se está a discutir se a investigação criminal pode, ou não, ser realizada diretamente pelo Ministério 
Público. Esta matéria é objeto da Resolução n. 13/2006 do CNMP e está em discussão no STF. O que se afirma 
no presente texto é que, no sistema acusatório, cabe ao Ministério Público dirigir a investigação criminal quando 
esta é realizada pela polícia na via tradicional do inquérito policial. Este modelo é universalmente consagrado 
nos  países  democráticos,  inclusive  nos  vários  sistemas  processuais-penais  latino-americanos  que  foram 
reformados nos anos 1990.
3Vide, a propósito, a declaração de inconstitucionalidade, pelo STF, do art. 3º da Lei n. 9.034/95, que eliminou a 
figura do juiz investigador, preservando e prestigiando o princípio acusatório e a inércia jurisdicional (ADIN n. 
1570-2). 



autoridades policiais não estão sujeitas ao regime de suspeição e impedimentos, aplicável a 

juízes e membros do Ministério Público (arts. 98, 104, 107 e 112 e 251-258 do CPP). Por 
óbvio, pode haver prejuízo para o investigado na atuação direta da polícia em juízo, 
como se parte fosse. Limita-se a defesa na medida em que não é possível opor exceções 

de suspeição ou de impedimento contra o órgão policial que tomou a “iniciativa processual”. 

Ao revés, se reservada apenas ao Ministério Público a faculdade de proposição de medidas 

cautelares criminais, nenhuma limitação há ao exercício da defesa processual ou de mérito. 

Para equacionar tais questões,  não basta  que o Ministério Público seja 

ouvido previamente pelo juiz, antes da decisão sobre a representação policial, qualquer que 

seja a sua finalidade. Ainda assim situações peculiares e insolúveis podem ocorrer. Se a 

solicitação  da Polícia  for  indeferida pelo  juiz,  com base em manifestação contrária  do 

Ministério  Público,  não há recurso possível  do  “autor”  do  pedido.  Pois  o autor  criminal 

somente pode ser o Ministério Público e apenas ele pode recorrer das decisões judiciais 

desfavoráveis  ao Estado-acusação (interesse de agir)4.  Por  outro lado,  se o pedido for 

deferido contra o interesse do Ministério Público, qualquer recurso manifestado pela defesa 

ou qualquer outro remédio jurídico utilizado em favor do investigado deverá ser respondido 

pelo Ministério Público “discordante”, e jamais pela Polícia “requerente”. Sobrecarrega-se o 

órgão de acusação com uma demanda processual à qual não aderiu e que está fulminada 
pelo vício de iniciativa. Portanto, para além da titularidade plena do Ministério  Público 

para as ações penais públicas e seus incidentes, as situações acima expostas recomendam 

que se privilegie o processo penal de partes, inclusive no que diz com as ações cautelares 

criminais, especialmente porque tais medidas incidem sobre liberdades individuais5, cujos 

estratos de proteção devem ser sólidos e sistêmicos.

Outras  consequências  esdrúxulas  podem  advir  de  representações 

policiais  não  submetidas  ao  prévio  crivo  do  Ministério  Público.  Por  exemplo,  buscas  e 

apreensões geralmente são seguidas de pedidos de restituição. Afigure-se hipótese na qual 

o Ministério Público foi contrário à representação policial de busca ou não foi consultado 

previamente  ao  seu  deferimento.  Ao  ser  obrigatoriamente  ouvido  diante  de  pedido  de 

restituição (art.  120,  § 3º,  CPP),  o Ministério  Público,  titular  da ação penal,  não estará 

4Também o assistente de acusação.
5Exemplos: o art. 127 do CPP, que permite representação para a decretação de sequestro de bens. Também é 
o caso do art. 13, inciso IV, e do art. 311, do CPP de 1941, que preveem representação policial para decretação 
de  prisão  preventiva,  mas  não  especificam  que  esta  representação  é  endereçada  ao  juiz.  Interpretação 
conforme  pode  determinar  que  as  representações  policiais  sejam  endereçadas  ao  Ministério  Público.  Os 
dispositivos em questão não foram recepcionados pela Constituição de 1988.



vinculado  à  manutenção  da  apreensão,  porque  os  bens  podem  não  interessar  “ao 

processo”  que  a  instituição  irá,  ou  não,  propor  (art.  118  do  CPP).  Tempo  e  esforços 

perdidos! 

