
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República em Mato Grosso do Sul

Procedimento Administrativo nº 1.21.000.001518/2013-16

Trata-se  de  inquérito  civil  instaurado  para  “apurar  a  forma  de

execução do cumprimento de ordens judiciais de reintegração de posse, mediante utilização de

força policial, em desfavor de comunidades indígenas e tradicionais e adotar as providências

necessárias no que atine ao controle externo da atividade policial  federal”,  inaugurado com

cópia, às fls. 07/299, do procedimento administrativo nº 1.21.000.000913/2013-73, vinculado à

6ª Câmara de Coordenação e Revisão (Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais),

cujo original foi encaminhado à Polícia Federal para juntada no inquérito policial nº 0240/2013

(autos nº 0011220-61.2013.403.6000), que apura a suposta prática do crime de homicídio que

vitimou  o  indígena  OZIEL  GABRIEL,  assim  como as  supostas  tentativas  de  homicídio  do

Agente da Polícia Federal CARLOS ANTÔNIO FERREIRA SENNA, e dos Policiais Militares da

Companhia  Independente  de  Gerenciamento  de  Crises  e  Operações  Especiais  -

CIGCOE/PM/MS, Cabo THIAGO DE SOUZA MARTINS e Soldado RENATO CAVALCANTE

FRANCO, além da prática de incêndio em edificações e veículos, todos fatos ocorridos no dia

30 de maio de 2013,  por  ocasião do cumprimento de mandado judicial  de reintegração de

posse  (desocupação  da  Fazenda  Buriti)  expedido  nos  autos  do  processo  n° 0003407-

80.2013.403.6000 pela 1ª Vara Federal de Campo Grande/MS.

Às fls. 304/406, foi juntada cópia do laudo de medicina e odontologia

forense pertinente à vítima Oziel Gabriel produzido no IPL 0240/2013.

Às fls. 410/417, consta planejamento da operação policial destinada a

cumprir a ordem de desocupação da Fazenda Buriti.

À fl. 424, foi juntada cópia digital do IPL 0240/2013.

Às  fls.  425/786  (volumes  2  e  3),  costa  cópia  da  Sindicância

Investigativa  n°  002/2013-SR/DPF/MS,  instaurada  com  o  fim  de  apurar  eventuais

irregularidades cometidas por parte dos Policiais Federais durante a operação de desocupação

da  Fazenda  Buriti,  instruída,  em  sua  maioria,  com  cópias  do  inquérito  policial  pertinente.

Relatório conclusivo às fls. 735/774, parecer às fls. 775/781 e decisão de arquivamento à fl.

783.

Às fls. 789/940 (volume 4), consta cópia do apenso I, volume único,

da Sindicância Investigativa n° 002/2013-SR/DPF/MS, constituída pelo Termo Circunstanciado

n° 029/2013-SRJDPF/MS,  instaurado  com o  fim  de apurar  a  suposta  prática  do  crime de
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resistência  por  parte  indígenas  durante  o  cumprimento  do  mandado  de  desocupação  da

Fazenda Buriti.

Às fls. 943/1149 (volume 5), consta cópia do apenso II, volume único,

da  Sindicância  Investigativa  n°  002/2013-SR/DPF/MS,  constituída  pelo  procedimento

administrativo nº 1.21.000.000913/2013-73, acima já referido.

Às fls. 1153/1155, o Sindicato dos Policiais Federais em Mato Grosso

do Sul – SINPEF/MS encaminha cópia de ofício dirigido à Superintendência da Polícia Federal

em Mato Grosso do Sul solicitando o envio de policiais federais da Coordenação do Comando

de Operações Táticas – COT/DPF, bem como o aumento de efetivo policial  qualificado em

controle de distúrbio civil  para que se possa realizar o patrulhamento de área em conflito –

Município de Japorã – com os meios e as condições de trabalho necessários: colete balístico,

armamento  e  apetrechos  apropriados.  Há  informação  de  que  apenas  06  policiais  federais

estariam aptos a fazer a segurança no local.

Às fls. 1166/1167, foram ouvidos o Comandante da CIGCOE, Major

MARCOS PAULO Gimenez, e o presidente do SINPEF/MS, Jorge Luiz Ribeiro Caldas da Silva,

cujos depoimento foram gravados na mídia que acompanha os termos.

À fl. 1180, o Delegado Federal MARCELO Alexandrino, comandante

da  operação  de  desocupação  da  Fazenda  Buriti,  informou  que  “em  consulta  à  CGDI  –

Coordenação Geral de Defesa Institucional desta Polícia Federal,  fui  informado que não há

Manual  ou Procedimento de Operação Padrão para casos de distúrbio de desocupação de

terras indígenas ou distúrbio civil correlato”.

Às  fls.  1187/1189,  consta  promoção  de  arquivamento  deste

procedimento administrativo, não homologado pela 7ª Câmara de Coordenação e Revisão do

Ministério Público Federal, conforme decisão colegiada unânime das fls. 1190/1199, apontando

diversos elementos nos autos indicativos de que a ação policial foi desproporcional e violenta.

Os autos foram redistribuídos.

É o relatório.

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Inicialmente,  note-se  que,  além  deste  inquérito  civil,  foram

instaurados outros quatro procedimentos sobre a desocupação da comunidade indígena Buriti

da Fazenda Buriti em 30/05/2013:

1)  Inquérito  Policial  nº  0240/2013  (autos  nº  0011220-

61.2013.403.6000), para apurar a suposta prática do crime de homicídio que vitimou o indígena

OZIEL  GABRIEL,  assim  como as  supostas  tentativas  de  homicídio  do  Agente  da  Polícia

Federal  CARLOS  ANTÔNIO  FERREIRA  SENNA,  e  dos  Policiais  Militares  da  Companhia

Independente de Gerenciamento de Crises e Operações Especiais - CIGCOE/PM/MS, Cabo
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THIAGO DE SOUZA MARTINS e Soldado RENATO CAVALCANTE FRANCO, além da prática

de incêndio em edificações e veículos, com arquivamento já homologado;

2) Termo Circunstanciado n° 029/2013-SRJDPF/MS, instaurado com

o fim  de  apurar  a  suposta  prática  do  crime de  resistência  por  parte  indígenas  durante  o

cumprimento  do  mandado  de  desocupação  da  Fazenda  Buriti,  atualmente  apenso  no  IPL

acima referido, com procedimentos de arquivamento em andamento;

3)  Procedimento  Administrativo  nº  1.21.000.000913/2013-73,

vinculado à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão (Populações Indígenas e Comunidades

Tradicionais), que tinha por objeto levantar elementos probatórios e apurar o modus operandi

da atuação da Polícia Federal e da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul na desocupação da

Fazenda Buriti, bem como a estrita observância aos limites impostos pela decisão judicial de

reintegração  de  posse,  e  ainda  acompanhar,  de  modo  geral,  a  forma  de  execução  do

cumprimento de ordens judiciais deste jaez, mediante utilização de força policial em desfavor

de comunidades indígenas e tradicionais, que também foi apensado ao IPL 0240/2013;

4) Sindicância Investigativa n° 002/2013-SR/DPF/MS, instaurada pela

Corregedoria da Polícia Federal, com o fim de apurar eventuais irregularidades cometidas por

parte dos Policiais Federais durante a operação de desocupação da Fazenda Buriti, instruída,

em sua maioria, com cópias do inquérito policial pertinente, e arquivada, conforme cópias do

relatório, Parecer e despachos decisórios exarados nos autos da Sindicância compõe o apenso

IV do IPL 0240/2013.

Assim, nota-se que, de todos os procedimentos, aquele que agrega a

maior quantidade de elementos sobre os fatos é o inquérito policial nº 0240/2013, cuja cópia

digital parcial encontra-se às fls. 424 e 1152 e cuja cópia digital integral é juntada em anexo a

este despacho, inclusive com cópia dos principais vídeos referidos neste despacho.

Diante  disso,  todas  as  referências  a  páginas  constantes  neste

despacho dizem respeito aos autos do inquérito policial, salvo expressa menção em contrário.

2. DA SITUAÇÃO PROCESSUAL

Em  10/05/2013,  foi  proferida  decisão  nos  autos  nº  0003407-

80.2013.403.6000,  ação possessória proposta por Ricardo Bacha e Outros em desfavor da

Fundação Nacional do Índio - FUNAI e da Comunidade Indígena Buriti, em trâmite na 1ª Vara

da  Justiça  Federal  de  Campo  Grande,  deferindo  pedido  liminar  para  determinar  que  a

comunidade indígena requerida se abstivesse de praticar atos tendentes e turbar ou esbulhar a

posse dos requerentes sobre os imóveis rurais tratados nos autos – Fazenda Santa Terezinha,

Fazenda Água Clara, Fazenda São José, Fazenda Buriti e Fazenda São Sebastião da Serra

(conforme decisão judicial das fls. 16/20). Foi expedido o mandado proibitório nº 1423/2013 –

SD01 (fl. 143)
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Em 15/05/2013, diante da notícia de invasão da Fazenda Buriti,  de

propriedade  de  Ricardo  Augusto  Bacha,  foi  deferido  pedido  de  reintegração  da  área  e

autorizada a requisição de força policial diante da agressividade que os índios terena vinham

demonstrando em situações análogas (conforme decisão judicial das fls. 21/22, subscrita pelo

Juiz Federal Renato Toniasso).

Em  16/05/2013,  foi  iniciada  negociação  entre  Policiais  Federais,

Oficial  de Justiça e indígenas para desocupação da área da Fazenda Buriti,  nos termos do

mandado de reintegração de posse expedido, sendo concedido prazo de 48 horas para saída

pacífica  dos  indígenas,  com  anuência  judicial,  conforme  termo  de  acordo  que  consta  do

mandado de reintegração, à fl. 145-v, no qual o Oficial de Justiça deixou registrado que “havia

a presença de uma grande quantidade de índios”, o que impediu o cumprimento imediato do

mandado.

Em 18/05/2013, os indígenas haviam invadido a sede da fazenda e

ameaçavam colocar fogo nas instalações1. Integrantes do Conselho Indigenista Missionário –

CIMI estiveram na região na manhã do dia 18 de maio2, havendo suspeitas de que estariam

instigando os índios a resistirem ao cumprimento da ordem3. 

Segundo consta da certidão do Oficial  de Justiça (fls. 148/150),  “já

mesmo na Superintendência  da PF nesta Capital,  de onde sairíamos para o Município  de

Sidrolândia, fui informado que a situação na área invadida estava totalmente fora do controle”.

Também  consta:  “(…)  por  volta  das  11:00  horas  da  manhã  de  ontem  (17/maio),  após  a

chegada surpresa de uma grande quantidade de    índios  (que não faziam parte dos que já

estavam na área invadida), se deslocaram – todos de uma vez só e totalmente descontrolados

e armados com “flechas e bordunas” – até a sede da fazenda invadida (até então, estavam

respeitando o acordo e se mantinham na entrada da propriedade,  aproximadamente 400 mts

da sede), expulsando seu proprietário (Sr. Ricardo Bacha, sua esposa e seu filho, o caseiro e

família) (...)”

Em  20/05/2013,  o  Juiz  Federal  deixou  consignado,  em  decisão

judicial  que  suspendeu  o  cumprimento  da  ordem  até  29/05,  quando  seria  realizada  nova

audiência  para  tentativa  de  conciliação,  “a possibilidade premente  de  um conflito  entre  os

índios e a força policial, que poderia resultar numa tragédia” (fl. 28-ICP).

Em 29/05/2013, entre 14hs e 18hs, aproximadamente, foi realizada

audiência de conciliação nos autos referidos,  presidida  pelo  Juiz Federal  Ronaldo  José da

Silva,  que,  não exitosa,  resultou  na  expedição  de mandado  de desocupação de posse da

Fazenda Buriti. Na decisão judicial que determinou a expedição da ordem, novo alerta sobre a

peculiaridade  da  situação  restou  expresso:  “cabe  à  autoridade  policial  tomar  as  cautelas

1 Conforme  relatórios  do Delegado  de  Polícia  Federal  MARCOS André  Araújo  Damato  (fls.  462/465 do ICP) e da  Agente  de  Polícia  Federal
DÉBORA B. Rocha de Carvalho (fls. 481/482 do ICP) e depoimento do Delegado de Polícia Federal ALCÍDIO de Souza Araújo (fl. 610 do ICP).
2 Conforme depoimento de Flavio Vicente Machado, Coordenador do CIMI, às fls. 513/515 do ICP.
3 Conforme depoimentos da servidora da FUNAI Rebecca Dayanna Amarilha Albino (fls. 483/487 do ICP) e do Delegado ALCÍDIO (fl. 610 do ICP).
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devidas resguardando-se na medida do possível, e sempre preservando a integridade física e

psíquica de todas as partes envolvidas”. Na mesma decisão, deixou consignado: “ressalto que

a FUNAI é responsável pela comunicação e orientação das comunidades indígenas acerca da

obrigatoriedade das decisões judiciais, devendo referido órgão tomar as medidas necessárias

no intuito de respeitar a integridade das comunidades indígenas” (fl. 13/15).

Foi expedido o mandado de desocupação nº 1625/2013 – SD01 (fl.

151),  “cumprido”  pela Polícia Federal  e CIGCOE em 30/05/2013,  na operação denominada

“Ego Sum Lex”, que iniciou por volta das 3hs da manhã e findou cerca de 15hs, ora analisada.

Não obstante, Menos de duas horas após a saída do efetivo policial

da Fazenda, os indígenas retornaram à área e incendiaram os prédios que haviam sido salvos

pelos Bombeiros4. 

Em  02/06/2013,  foi  preferida  decisão  judicial,  em  plantão,

determinando à União e à FUNAI que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, promovessem a

retirada pacífica dos índios  da propriedade denominada Fazenda Buriti,  mediante multa no

valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) por dia de descumprimento, a ser suportada

pela União (documento em anexo).

Em 04/06/2013, a decisão fixando prazo para a retirada pacífica dos

indígenas foi suspensa pelo Juiz natural  do feito,  a fim de evitar  decisões conflitantes,  nos

termos  de  decisão  do  Tribunal  Regional  Federal  da  3ª  Região  nos  autos  0001574-

27.2013.403.6000, que, também tratando de invasões por índios da Aldeia Buriti,  concedeu

efeito suspensivo à decisão liminar de desocupação favorável ao proprietário do imóvel rural

“Querência São José”. Segundo a decisão do Tribunal, “Dessa maneira, qualquer decisão de

se efetivar  a retirada da posse indígena sobre as áreas reocupadas implicará em severas

consequências para as comunidades, levando ao agravamento dos quadros de insuficiência

de recursos naturais e de ausência de acesso à totalidade dos pontos territoriais de referência

cultural  Terena para as famílias  da Terra Indígena Buriti.  Ademais,  é coerente afirmar  que

ações judiciais que levem à reintegração de não-índios na posse da terra irão desembocar no

acirramento  do clima de conflito  já  existente  na  região,  já  que as famílias  relatam que as

informações  de  que  os  indígenas  seriam  retirados  de  seu  território  tradicional  tem  dado

aumentado o número e o vigor das ameaças de violência promovidas por não índios contra

membros das aldeias” (documento em anexo). 

Em 05/06/2013,  a decisão de desocupação de posse,  proferida na

audiência do dia 29/05/2013,  também foi suspensa pelo Tribunal Regional Federal,  com os

seguintes  fundamentos:  “Contudo,  por  ora,  o  não  acolhimento  do  pleito  implica  na

possibilidade de se ocasionar mal maior à ordem pública e a integridade física dos presentes

e, no conflito entre os direitos fundamentais que estão em cotejo, o não acolhimento acaba por

4 Conforme matéria jornalística das fls. 1377, reportagem televisiva constante na mídia apreendida à fl. 1157, depoimento do repórter Luiz Felipe
Fernandes Neves às fls. 1150/1151 e decisão judicial das fls. 32/44-ICP
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prestigiar  o  direito  à  propriedade  em  detrimento  de  princípios  mais  importantes,  como  a

proteção  ao  direito  à  vida,  à  saúde  e  à  segurança.  Prestigia,  outrossim,  uma  solução

conflituosa em detrimento de uma solução conciliatória e pacífica que certamente trará maiores

benefícios sociais” (documento em anexo).

3. CONCLUSÕES JUDICIAIS E POLICIAIS

Colocados  os  fatos  processuais,  passemos  à  análise  dos  fatos

humanos que se deram entre a audiência frustrada de conciliação, dia 29/05/2013, e a decisão

de suspensão da ordem de desocupação e fixação de multa diária para a retirada pacífica dos

índios da propriedade denominada Fazenda Buriti, em 02/06/2013.

Entretanto, inicialmente, é preciso colacionar as conclusões judiciais e

policiais acerca do desenvolvimento da operação de integração de posse, a fim de, analisando-

se pormenorizadamente o conflito, verificar a procedência dos entendimentos empossados.

Certificou o Oficial  de Justiça na certidão positiva de desocupação:

“este oficial acompanhou de perto a retomada do imóvel, que se deu de forma ordenada por

parte  da  Polícia  Federal  e  CIGCOE,  utilizando-se  da  força  necessária  para  retirada  e

debandada dos indígenas invasores e ocupantes do imóvel” (fl. 153).

Consta da decisão judicial que, diante da reocupação indígena duas

horas depois  da saída do efetivo  policial  da propriedade,  fixou prazo de 48 horas para os

demandados deixaram a área pacificamente mediante multa diária de um milhão de reais:

Conforme o relatado, o caso demonstra-se gravíssimo, não só pela  vida já perdida no local  do

conflito, mas também, pela aberta DECLARAÇÃO DE RUPTURA DO ORDENAMENTO JURÍDICO

por parte dos requeridos. Vejamos:

O documento  de fls. 412/413 que,  consubstancia uma Carta endereçada ao Juiz,  revela que os

Requeridos resolveram autotutelar os seus supostos direitos, efetivando, mediante violência, o que

chamam de "autodemarcação". Alegam que, desde 1993, aguardam a demarcação de suas terra e

que devido ao fato de não ter tido êxito neste intento, resolveram fazer a "autodemarcação".

(…) 

Em que pese o Poder Judiciário ter proferido decisão sobre o caso, observando todos as regras

processuais vigentes no Estado Democrático de Direito, os Requeridos entenderam por bem romper

com a inteireza do ordenamento, para fazer valer o que acreditam ser o justo, segundo sua ótica.

A verdade é que os fatos noticiados nos autos pelos próprios Requeridos, pelos Requerentes, pelas

Autoridades policiais e também pela imprensa local, demonstram que os Requeridos se insurgiram

não só contra o Poder Judiciário, mas também contra o Poder Executivo, mais precisamente contra

o Ministério da Justiça, uma vez que, durante as medidas de reintegração de posse enfrentaram os

Agentes da Polícia Federal, em campo aberto, usando armamento letal, tanto que se tem notícia, na

mídia local, de que um policial foi atingido no tórax, tendo sido salvo pelo colete que usava.

Qualquer insurgência ao Estado Democrático de Direito que não esteja amparada pelo direito de

resistência, configura atentado à inteireza do Ordenamento e merece ser rechaçada com vigor pelo

Poder  Constituído,  sob  pena  de  se  esgarçar  o  ordenamento  jurídico,  o  que  gera  o  risco  de

instabilidade jurídica e caos social.