Prosseguindo  no  mesmo  ponto,  no  caso  de  prisões  temporárias  e 

preventivas, a existência de constrição decretada por representação policial contrariamente 

à manifestação do Ministério Público  irá constranger o órgão titular da ação penal a 
propor a demanda em prazo mais exíguo, em prejuízo da análise profunda da prova, da 

correta  individualização  das  condutas  e  da  efetividade  da  persecução  criminal.  O 

açodamento para a realização de prisões policiais pode redundar em fracasso do processo 

penal,  a cargo do Ministério Público, construindo-se ideias publicadas e equivocadas de 

que “a Polícia prende”, “a Justiça solta” e de que o Ministério Público coadjuva a produção 

da impunidade.  

Não é função da polícia judiciária a atuação em juízo. Do art. 144, § 1º, 

incisos I e IV, da CF não se retira tal múnus. As polícias não têm capacidade postulatória, 

nem  como  órgãos  (isso,  se  possível,  seria  feito  por  intermédio  da  AGU  ou  das 

Procuradorias Estaduais), nem como delegados do Poder Executivo. E é fácil entender um 

dos porquês. Lembremos que o Ministério Público, como instituição extrapoder, não integra 

o  Legislativo,  o  Judiciário  ou  o  Executivo.  A  seus  membros  são  asseguradas  a 

inamovibilidade e a independência funcional, que,  em última análise, são garantias do 
cidadão. Não haverá promotores ou procuradores escolhidos casuisticamente para acusar. 

Jamais  será possível  remover  membros  do Ministério  Público  em função de interesses 

subalternos,  que possam ter  repercussões em processos penais.  Delegados de polícia, 

embora  integrem  corporações  cada  vez  mais  respeitadas,  não  dispõem  de  tais 

prerrogativas funcionais e, em razão disso,  em situações excepcionais,  representações 

policiais podem derivar de manipulação política ou de outro tipo de interferência indevida na 

persecução  criminal,  redundando  em  prisões  ou  medidas  que  restringem  gravemente 

liberdades individuais. Por isso, é importante que, nas medidas criminais, ao imprescindível 

crivo do Poder Judiciário, se anteponha o exame do Ministério Público, estabelecendo-se, 

assim, mais um nível de proteção às garantias fundamentais do cidadão, à luz do art. 129, 

inciso II, da Constituição.

A  conclusão  a  que  se  chega  tem  duas  variantes.  Ou  as  normas 

processuais  que  autorizam  representações  policiais  não  foram  recepcionadas 



(dispositivos pré-1988) ou tais normas são inconstitucionais (dispositivos pós-1988). 
A não recepção de regras do Código de Processo Penal em vigor é fenômeno singelo e 

corriqueiro. Foi exatamente o que se passou com os artigos 26, 531 e 533 do CPP, que 

ainda estão escritos, mas não são mais aplicados, porque em absoluta desconformidade 

com o art. 129, inciso I, da Constituição.

No plano da inconstitucionalidade é o que se passa, entre outros, com o 

art. 2º da Lei n. 7.960/89 (representação policial  por prisão temporária) e com o art. 3º, 

inciso  I,  da  Lei  n.  9.296/96  (representação  policial  para  interceptação  telefônica  e 

telemática) e com o art. 4º da Lei n. 9.613/98 (representação policial para bloqueio de bens 

em lavagem de dinheiro). Observe-se que a Lei Complementar Federal n. 105/2001 (art. 1º, 