(…)
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Nessa  esteira,  os  atos  violentos  de  resistência  dos  Requeridos  ao  cumprimento  das  normas

individuais e concretas, veiculadas na decisão proferida no processo n. 2001.60.003866-3MS (fl.48)

pelo TRF3 e também nas decisões prolatadas pelo Poder Judiciário Federal de Primeira Instância

nesta demanda, não encontram amparo no conceito de Desobediência Civil. Em verdade, trata-se

de desobediência comum, de mera ruptura com o ordenamento Jurídico e, de conseguinte, deve ser

desencorajada pelo Estado Democrático  de Direito,  sob pena de se comprometer a inteireza do

ordenamento.

(…)

Nessa ótica, considerando os reiterados descumprimentos da decisão proferida neste processo às

fls. 255/259, por intermédio de resistência violenta aos agentes policiais, conforme relatórios de fls.

397/400, e notícias veiculadas nas mídias locais, a conduta dos Requeridos afronta a integridade do

ordenamento jurídico, e, assim, não encontra legitimidade perante o direito das gentes e, tampouco,

respaldo jurídico na Constituição da República de 1988. 

No  que  concerne  ao  aventado  risco  para  integridade  dos  índios  e  não-índios  levantado  pelo

Ministério Público Federal, por óbvio, o risco existe, e os Requeridos tem culpa concorrente na sua

criação. O cidadão - seja índio ou não-índio - não pode ser eximido da responsabilidade pelo risco

que consciente e livremente cria. 

Considerando  todas  as  notícias  veiculadas  sobre  o  confronto  entre  os  Requeridos  e  as  forças

policiais  no  cumprimento  do  mandado  de  reintegração  de  posse,  resultando  na  morte  de  um

indígena e no alvejamento de um policial, considero que o deslocamento de força policial para a

fazenda invadida, resultará em prejuízo ainda maior. 

Pois bem. Vejamos:

Como noticiado na imprensa e nos autos, durante o cumprimento do mandado houve enfrentamento

por parte dos índios aos policiais. Ao que parece os índios estão portando armas letais. Além disso,

o enfrentamento  já resultou  na morte de um indígena,  cuja causa ainda está em apuração. Tal

incidente criou,  à evidencia,  mais animosidade  entre  os  envolvidos,  sendo  que depois  disso os

índios tem incendiado benfeitorias, de modo a expor toda região a perigo. 

Após  a aparente  reintegração,  tão logo a polícia  deixou o local,  os  índios retornaram,  fato  que

demonstra a ineficácia concreta da utilização da força policial.

(…)

Nessa  linha,  tendo em vista,  a  gravidade  da  situação,  a  afronta  à  integridade do ordenamento

jurídico, o risco à integridade física dos índios e não índios, determino à União e a FUNAI que no

prazo  de  48  (quarenta  e  oito)  horas  promovam  a  retirada  pacífica  dos  índios  da  propriedade

denominada Fazenda Buriti, para assegurar o cumprimento da medida, fixo com base no art. 461,

4o  e  5o,  do  CPC,  multa  diária  no  valor  de R$  1.000.000,00  (um  milhão  de  reais)  por  dia  de

descumprimento, a ser suportada pela União.

Sem prejuízo, fixo a multa prevista no art. 14, parágrafo único do CPC, no patamar de 1% (um por

cento) sobre o valor da causa a ser suportada pelo patrimônio pessoal das autoridades e pessoas

responsáveis pelo cumprimento  desta  decisão,  isto é,  líder  da Comunidade Indígena Terena da

Terra indígena Buriti e o Coordenador Local da FUNAI. 

O  comandante  da  Operação,  Delegado  Federal  MARCELO

Alexandrino,  também  entendeu  que  “os  procedimentos  adotados  no  dia  30/05/2013

respeitaram integralmente a doutrina de gerenciamento de crises e o uso progressivo da força,

sendo  que  toda  a  ação dos  policiais  federais  e  militares  se  deu em resposta  à  agressão

imposta pelos indígenas” (fl. 606-ICP).

O Comandante da Polícia Militar, Major MARCOS PAULO Gimenez,

concluiu do seguinte modo (fls. 744/753):
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Todos os procedimentos para o cumprimento da ordem de reintegração foram adotados de forma

gradual  às  atitudes  dos  indígenas  invasores,  sempre  se  preocupando  em  adotar  critérios  da

necessidade,  legalidade e proporcionalidade,  ou seja:  foi  montado célula  de negociação  para  a

saída pacífica, demonstração de força com o desembarque e posicionamento da tropa, utilização de

gás lacrimogêneo para evitar o confronto, utilização de munições de impacto controlado em virtude

da aproximação e agressão com pedras, paus flechas e lanças por parte dos indígenas invasores,

realização de carga de cassetetes  para  a dispersão e finalmente,  após  terem sido identificadas

ameaças  com  armas  de  fogo,  foi  efetuada  resposta  proporcional  à  agressão  porém,  não  foi

visualizado pelos policiais militares responsáveis pela segurança, o êxito em alvejar algum agressor.

(…)

Há que se enaltecer de forma elogiosa a atuação incontinenti de todos os integrantes da tropa, que

de forma organizada, técnica e doutrinariamente adotaram todos os procedimentos indispensáveis

ao fiel cumprimento da ordem emanada do Sr. Secretário de Segurança Pública, superando todas

as adversidades e não agindo isoladamente em nenhum momento, o que com certeza, foi de suma

importância para o sucesso da missão.” 

Extrai-se  do  relatório  da  Sindicância  Investigativa  n° 002/2013-

SR/DPF/MS, instaurada pela Corregedoria da Polícia Federal, com o fim de apurar eventuais

irregularidades cometidas por parte dos Policiais Federais durante a operação de desocupação

da Fazenda Buriti (Apenso IV):

1) Suspensão da ordem judicial até audiência

Conforme consta  do depoimento  do DPF MARCELO,  então responsável  pela  DELINST (e  com

experiência na área, uma vez que já fez cursos de gerenciamento de crises e negociação no COT),

desde  o  momento  da  suspensão  da  ordem  judicial  de  reintegração,  iniciou-se  a  fase  de

planejamento de eventual ação de desocupação da Fazenda Buriti para o caso da ordem judicial ser

reestabelecida. Assim, percebe-se que de fato houve tempo hábil para o planejamento ao contrário

do que foi  divulgado na imprensa e afirmado pelo Procurador da República no procedimento do

MPF Já citado anteriormente. O fato da ordem judicial ter sido cumprida no dia seguinte após ter

sido prolatada não significa, de forma alguma, que foi feito às pressas, uma vez que a ação já vinha

sendo planejada há alguns dias.

(...)

Em 30/05/2013 – desocupação:

Consta dos depoimentos dos Delegados MARCELO e ALCÍDIO que, antes de iniciar a ação, tentou-

se contato  com o Coordenador  Local  da  FUNAI,  JORGE DAS NEVES, e com o Procurador da

República  EMERSON  KALlF,  todavia  sem  sucesso.  Os  representantes  da  FUNAI  alegam  que

deveriam  ter  sido  comunicados  do  cumprimento  da  decisão  Judicial,  a  fim  de  que  pudessem

participar da fase de negociação, todavia não atenderam o telefone de imediato. A alegação de que

no dia seguinte à determinação judicial seria feriado não pode servir de desculpa para não estarem

disponíveis, especialmente porque o histórico dos fatos se apresentava demasiadamente grave e

sensível, razão pela qual os representantes da FUNAI, especialmente o Coordenador Técnico Local

de  Sidrolândia  deveria  estar  um  pouco  mais  alerta  ao  problema.  Imperioso  ressaltar  que  os

servidores da FUNAI não são capacitados para atuarem como negociadores em situações de crise.

Ademais,  o  envolvimento  de  terceiros  no  processo  de  negociação  contraria  regras  básicas  da

doutrina de gerenciamento de crise. 

Desde fevereiro, quando a fazenda foi Invadida. a FUNAI teve várias oportunidades de retirar os

índios pacificamente, demonstrando total incapacidade para atingir o objetivo.

1) Negociação

Uma das grandes críticas da imprensa foi no sentido de que os policiais (conforme dito pelos índios)

teriam chegado ao local já atirando, sem dar a eles qualquer chance de negociação. E isso também
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o  que  consta  na  maioria  dos  depoimentos  dos  indígenas  prestados  perante  o  Procurador  da

República EMERSON KALlF (vide Apenso I). 

Todavia,  conforme previsão constante do planejamento da operação de desocupação, aliado aos

depoimentos  de alguns  índios  (desta  feita  prestados  perante  Autoridades  Policiais  Federais  em

Sidrolândia),  ficou  claro  que  houve  sim  uma  tentativa  de  negociação  (alguns  índios  chegam  a

detalhar o diálogo travado entre eles e o Delegado ALCÍDIO),  a qual  não prosperou porque os

próprios indígenas afirmaram que não sairiam do local.

(…)

Manifestação

Em  suma,  verifica-se  que  houve  planejamento  minucioso.  esgotou-se  a  possibilidade  de

negociação, a reação policial foi proporcional às injustas agressões recebidas, inclusive com uso de

arma  de  fogo  pelos  indígenas,  sendo  respeitado  o  princípio  do  uso  progressivo  da  força,  em

obediência à doutrina de gerenciamento de crises.

Assim,  por  todo  o  exposto,  não  se  vislumbra  conduta  ilegal,  irregular  ou  mesmo inapropriada

praticada por qualquer um dos Policiais Federais envolvidos na ação de desocupação da Fazenda

Buriti  uma vez  que todos  os  preceitos  legais  foram obedecidos,  tendo  os  policiais,  a  meu ver,

cumprido sua função com responsabilidade e profissionalismo.

Consta  do  parecer  da  Sindicância  Investigada,  sugerindo  o

arquivamento dos autos, subscrito pela Delegada Juliana Resende Silva de Lima, esposa de

um dos comandantes da operação, Delegado EDUARDO Jaworski de Lima:

(...)