§ 4º),  não estabelece quem pode requerer a quebra de sigilo  bancário.  Neste aspecto, 

considerando  que  se  está  em  campo  de  restrição  de  direitos  individuais, nas 

investigações criminais ou nas ações penais, somente o Ministério Público pode requerer 

tal  medida.  Andou  no mesmo bom passo  a  Lei  Federal  n.  9.034/95,  manifestando  um 

silêncio eloquente. Ao dispor sobre as técnicas especiais de investigação para o combate 

a organizações criminosas (a exemplo da infiltração policial, da escuta ambiental e da ação 

controlada), o art. 2º nada diz quanto à iniciativa do requerimento judicial. Havendo silêncio 

da lei, fica ainda mais evidente a impossibilidade e a inviabilidade formal de representações 

desta ordem formuladas em juízo diretamente pela polícia judiciária, sem prévia iniciativa do 

Ministério Público.

Na ordem de ideias acima expostas, a solução sistemática – e que, além 

disso, não afronta o juízo de valor realizado pela polícia judiciária e que confirma o respeito 

que as instituições policiais brasileiras (especialmente a polícia federal)  vêm alcançando 

como órgãos de combate à criminalidade – é estabelecer que as representações policiais, 
qualquer que seja a finalidade, sejam dirigidas previamente ao Ministério Público, e 

esta  instituição,  as  acolhendo,  por  sua  utilidade,  necessidade,  razoabilidade  e 

proporcionalidade, poderá veiculá-las em juízo para a imprescindível decisão judicial. Esta 

saída privilegia a coordenação dos órgãos estatais voltados à persecução criminal e reduz 

a  possibilidade  de  restrições  desnecessárias  a  direitos  individuais.  Não  acolhida  a 

representação  pelo  dominus  litis,  em juízo  prévio  de  conveniência  persecutória  (opinio 

delicti preliminar), nada impede que a polícia judiciária volte a sugerir ao Ministério Público 

a mesma medida em outro momento da investigação criminal. Como bônus pela adoção 

deste  procedimento,  ter-se-á  a  redução  da  judicialização  de  demandas  criminais 



preparatórias,  que  passarão  a  guiar-se  pelo  princípio  da  oportunidade  e  pela  ideia  de 

intervenção necessária, em benefício de todo o sistema criminal. Não há porque dissentir: é 

legítima  a  pretensão  do  Ministério  Público  de  coordenar  as  representações  policiais, 

analisando-as previamente e submetendo-as, se for o caso, à apreciação judicial, tanto em 

sua função de fiscal da lei (e das garantias individuais), quanto em sua atividade de titular 

da persecução criminal.

No caso concreto destes autos, o inquérito policial que investiga o 
crime  de  formação  de  quadrilha,  e  que  foi  objeto  da  representação  da  prisão 
preventiva, será arquivado por este órgão ministerial, o que denota o quão esdrúxulo 
é aceitar a tese acolhida pela autoridade coatora. 

Demonstrada  a  ausência  de  capacidade  postulatória  e  legitimidade  da 

autoridade  policial  para  requerer  a  medida,  o  que  torna  ilegal  a  sua  concessão, 
passemos à segunda ilegalidade praticada. 

B) DO  CRIME  DE  QUADRILHA  OU  BANDO  –  ATIPICIDADE  NA  HIPÓTESE  EM 
COMENTO

A representação pela prisão preventiva, realizada pela autoridade policial, 

teve como base o crime de quadrilha ou bando, previsto no artigo 288 do Código Penal.

A norma em testilha  tipifica  a  conduta  de  associarem-se mais  de três 

pessoas, em quadrilha ou bando, para o fim de cometer crimes.

Note-se que o tipo penal inclui um especial fim de agir em sua redação: 

para o fim de cometer crimes, sem o qual não há fato típico. 

Ora,  no caso em apreço,  resta estreme de dúvidas que a comunidade 

indígena,  e os pacientes,  reúnem-se em razão de pertencerem a uma mesma tribo, 
etnia e corpo social. 

Sua reunião não é, portanto, para a prática de crimes.