Pois bem, de tudo quanto apurado na sindicância, minuciosamente descrito no seu relatório final,

entendo  que  realmente  não  houve  irregularidade  alguma  na  ação  dos  policiais  federais  para

cumprimento do mandado de reintegração de posse da Fazenda Buriti no dia 30.05.2013.

Fica  claro,  por  todos  os  depoimentos  colhidos,  seja nesta  sindicância,  seja  no inquérito  policial

instaurado  para  apurar  a  morte  do  indígena  (IPL  nº  240/2013-SR/DPF/MS,  cujas  cópias  das

principais peças instruem este procedimento), seja pelo que se extrai da certidão do oficial de justiça

presente na desocupação, que a ação dos policiais nada mais foi do que a reação proporcional à

ação  dos  indígenas,  que,  desde  18.05.2013,  vinham  mantendo  uma  atitude  agressiva  e

ameaçadora em relação àqueles que pretendessem retirá-los das terras invadidas.

Para ilustrar como se passou todo o episódio de desocupação no dia 30.05, transcrevo trecho do

relatório da sindicância (fl. 309) que resume o contido na certidão positiva de desocupação lavrada

pelo  Oficial  de  Justiça  José  Ailton  Pinto  de Mesquita  Filho:  “iniciou-se uma  negociação  para  a

retirada pacífica dos ocupantes do imóvel, sendo a negociação conduzida pelo Delegado de Polícia

Federal  ALCÍDIO; a negociação restou impossibilitada  por  reação agressiva  de parte  de alguns

indígenas,  que  gritavam em alta  voz  que  não  iriam sair  do  local;  em reação  à  resistência,  os

delegados responsáveis pela operação deram a ordem de retomada; acompanhando a entrada dos

policiais, o Oficial de Justiça percebeu um princípio de incêndio na sede da fazenda; a retomada foi

acompanhada  pelo  Oficial  de  Justiça,  tendo  se  dado  de  forma  ordenada  por  parte  da  Polícia

Federal  e  do  CIGCOE,  utilizando-se  da  força  necessária;  os  indígenas  atearam  fogo  na  casa

principal da sede da fazenda,  causando total destruição; atearam fogo também nas construções

secundárias,  mas  os  Bombeiros  Militares  conseguiram  controlar  o  incêndio;  os  indígenas  se

dispersaram e,  após,  se  reagruparam,  com acréscimo  considerável  em seu número,  intentaram

contra  a  força  policial,  momento  em que foram rechaçados  e  novamente  dispersados;  (…)  por

várias vezes os indígenas vieram à carga contra a força policial, utilizando-se de violência verbal e

física, gerando o uso da força pelos policiais militares e federais; no decorrer das hostilidades dos

indígenas, foi constatado pelo Oficial de Justiça que o Policial Federal SENNA foi alvejado na altura

do peito  por projétil  de arma de fogo, que o Policial Militar  JOSÉ MAURÍCIO NEIVA ALVES foi

atingido no queixo por objeto pontiagudo e que o Policial Militar RENATO CAVALCANTE FRANCO

teve uma de suas orelhas atingida por possível projétil de arma de fogo”.
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O relato acima somado ao que declararam todos os policiais presentes na ação e alguns índios

leva-nos à certeza de que não é verdadeira a alegação de parte dos indígenas de que não houve

tentativa de negociação pelos policiais, e que estes já teriam chegado à fazenda atirando contra os

índios. (…)

Entendo  assim,  por  tudo quanto  consta  dos  autos,  que não faltou  planejamento  da ação pelas

autoridade policiais  envolvidas,  conforme sugerido pelo d.  Procurador da República nominado no

seu despacho juntado em cópia em fls. 219/230 dos autos.  Houve, sim, a nosso ver, uma ação

corretamente planejada – ex vi do planejamento operacional “EGO SUM LEX”, de fls. 211/216,

mas que teve uma conclusão trágica em virtude da resistência e violência empregada pelos

invasores. É bem dizer: não poderia ter sido outra a conduta dos policiais a não ser atirar contra os

indígenas, já que estes resolveram intentar contra os policiais com armas de fogo (laudos periciais

de fls. 270/274, 275/277 e 278/290) e com instrumentos outros que também possuíam capacidade

letal, conforme exame pericial juntado em fls. 189/196.

Igualmente, não há que se falar em ação desproporcional de parte dos policiais em face dos índios.

Concordo com a sindicante quando expõe: “A grande quantidade de índios presentes na Fazenda

Buriti  no dia da desocupação (pelos relatos eram milhares) demonstra de forma cristalina que o

aparato policial utilizado para o cumprimento da decisão judicial não foi excessivo, pelo contrário,

era, adequado à gravidade da situação apresentada”.

E ainda: “De toda sorte, é muito fácil apontar supostas falhas em uma operação depois da situação

já ter ocorrido. Em que pese as consequências indesejáveis da ação - ferimentos e morte de uma

pessoa - a operação obedeceu integralmente o detalhado planejamento elaborado, sendo que o

uso da força já era previsto, especialmente no caso de risco à integridade física dos policiais, o que

de  fato  ocorreu.  Se  essa  possibilidade  não  fosse  aventada  pelo  próprio  juiz,  não  haveria  a

necessidade  sequer  de  se  “requisitar  força  policial”  para  acompanhar  o  oficial  de  justiça  no

cumprimento da decisão judicial, ao contrário, tudo poderia ser feito somente ele, no máximo com

auxílio da FUNAI”.

Pelas razões expostas, não se vislumbrando a ocorrência de irregularidades praticadas por policiais

federais  ação  de  desocupação  da  Fazenda  Buriti  no  dia  30.05.2013,  sugiro  o  acatamento  da

proposta do sindicante, determinando-se o ARQUIVAMENTO da presente sindicância.

Em resumo, o parecer de arquivamento da sindicância investigativa

foi elaborado pela esposa do comandante da operação, com fundamento no relatório do

Oficial  de  Justiça,  que  entendeu,  como  leigo  no  assunto,  que  a  Polícia  atuou  de  forma

adequada.

Por  fim,  em  27/09/2013,  o  Superintendente  da  Polícia  Federal

determinou o arquivamento da Sindicância Investigativa.

Analisemos cuidadosamente cada fase do conflito.

4. DO PLANEJAMENTO OPERACIONAL

Para a desocupação da Fazenda Buriti, a Polícia Federal contou com

o apoio da CIGCOE, tendo em vista a especialização do grupo de choque da mesma, que ficou

responsável  pela  eventual  desocupação  mediante  o  uso  de  força  caso  a  negociação  não

prosperasse. A Polícia Federal, por sua vez, tinha como atribuições a negociação, a segurança

dos perímetros interno e externo e promover a segurança da equipe de choque em caso de

agressão  pelos  flancos.  O  Corpo  de  Bombeiros  tinha  como objetivo  combater  incêndio  e
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socorro  a  feridos,  tendo  em  vista  ameaças  anteriores  de  ataque  dos  indígenas  contra  os

prédios da sede da Fazenda (conforme depoimento do DPF PAGANELLI, à fl. 607).

Conforme planejamento  operacional  (fls.  410/417-ICP),  relatório  de

Operações  da  CIGCOE (fls.  745/787),  memorando  das  fls.  823/825,  controle  dos  policiais

participantes  das  fls.  2166/2169,  depoimentos  e  relatórios  apresentados  pelos  policiais,  os

policiais foram divididos em equipes, nos seguintes termos: 

COORDENAÇÃO

NOME ARMAMENTO EFETUOU DISPAROS LETAIS DEPOIMENTO/RELATÓRIO (fls.)

DPF MARCELO não 348/351, 2224, 603/605-ICP

DPF PAGANELLI Submetralhadora HK SIM 607/612, 2234

DPF EDUARDO 1160/1162

EPF COUTINHO não 902

EPF ALBUQUERQUE não 270, 1282/1284

APF VERÍSSIMO 12  c/  munição  de  elastômero

recebida de EPF DANILO

não 1440/1441

APF JORGE tonfa, Taser não 522/524

NEGOCIAÇÃO

NOME ARMAMENTO EFETUOU DISPAROS LETAIS DEPOIMENTO/RELATÓRIO (fls.)

DPF ALCÍDIO 417/419, 609/613-ICP

APF VERÍSSIMO 12  c/  munição  de  elastômero

recebida de EPF DANILO

não 1440/1441

APF KRÜMMEL não 494/496

PF – EQUIPE PONTE: Responsável pela ocupação da ponte que dá

acesso ao local e principalmente à sede da Fazenda, diante de notícias de que os indígenas

pretendiam incendiar a ponte para impedir o acesso dos policiais em caso de reintegração.

NOME ARMAMENTO EFETUOU DISPAROS LETAIS DEPOIMENTO/RELATÓRIO (fls.)

DPF PAGANELLI (Cmt) Submetralhadora HK SIM 607/612, 2234

EPF ALBUQUERQUE não 270, 1282/1284

APF CARLOS 12 c/ munição de elastômero não 409/410

APF MARCUS 12 c/ munição de elastômero não 406/407, 1121/1122

APF HIROSHI granada não 387/388 (=503/504), 1111/1113

APF SENNA Tonfa, Taser SIM 23/24, 363/365, 929/930, 2298

APF KADOTA 12 c/ munição de elastômero não 1142/1144

APF ARUME granada 389/390 (=501/502)

APF CAREAGA 12 c/ munição de elastômero não 705/706

APF SAULO G36,  fuzil  XM15,  calibre

5.56mm

SIM 262/264

APF OTÁVIO

APF XAVIER tonfa não 404

APF PINHEIRO Tonfa,  espargidor  de  pimenta,

granada

não 282/284

PF – PONTO DE BLOQUEIO 1 – SIDROLÂNDIA:  Deverá isolar  a

área,  protegendo  o  perímetro  externo  da  entrada  de  pessoas  estranhas  ao  teatro  de
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operações, bem como evitando a entrada da imprensa. Além disso será responsável por vigiar

as viaturas que ficarão estacionadas.

NOME ARMAMENTO EFETUOU DISPAROS LETAIS DEPOIMENTO/RELATÓRIO (fls.)

DPF FABRICIO 

(Posteriormente se deslocou 

para a sede)

Submetralhadora HK não 491, 802/804, 2225

EPF ANDRÉ 260/261

EPF DANILO (Posteriormente 

se deslocou para a sede)

Spray de pimenta não 278/279

EPF GODOY 2 espargidor de pimenta não 269

APF RANIERI (Posteriormente 

se deslocou para a sede)

12  c/  munição  de  elastômero,

granadas  de  efeito  moral  e

spray de pimenta

não 386

APF AQUINO 12 c/ munição de elastômero não 266

APF BOGARIM (Posteriormente

se deslocou para a sede)

não 352 (=707)

APF CLAUDIA Spray de pimenta não 276/277

PF – PONTO DE BLOQUEIO 2 – DOIS IRMÃOS DO BURITI: Deverá

isolar a área, protegendo o perímetro externo da entrada de pessoas estranhas ao teatro de

operações, bem como evitando a entrada da imprensa. Além disso será responsável por vigiar

as viaturas que ficarão estacionadas.

NOME ARMAMENTO EFETUOU DISPAROS LETAIS DEPOIMENTO/RELATÓRIO (fls.)

DPF MELO Submetralhadora HK não 281, 961

EPF MILENA não 285

APF LUCIANA não 1385/1386

PPF GLAUBER

EPF IVAN não 1393

EPF SAUER não 1386/1387

APF RENNO

PPF FALKOSKI não 373

PCF DIAS não 507

PCF MARCONDES

APF LEONARDO

APF FERNANDES não 286 (=511)

PCF MENDONÇA não 703/704

PF – ESTRADA E INTERIOR DA FAZENDA PRÓXIMO A SEDE:

Deverá isolar o perímetro em volta da equipe de coordenação e da equipe de negociação,

impedindo a entrada de pessoas estranhas e não autorizadas, bem como garantir a segurança

dessas equipes.

NOME ARMAMENTO EFETUOU DISPAROS LETAIS DEPOIMENTO/RELATÓRIO (fls.)

DPF FRESNEDA (Cmt) tonfa não 391, 558/560

EPF CLEBER não 509/510

APF VICTOR não 267

APF HUGO

APF HERCILlO
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APF CERQUEIRA SIM 497

APF  DÉBORA  (fez  segurança

junto a sede)

não 962, 481/482-ICP

EPF  NEUZA  (fez  segurança

junto a sede)

não 280

PPF BRENO tonfa SIM 374/376

PPF LEANDRO não 662 (=709)

APF FARIA não 353 (=508)

APF  NOBREGA

(posteriormente  migrou  pl

Flanco Direito)

SIM 520/521, 1180/1182

EPF FABIANE não 411

APF ANTOYR

APF VERÍSSIMO 12  c/  munição  de  elastômero

recebida de EPF DANILO

não 1440/1441

EPF SOUZA não 265

APF LOULY 12  c/  munição  de  elastômero,

tonfa

não 518/519, 1174/1176

APF BOREL 12  c/  munição  de  elastômero,

tonfa

268, 2230

PF – FLANCO ESQUERDO: Essa equipe agirá em apoio aos policiais

da CIGCOE, posto que os mesmos possuem maior treinamento, prática e equipamentos para

Controle  de  Distúrbio  Civil  (único  ponto  destacado  como  IMPORTANTE  no  planejamento

operacional).

NOME ARMAMENTO EFETUOU DISPAROS LETAIS DEPOIMENTO/RELATÓRIO (fls.)

DPF MARCOS (Cmt) não 603/606, 462/465

PCF CHRISTIAN 12  c/  munição  de  elastômero

recebida de APF VERÍSSIMO

SIM 380/382

EPF SEAONE (posteriormente 

migrou pl Flanco Direito)

12 c/ munição de elastômero não 392/396, 995/997

APF CARLOS 12 c/ munição de elastômero não 409/410

APF XAVIER tonfa não 404

APF PINHEIRO Tonfa,  espargidor  de  pimenta,

granada

não 282/284

APF UYEHARA (posteriormente

migrou pl Flanco Direito)

granadas não 505/506, 998/999

APF LOULY (posteriormente 

migrou pl Flanco Direito)

12  c/  munição  de  elastômero,

tonfa

não 518/519, 1174/1176

EPF STORTI

APF SAULO fuzil XM15, calibre 5.56mm SIM 262/264

EPF COUTINHO Não 902

PPF MACEDO não 378

APF RUY SIM 371

APF GLEYDSON 12 c/ munição de elastômero não 514/515

EPF ZORZETI Bombas de efeito moral não 287/288 (=512/513)

APF ANDRÉ 354/355 (=499/500)

APF MARCIO

APF KRÜMMEL não 494/496
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APF VAZ tonfa não 498

APF FARIA não 353

PF - FLANCO DIREITO: Essa equipe agirá em apoio aos policiais da

CIGCOE, posto  que os mesmos possuem maior  treinamento,  prática e equipamentos para

Controle  de  Distúrbio  Civil  (único  ponto  destacado  como  IMPORTANTE  no  planejamento

operacional).

NOME ARMAMENTO EFETUOU DISPAROS LETAIS DEPOIMENTO/RELATÓRIO (fls.)

DPF PAGANELLI (Cmt) Submetralhadora HK SIM 607/612, 2234

DPF EDUARDO 1160/1162

EPF ALBUQUERQUE granada não 270, 1282/1284

APF CARLOS 12 c/ munição de elastômero não 409/410

APF SÉRGIO 12 c/ munição de elastômero não 384/385

APF MARCUS 12 c/ munição de elastômero não 406/407, 1121/1122

APF HUGO tonfa não 516/517

APF HIROSHI granada não 387/388 (=503/504), 1111/1113

APF SENNA Tonfa, Taser SIM 23/24, 363/365, 929/930, 2298

APF KADOTA 12 c/ munição de elastômero não 1142/1144

APF ARUME granada não 389/390 (=501/502)

EPF SEAONE 12 c/ munição de elastômero não 392/396, 995/997

APF UYEHARA granadas não 505/506, 998/999

APF LOULY 12  c/  munição  de  elastômero,

tonfa

não 518/519, 1174/1176

APF NOBREGA SIM 520/521, 1180/1182

APF FABIANO 12 c/ munição de elastômero (fl.

604)

não 492/493, 1286/1287

APF BOREL 12 c/ munição de elastômero não 268, 2230

CIGCOE: É a equipe que, em caso de necessidade do uso da força,

deverá entrar em ação,  garantindo a segurança de todas as demais, e,  agindo de modo a

utilizar somente a força que se fizer extremamente necessária, tentando, dentro do possível,

preservar  a  integridade  física  de  todos  os  envolvidos  no  conflito,  e  seguindo  os  preceitos

constitucionais que se aplicam à matéria.

COMANDANTE DA OPERAÇÃO – MJ MARCOS PAULO GIMENEZ

(fls. 398/400-IPL e fl. 1166-ICP)

SD SIDICLEI – MOTORISTA

SD L. DOMINGOS – SEGURANÇA – portava arma calibre 12

SGT SALES – RECOLHIMENTO DE PROVAS – SEGURANÇA DAS

VIATURAS (1128)

CIGCOE - 1º PELOTÃO: Flanco esquerdo da Fazenda.

NOME ARMAMENTO FUNÇÃO DEPOIMENTO/RELATÓRIO (fls.)

SGT E. GOMES CMT GRUPO
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SGT ALASSON CMT GRUPO

SGT FERNANDES Mqt Federal LANÇADOR

SGT MARCELO AM-600 LANÇADOR

CB GRANCE 12 c/ munição de elastômero ATIRADOR

SGT CLEITON 12 c/ munição de elastômero ATIRADOR

CB ANDRADE 12 c/ munição de elastômero ATIRADOR

SD HENRIQUE MT 40 SEGURANÇA

CB J. BARBOSA SEGURANÇA

SD OLIVEIRA CÃO DICK OP. CÃO

SD AZEVEDO ESCUDEIRO

SD GONÇALVES ESCUDEIRO

SD BAGGIO ESCUDEIRO

SD GASPERETTO ESCUDEIRO

SD MEDEIROS ESCUDEIRO

SD JETSON ESCUDEIRO

SD RAMÃO ESCUDEIRO

SD L. WILLIAN ESCUDEIRO

SD L. MORAES ESCUDEIRO

SD COSMO ESCUDEIRO

SD THIELES ESCUDEIRO

SD M. ORTEGA ESCUDEIRO

SD MORETTE ESCUDEIRO

SD RANGEL ESCUDEIRO

CB WELINGTON LANÇADOR

CIGCOE  -  2º  PELOTÃO:  Estrada  e  segurança  da  célula  de

negociação.

NOME ARMAMENTO FUNÇÃO DEPOIMENTO/RELATÓRIO (fls.)

SGT EDEMAIR (CMT) CMT PELOTÃO 658/661

SGT RODRIGUES CMT GRUPO 1278/1281

SGT LIMEIRA CMT GRUPO

SGT DAVID CMT GRUPO

SGT MAURICIO LANÇADOR

SGT DEODLEYSON LANÇADOR

SGT LIMA LANÇADOR

SGT PAES 12 c/ munição de elastômero ATIRADOR

SD KIT WILLER 12 c/ munição de elastômero ATIRADOR

SGT GIL 12 c/ munição de elastômero ATIRADOR

SD IRAN 12 c/ munição de elastômero ATIRADOR 1372/1374

SD NANI MT 40 SEGURANÇA 1245/1247

SGT ARINOS FZ COLT AR-15 CAL .556 SEGURANÇA 1369/1371

SGT MATTOS RECOLHIMENTO DE PROVAS

SD FAT (FAY) ESCUDEIRO

SD ANYVER

SD PACHECO ESCUDEIRO

SD FABRÍCIO ESCUDEIRO 1166/1169

SD JEFERSON ESCUDEIRO

SD GONZALES ESCUDEIRO

SD MACHADO ESCUDEIRO
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SD COELHO ESCUDEIRO

SD REBOUÇAS ESCUDEIRO

SD LOURENÇO ESCUDEIRO

SD MAURÍCIO ESCUDEIRO 423/424

SD ROSSI ESCUDEIRO

CIGCOE - 3º PELOTÃO: Flanco direito da Fazenda.