De  fato,  a  própria  autoridade  coatora,  ao  iniciar  a  fundamentação  da 

decisão combatida deixou bastante claro o contexto das ações indígenas tupinambás, em 

especial, dos ora pacientes, quando afirmou:



“o  presente  inquérito  investiga  delitos  ocorridos  no  cenário  de 
controvérsia na disputa de terras entre a Comunidade Tupinambá e  
aproximadamente  600  (seiscentos)  produtores  rurais,  abrangendo  
uma área de 470 milhões de metros quadrados, espalhadas por 03 
municípios baianos contíguos (Ilhéus, Buerarema e Una)” (g. n.).

Com  efeito,  é  notório  e  cediço  que  as  comunidades  indígenas  são 

organizações  sociais  dotadas  de  costumes,  línguas,  crenças  e  tradições  próprias,  que 

vivem em conjunto. A criminalização de sua associação seria o mesmo que criminalizar a 

própria existência indígena, o que é absurdo. 

Falta,  pois,  o  especial  fim  de  agir  exigível  no  tipo  penal:    para  a   
prática de crimes.

Sem a presença  do mesmo,  de acordo com o  princípio  da  legalidade 

penal, o fato é atípico, como sabemos, sendo a decisão que decretou a prisão preventiva 

ilegal.

Note-se que não se está aqui a defender a imunidade dos indígenas à 

persecução penal. De forma alguma. Todos os delitos indicados na representação policial e 

na decisão atacada estão sendo investigados e serão, a seu tempo, quando encerradas as 

investigações, apreciados pelo Ministério Público. 

Caso  haja  elementos  configuradores  da  prática  de  crime,  serão  os 

agentes  responsabilizados.  No caso em comento,  no  entanto,  estamos tratando de 
delito autônomo a todos estes supostos delitos imputados à comunidade indígena. 

Não se discute aqui  se os índios praticaram, ou não,  crimes de dano, 

lesão corporal, esbulho possessório, entre outros. Tratamos, na hipótese em tela, de delito 

autônomo que requer, para configuração de sua tipicidade, elemento que não se apresenta: 

o especial fim de agir (para a prática de crimes). 

Com efeito, a única possibilidade de se imputar o crime de quadrilha ou 

bando a índios seria a hipótese de indígenas que se associassem para prática de crimes 

que não estivessem no âmbito de sua organização, luta por seu território.  Por exemplo: 

índios que se associassem para a prática de estelionatos.

Neste  caso,  a  associação  não  seria  decorrente  de  sua  organização  e 

modo de vida próprios, mas, sim, com o intuito de praticar delitos. Se desta forma o fosse, 



no entanto, a competência para sua apreciação não seria sequer federal, nos termos de 

jurisprudência pacífica sobe o tema, mas estadual.

III -  DO PEDIDO

Ante  o  exposto,  o  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  requer  seja 
concedida,  liminarmente,  ordem  de  HABEAS  CORPUS em  favor  dos  pacientes 

ROSIVALDO FERREIRA DA SILVA, vulgo “Babau”, cacique da Tribo Indígena Tupinambá 

Serra do Padeiro, GIVALDO JESUS DA SILVA, vulgo “Gil””, JOSÉ AELSON JESUS DA 
SILVA, vulgo  “Têti, JURANDIR  JESUS  DA  SILVA,  vulgo  “Baiaco”  e  CARMERINDO 
BATISTA DA SILVA,  vulgo “Carmerindo”, com o fito  de desconstituir  a  decisão de fls. 

337/355 (autos 2010.33.01.000192-6) da Juíza Federal Substituta da Vara Única de Ilhéus, 

Bahia, colocando em liberdade todos os pacientes que se acharem presos pela respectiva 

ordem de prisão,   sendo, no mérito, confirmada a decisão liminar, por ser a decisão que 

decretou  a  prisão  preventiva  baseada  em  representação  formulada  por  parte  que  não 

detém  legitimidade/capacidade  postulatória e  se  tratar  de  fato  atípico,  conforme 

demonstrado. 

Ilhéus, 22 de março de 2010. 

               Eduardo Ribeiro Gomes El Hage                                          
     PROCURADOR DA REPÚBLICA                                  