NOME ARMAMENTO FUNÇÃO DEPOIMENTO/RELATÓRIO (fls.)

TNT. GUSTAVO CMT PELOTÃO 1000/1002

SGT ROBERSON CMT GRUPO 1177/1179

SGT SOUZA CMT GRUPO

SGT NOGUEIRA CMT GRUPO

CB NAURISNAUDO LANÇADOR

SD AMORIM MQT FEDERAL LANÇADOR

SD YOSHIMURA LANÇADOR

SD DIAS 12 c/ munição de elastômero ATIRADOR

SD VILALBA 12 c/ munição de elastômero ATIRADOR

SD FRANCO 12 c/ munição de elastômero ATIRADOR 600/602

SD ORTEGA MT 40 SEGURANÇA 910/914

SD MACEDO RECOLHIMENTO DE PROVAS 1129/1133

SD DUARTE CÃO DRAGON OP. CÃO 915/917

SD THEODORO ESCUDEIRO

SD NOBRE ESCUDEIRO

SD FONSECA ESCUDEIRO

SD GUILHERME ESCUDEIRO

SD JUSTINO ESCUDEIRO

SD VILANUEVA ESCUDEIRO

SD STEFAGNER ESCUDEIRO 1237/1239

SD GUTEMBERG ESCUDEIRO

SD SIRIANO ESCUDEIRO

CB MARTINS ESCUDEIRO 87/88

SD ROGERIO ESCUDEIRO

SD H. PEREIRA ESCUDEIRO

SD RAMOS ESCUDEIRO

SD MORISSON ESCUDEIRO

Consta do relatório policial final, à fl. 1841, as seguintes ilustrações,

que esclarecem o local de atuação de cada equipe:
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Assim, por volta das 3hs do dia 30 de maio de 2013, iniciava-se a

operação para cumprimento do mandado judicial,  com a realização de reunião na sede da

Polícia Federal e, às 4h30m, na sede da CIGCOE acerca das orientações de trabalho, com

informações sobre designação de função, estudo do local e delimitação da área previamente

levantada pela Polícia Federal, conforme relatório de operações da CIGCOE (fl. 745).

A realização de briefings em locais e momentos distintos prejudicou o

entrosamento entre as equipes federal e estadual e contribuiu para o desenrolar trágico dos

fatos, como mais adiante será percebido.
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Às 4 hs, o Oficial  de Justiça e o Agente de Segurança da Justiça

Federal saíram do fórum da Justiça Federal em direção à Superintendência da Polícia Federal,

onde se engajaram ao comboio policial, conforme certidão do serventuário da Justiça, à fl. 152.

Às 5hs, iniciou-se o deslocamento de 70 (setenta) policiais federais

em direção à Fazenda, que, no Posto da Polícia Militar Rodoviária, 10 km antes de Sidrolândia,

se  juntaram  aos  82  (oitenta  e  dois)  policiais  militares  do  CIGCOE,  conforme relatório  da

CIGCOE à fl. 749.

A  chegada  na  Fazenda  Buriti,  por  volta  das  7hs  da  manhã,  foi

anunciada pelos indígenas com fogos de artifício.

5. ANTECEDENTES À “NEGOCIAÇÃO”

Logo  após  a  audiência,  indígenas  e  representantes  da  FUNAI

reuniram-se na sede do órgão indigenista,  quando,  esclarecido  o conteúdo  da reunião,  os

ocupantes, entendendo a situação, comprometeram-se a, no dia seguinte, transmitir a ordem à

comunidade e sair da área. Após essa reunião, já tarde da noite do dia 29/05, o Chefe da

Coordenação Técnica Local  (CTL) da Funai  em Sidrolândia  e Dois  Irmãos do Buriti,  Jorge

Antônio  das  Neves,  ligou  para  o  Delegado  Fernando  PAGANELLI,  que  também  assina  o

planejamento  operacional  (fls.  410/415-ICP),  questionando-o  sobre  o  momento  do

cumprimento da ordem, ao que foi dito que não havia previsão.

É o depoimento do chefe da CTL (fls. 715/721): 

“(…)  QUE  a  audiência  acabou  por  volta  das  19  horas;  QUE  logo  após  os  índios  se

deslocaram até a sede da FUNAI, em Campo Grande, tendo em vista que não houve acordo na

audiência,  tendo o Juiz determinado a reintegração de posse imediata;  QUE não se recorda os

nomes dos índios que estiveram na audiência e, posteriormente, na FUNAI, pois eram muitos; QUE

o depoente e MARCO AURÉLIO reuniram-se com os índios e explicaram a situação: que o Juiz

havia determinado a saída imediata da Fazenda Buriti  e que eles  teriam que cumprir;  QUE os

índios então disseram que fariam uma reunião com o restante da comunidade que estava na

Fazenda Buriti, para explicar-lhes a necessidade de sair da fazenda, no dia seguinte, às 10

horas da manhã;  QUE o depoente telefonou para o Delegado Fernando  5   questionando se

haveria a reintegração imediata,  ao que foi  dito que não sabia; QUE então o depoente não

retornou  imediatamente  para  Sidrolândia,  tendo  pernoitado  em  Campo  Grande;  QUE  entre

6h30mim e 7h da manhã do dia 30/05/2013, o depoente recebeu telefonema de um delegado

de Polícia Federal,  avisando que a Polícia Federal  já estava na área, pedindo para que o

depoente fosse para o loca  l; QUE todavia como estava em Campo Grande, o depoente demorou

cerca de duas  horas  para  chegar  à  fazenda,  pois  antes de ir  entrou em contato  com MARCO

AURÉLIO e estava aguardando o mesmo para irem juntos; QUE o depoente chegou em Sidrolândia

por volta das 8h ou 8h30min e ficou aguardando MARCO AURÉLIO na CTL, onde este último

chegou por volta das 9hs; QUE quando estava indo para a Fazenda Buriti, o depoente recebeu um

telefonema para ir ao Hospital de Sidrolândia, pois havia um índio ferido; QUE quando chegou no

hospital ficou sabendo que o índio OZIEL GABRIEL havia falecido; QUE apenas MARCO AURÉLIO

entrou no hospital para conversar com o médico e para ver OZIEL; QUE o depoente permaneceu

aguardando do lado de fora; QUE, depois disso, por volta das 11h, ambos deslocaram-se para a

sede da fazenda Buriti; QUE quando chegaram na sede da fazenda, viram as casas queimadas;

QUE não presenciou a chegada do Oficial de Justiça e dos policias federais e militares;  QUE, no

5 DPF Fernando PAGANELLI
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entender do depoente, a Polícia Federal deveria ter aguardado a chegada dos representantes

da FUNAI para que o depoente e MARCO AURÉLIO participassem da negociação; (...)”

Marco  Aurélio  Milken  Tosta,  Coordenador  Regional  da  Funai  em

Campo Grande, cujo depoimento consta às fls. 830/836, disse:

“(…) QUE, após a audiência, vários indígenas foram até a FUNAI para uma reunião, onde estavam

presentes além do depoente, os três Procuradores Federais acima citados; QUE, o depoente não

consegue se lembrar dos nomes de nenhum dos índios que participaram da reunião na FUNAI;

QUE, todavia esclarece que dificilmente é um cacique que comparece nesse tipo de audiência, pois

normalmente indicam outras pessoas da liderança, normalmente quem tenha maior conhecimento

sobre a questão tradicional do território indígena; QUE, tendo em vista que não houve acordo, o

Juiz reestabeleceu o cumprimento imediato da decisão judicial de reintegração; QUE, o depoente

afirma que, pelo contexto da reunião ocorrida na FUNAI,  foi dito pelos indígenas que eles

sairiam  da  fazenda;  QUE,  tendo  em  vista  o  posicionamento  do  Juiz,  no  sentido  do

cumprimento imediato da decisão de reintegração, ficou muito claro para os Procuradores

Federais  e  para  os  indígenas  presentes  na  audiência  que  a  permanência  na  fazenda

resultaria no cumprimento, mediante apoio policial,  da decisão judicial;  QUE os indígenas

informaram,  então,  que  sairiam  da  fazenda  e  que  se  reuniriam  com  as  respectivas

comunidades para informar acerca do que havia sido discutido na audiência de conciliação e

na FUNAI, além da necessidade de desocupação da fazenda; QUE, logo após essa reunião

na FUNAI,  JORGE telefonou para um Delegado da Polícia Federal, salvo engano de nome

FERNANDO,  que  teria  informado  ao  JORGE  que  não  havia  perspectiva  de  execução  da

reintegração de posse; QUE, não sabe dizer se JORGE retornou para Sidrolândia, tendo em

vista que seria feriado no dia seguinte (30/05/2013); QUE, no dia 30/05/2013, pela manhã, não

se recordando o horário exato, recebeu um telefonema de JORGE, dizendo que ele havia

sido informado pelo Dr. Alcídio de que a Polícia Federal já estava na área da fazenda Buriti

para a execução do mandado de reintegração de posse;  QUE, nesse momento,  o depoente

entendeu que a situação era grave e que seria necessário seu deslocamento até a terra indígena

Buriti;  QUE foi primeiro até a Coordenação Regional para pegar o veículo oficial da FUNAI e foi

para Sidrolândia; QUE, chegou em Sidrolândia ainda no período da manhã, não se recordando o

horário, acreditando que tenha sido por volta de 9h30min: QUE, em Sidrolândia, foi direto para o

hospital, pois já havia sido informado por JORGE de que havia falecido um indígena; QUE,

no hospital havia um aglomerado considerável de indígenas, sendo que os familiares queriam ver o

corpo de OZIEL;  QUE, a situação estava muito  delicada no local,  tendo o depoente  e JORGE

conversado com os indígenas: QUE, o depoente então entrou no hospital, tendo conversado com o

diretor do hospital e com o médico que atendeu OZIEL; QUE, o médico disse ao depoente que

OZIEL já havia chegado no hospital com os sinais vitais fracos; QUE, o depoente não viu o corpo

de OZIEL, pois o mesmo tinha acabado de ser enviado ao IML, segundo informações do hospital;

QUE, então JORGE e o depoente foram para a área da fazenda, não sabendo o horário, mas

acreditando que tenha sido por volta das 11 h; QUE, chegaram na fazenda passando por dentro

da aldeia e no meio de diversos  indígenas, tendo o depoente dito a eles que se informaria da

situação para repassar-lhes; QUE, foram direto até a sede conversar com o Delegado MARCELO;

QUE o Dr. MARCELO relatou brevemente a situação, explicando que a situação estava difícil,

pois houve a necessidade de uso da força, uma vez que o diálogo não havia sido efetivado

com sucesso; QUE, gostaria de registrar que quem é responsável por esse diálogo com as

comunidades  é  a  FUNAI,  a  qual  deveria  ter  sido  avisada  com  antecedência  mínima  da

execução; QUE, havia um grupo de indígenas que estava mais exaltado, posicionado à esquerda

de quem está de costas para a sede da fazenda: QUE o depoente e JORGE foram até esse

grupo e perceberam que os ânimos estavam bastante exaltados e havia  muita indignação

com a morte  de OZIEL,  tendo os indígenas questionado fortemente porque  a FUNAI  não

estava  presente no local;  QUE o depoente disse aos índios que a FUNAI  não havia  sido

comunicada;  QUE  o  intuito  do  depoente  e  de  JORGE  era  convencer  que  os  indígenas

deixassem o local,  a fim de evitar  mais situações de violência;  QUE todavia  o depoente

percebeu que a situação estava mesmo fora de controle e que as lideranças não tinham mais

voz ativa;  QUE JORGE e o depoente  permaneceram ali  conversando e,  no momento em que
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chegou um reforço policial, a linha de policiais que fazia frente a esse grupo indígena avançou,

lançando bombas de efeito moral e atirando com balas de borracha e com munição letal: QUE,

pode afirmar isso, pois viu um policial atirando com uma pistola; QUE, acredita que o depoente e

JORGE tenham corrido o risco de serem atingidos, sendo que saíram do local e retornaram para a

entrada da fazenda:  QUE, não havia mais muito o que  fazer, pois a situação Já estava fora de

controle;  QUE,  após  a  chegada  dos  reforços  e  avanço  dos  policiais,  os  indígenas  foram

"empurrados" para além dos limites da fazenda; QUE, pelo que o depoente foi informado naquele

momento, a intenção dos policiais era recuar os indígenas até a aldeia, acreditando que essa ação

aumente ainda mais a tensão entre os índios,  por entender que está extrapolando  os limites da

decisão judicial; (…) QUE, a FUNAI, juntamente com a Polícia Federal, já fizeram diversas ações

junto às aldeias com o intuito de regularizar armas de fogo antigas, utilizada s para caça; (…) QUE,

teve  conhecimento  que houve o  deslocamento  de índios  de outras  regiões,  como por  exemplo

Miranda e Aquidauana, com o intuito de reforçar a ocupação da terra indígena Buriti, não sabendo

contudo  especificar  as  datas;  QUE,  esclarece  que  isso  é  parte  da  mobilização  crescente  das

comunidades da etnia terena, que cada vez mais se unem; (...)”

Não  obstante,  na  certidão  positiva  de  desocupação  do  oficial  de

Justiça, expedida ao final da operação, consta: “certifico e dou fé que, tendo recebido o

presente mandado em plantão judicial no dia 29/05/2013, às 18:00h, dirigi-me no mesmo

dia, às 19:00h, à sede da Polícia Federal, onde dei ciência ao Delegado de Polícia Federal,

Dr. Alcídio de Souza Araújo, sobre a r. ordem judicial  e do r. mandado expedido pelo Juiz

Federal da 1ª Vara Federal de Campo Grande, onde determinava a desocupação imediata da

Fazenda  Buriti,  em  Sidrolândia  -  MS,  na  oportunidade  fui  informado  pela  Autoridade

Policial que os trâmites e preparativos para o cumprimento da r. ordem estava sendo

realizada de forma sigilosa e que a operação se realizaria no dia seguinte, 30/05/2013,

com saída de Campo Grande -  MS às 05:00h;  que,  segundo informações da autoridade

policial,  a operação policial seria  coordenada pelos Delegados de Polícia Federal:  Dr.

Marcelo Alexandre de Oliveira, Dr. Eduardo Jaworski de Lima, Dr. Fernando Paganelli e,

como negociador, o Dr. Alcidio de Sousa Araújo” (fl. 152).

Igual informação consta do relatório circunstanciado das fls. 287/288,

subscrito pelo Escrivão de Polícia Federal Fernando ZORZETTI Filho: “(…) No dia 29/05/2013,

este subscritor foi escalado para participar da Audiência de Conciliação realizada no Parque

dos Poderes, na Justiça Federal em Campo Grande/MS, aproximadamente entre as 13:00 e

18:00  horas.  Saindo  da  Audiência,  a  equipe  se  deslocou  até  o  auditório  da

Superintendência da Polícia Federal em Campo GrandelMS, local onde foi realizada a

divisão de equipes, assim como a exposição do plano operacional.”

Também no relatório individual do PPF BRENO Horta de Almeida, à

fl. 374: “Às 17:00 hrs do dia 29/05/2013, quarta-feira, foi dado início ao Brieffing da Ordem

de Missão Policial nº 693/13, denominada Operação "ECO SUN LEX".

Não obstante, somente às 6h30m do dia dos fatos, o Chefe da CTL

foi informado por um Delegado de Polícia Federal que a operação de desocupação já estava

em andamento. O Coordenador Regional da Funai em Campo Grande, por sua vez, tó tomou

conhecimento da ação policial às 8h30m do mesmo dia, através do Chefe da CTL (fl. 233).
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O  oficial  de  Justiça  certificou  que  entrou  em  contato  com  o

representante da FUNAI, Jorge Antônio das Neves, apenas às 8h40m, para cientificar-lhe do

cumprimento da ordem (fl. 153).

Em contrapartida, o Delegado MARCELO Alexandrino,  alegou, sem

comprovar, que às 5 horas da manhã,  do dia dos fatos, efetuou ligações telefônicas,  sem

sucesso, para o Chefe da CTL e para o membro do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL atuante

na questão indígena.

Não  obstante,  a  versão  não  convence.  Os  depoimentos  dos

representantes da Autarquia Indigenista, a certidão do oficial de Justiça e os relatórios policiais

deixam  evidente  que  a  exclusão  da  FUNAI  e  do  órgão  ministerial  da  operação  para

cumprimento de ordem deu-se de forma dolosa, assumindo os comandantes da operação a

responsabilidade pelos  descumprimentos dos procedimentos e doutrinas policiais,  que

elevam, aos mais alto grau de importância, as negociações para contenção de distúrbios

civis, mediante o uso de todos os meios necessários para seu êxito. Até para um leigo,

completamente alheio aos assuntos indígenas, é evidente que a Polícia, sozinha, sem apoio

dos  órgãos  de  confiança  dos  indígenas,  tem mínimas  chances  de  sucesso  em  ações  de

desocupação.  Salvo  se  o  “sucesso”  da  operação  representasse  intencional  ausência  de

negociação para uso imediato da força.

Não bastassem as doutrinas policiais, que deveriam ser de profundo

conhecimento  dos  comandantes,  o  Manual  de  Diretrizes  Nacionais  para  Execução  de

Mandados  Judiciais  de  Manutenção  e  Reintegração  de  Posse  Coletiva,  editado  pelo

Departamento de Ouvidoria Agrária e Mediação de Conflitos do Ministério do Desenvolvimento

Agrário, de 11 de abril de 2008, tendo em vista que “uma das causas de violência no campo

são os meios  empregados  no cumprimento  dos  mandados  de manutenção e  reintegração

envolvendo  ações  coletivas  pela  posse  de  terra  rural,  bem  como  mandados  de  busca  e

apreensão,  em razão  da falta  de  obediência  dos cuidados  mínimos  no que se refere  aos

direitos  humanos  e  sociais  das  partes  envolvidas”,  dispõe  expressamente  acerca  da

necessidade de comunicar, com antecedência mínima de 48 horas, as partes da ação judicial e

os demais  órgãos estatais  envolvidos no  conflito  para  que se façam presentes durante  as

negociações e eventual operação de desocupação6.

6 2 - DAS PROVIDÊNCIAS INICIAIS 
Ao receber a ordem de desocupação  o representante da unidade policial articulará com os demais órgãos da União, Estado e Município
(Ministério  Público,  Incra,  Ouvidoria  Agrária  Regional  do Incra,  Ouvidoria  Agrária  Estadual,  Ouvidoria  do Sistema  de  Segurança  Pública,
Comissões  de Direitos  Humanos,  Prefeitura  Municipal,  Câmara  Municipal,  Ordem dos Advogados  do Brasil,  Delegacia  de Polícia  Agrária,
Defensoria Pública, Conselho Tutelar e demais entidades envolvidas com a questão agrária/fundiária),  para que se façam presentes durante as
negociações e eventual operação de desocupação.
(...)
6 - DA EFETIVAÇÃO DA MEDIDA
As ordens judiciais  serão cumpridas nos dias úteis das 6 às 18 horas, podendo este horário ser ultrapassado para a conclusão da operação.  A
autoridade policial responsável comunicará o cumprimento da medida judicial aos trabalhadores, ao requerente e aos demais envolvidos
com antecedência mínima de 48 horas.
A comunicação deverá conter: I – a comarca, o juízo e a identificação do processo em que foi determinada a medida; II – o número de famílias
instaladas na área a ser desocupada; III – a data e a hora em que deverá ser realizada a desocupação;  IV – a identificação das unidades
policiais que atuarão no auxílio ao cumprimento da ordem judicial.
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O  Plano  de Execução de  Mandados  Judiciais  de Reintegração de

Posse  Coletiva,  também  editado  pelo  Departamento  de  Ouvidoria  Agrária  e  Mediação  de

Conflitos do Ministério do Desenvolvimento Agrário, de 20 de julho de 2004, estabelecendo, de

maneira rigorosa, todos os passos que os encarregados de cumprir a determinação judicial

devem  obedecer  durante  o  cumprimento  de  ação  possessória,  garantindo,  deste  modo,  o

respeito  às  normas  constitucionais,  também  estabelece  como  premissa  a  “articulação  do

representante da unidade policial da área com os órgãos do Estado e/ou Município, para que

se façam presentes durante  a operação de desocupação,  a fim de alicerçar  a atuação da

polícia,  caso  seja  obrigada  a  usar  a  força  para  desalojar  os  ocupantes”.  Ressalta,  como

condição para a legítima ação de reintegração, a prévia comunicação ao Ministério Público e

aos órgãos estatais envolvidos, com indicação da data e da hora em que deverá ser realizada

a desocupação, além de determinar o prévio contato com os representantes dos ocupantes,

para fins de esclarecimentos e prevenção de conflito7.

Não  obstante,  lembre-se  que  o  Delegado  Federal  comandante  da

operação de desocupação da Fazenda Buriti, passados quase dois anos do conflito, em janeiro

de  2015  (fl.  1180  do  ICP),  mostrou  desconhecimento  quanto  à  existência  de  “Manual  ou

Procedimento  de  Operação  Padrão  para  casos  de  distúrbio  de  desocupação  de  terras

indígenas ou distúrbio civil correlato” (fl. 1180).

Se o comandante da operação demonstrou desconhecimento quanto

às mais básicas orientações nacionais para casos de distúrbio em ocupação de posse coletiva

– e não buscou, mesmo depois do desfecho da operação, inteirar-se do assunto –, certamente

também ignora os instrumentos internacionais sobre o assunto. 

Nessa  linha,  importante  mencionar  a  excepcionalidade  do  uso  da

força  trazida  pelo  Código  de  Conduta  para  Encarregados  da  Aplicação  da  Lei  (CCEAL),

aprovado pela Resolução nº 34/169, de 17/12/1979, da Assembleia Geral das Nações Unidas,

7 ARTICULAÇÃO DO POLICIAL COM REPRESENTANTES DOS MUNICÍPIOS
01. Articulação do representante  da unidade policial  da área com os órgãos  do Estado e/ou Município,  para que se façam presentes
durante  a  operação  de  desocupação,  a  fim de  alicerçar a  atuação da  polícia,  caso seja  obrigada  a  usar  a  força  para  desalojar  os
ocupantes.
(…)
PROVIDÊNCIAS QUE O RESPONSÁVEL DEVE TOMAR
12. O responsável pelo fornecimento de apoio policial com o intuito de instruir a comunicação tomará as seguintes providências:
I –Contactar com os representantes dos ocupantes, para fins de esclarecimentos e prevenção de conflito;
II –Localizar acampamentos provisórios, com apoio das autoridades municipais, estaduais e federais, inclusive do Departamento de Ouvidoria
Agrária e Mediação de Conflitos e das Ouvidorias Agrárias Estaduais, para remanejamento dos despejados;
III –Indicar, também com apoio das autoridades supramencionadas, prédios para a guarda dos bens das famílias despejadas.
O RESPONSÁVEL PELA OPERAÇÃO POLICIAL DEVE COMUNICAR A REINTEGRAÇÃO DE POSSE COLETIVA ÀS SEGUINTES
AUTORIDADES
13. O responsável pela operação policial comunicará a reintegração de posse coletiva às seguintes autoridades:
I  –ao  representante  do  Ministério  Público  do  município  onde  estiver  localizado  o  imóvel  objeto  do  cumprimento  do  mandado  de
reintegração de posse coletiva, ou da comarca de sua jurisdição;
II –ao superintendente regional do Incra;
III –ao ouvidor agrário estadual ou, na sua falta, ao ouvidor agrário nacional; e
IV –ao Conselho Tutelar.
A COMUNICAÇÃO DEVE OBEDECER O ÀS SEGUINTES REGRAS
14. A comunicação deverá conter as seguintes indicações:
I –a comarca, o juízo e o número da ação em que foi determinada a reintegração de posse coletiva, bem como os nomes das partes envolvidas;
II –o número de famílias instaladas na área a ser desocupada;
III –a data e a hora em que deverá ser realizada a desocupação;
IV –a identificação das unidades policiais que atuarão no auxílio ao cumprimento da ordem judicial, inclusive a previsão do número de policiais
que atuarão na operação;
V–a prévia indicação dos locais que servirão de alojamento aos despejados e onde poderão depositar os seus bens.
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mais importante instrumento internacional sobre o uso da força e de armas de fogo, que, em

seu  artigo  3º,  estabelece:  “Os  funcionários  responsáveis  pela  aplicação  da  lei  só  podem

empregar a força quando tal se afigure estritamente necessário e na medida exigida para o

cumprimento do seu dever.”

Já os Princípios Básicos sobre a Utilização da Força e de Armas de

Fogo pelos Funcionários Responsáveis pela Aplicação da Lei (PBUFAF), adotados pelo Oitavo

Congresso das Nações Unidas para a Prevenção do Crime e o Tratamento dos Delinquentes,

realizado  em  Havana,  Cuba,  de  27  de  agosto  a  7  de  setembro  de  1999,  destacam  a

importância de usar todas as técnicas disponíveis para a negociação. Dispõe em seu item 4:

“Os policiais, no exercício das suas funções, devem, na medida do possível, recorrer a meios

não violentos antes de utilizarem a força ou armas de fogo. Só poderão recorrer à força ou a

armas  de  fogo  se  outros  meios  se  mostrarem  ineficazes  ou  não  permitirem  alcançar  o

resultado desejado”. Nessa linha, o item 20, que registra a necessidade de conceder atenção

particular, na formação dos policiais, às alternativas para o uso da força ou de armas de fogo,

incluindo a resolução pacífica de conflitos, ao conhecimento do comportamento de multidões e

aos  métodos  de  persuasão,  de  negociação  e  mediação,  bem  como aos  meios  técnicos,

visando limitar a utilização da força ou de armas de fogo8.

Assim,  não  se  sustenta  a  alegação  de  que  o  envolvimento  de

terceiros no processo de negociação contraria regras básicas da doutrina de gerenciamento de

crise. Inicialmente, para o êxito da operação, cabe ao comando identificar o tipo de crise que

se estabeleceu e, identificada, adotar os procedimentos corretos. E, nos termos da doutrina, da

normatização  e  da  própria  ordem  judicial,  que  consignou  “a  FUNAI  é  responsável  pela

comunicação  e  orientação  das  comunidades  indígenas  acerca  da  obrigatoriedade  das

decisões  judiciais,  devendo  referido  órgão  tomar  as  medidas  necessárias  no  intuito  de

respeitar a integridade das comunidades indígenas” (fl. 29/30 do ICP), era obrigação, quando

do cumprimento da ordem judicial,  convocar a FUNAI e MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL,

com a antecedência necessária,  para que se fizessem presentes na negociação.  E ligação

telefônica sem sucesso, quando a operação policial já começou, não atende os fins propostos.

Também  não  é  possível  sustentar,  como  justificativa  para  sua

exclusão do processo de reintegração, que  a FUNAI teve várias oportunidades de retirar os

índios pacificamente, demonstrando total incapacidade para atingir o objetivo. Não passa de

mera alegação empírica, destituída de embasamento técnico. 

Se  bem  manejada,  a  negociação  poderia  ter  evitado  o  conflito

armado, e, para seu bom emprego, seria indispensável, no caso em exame, a convocação da

8 20. Na formação dos policiais, os Governos e os organismos de aplicação da lei devem conceder uma atenção particular às questões de ética
policial e de direitos do homem, em particular no âmbito da investigação, às alternativas para o uso da força ou de armas de fogo, incluindo a
resolução pacífica de conflitos, ao conhecimento do comportamento de multidões e aos métodos de persuasão, de negociação e mediação, bem
como aos meios técnicos, visando limitar a utilização da força ou de armas de fogo. Os organismos de aplicação da lei deveriam rever o seu
programa de formação e procedimentos operacionais à luz de casos concretos.
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FUNAI e do Ministério Público, órgãos com os quais os indígenas já mantém rapport (relação

de confiança), com a antecedência necessária.

Nessa linha, é possível inferir que houve deliberação do comando da

operação no sentido de  não negociar. Fosse outra a intenção,  não haveria razão conferir

caráter sigiloso à operação e excluir a FUNAI e MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL do início

dos  procedimentos  de  reintegração.  E  a  análise  do  desenrolar  da  “negociação”  espanca

qualquer dúvida em sentido contrário.

6.  DA  SUPRESSÃO  DA  NEGOCIAÇÃO  E  DA  ELEVAÇÃO  DO

NÍVEL DE FORÇA

Iniciou-se então a “tentativa de negociação”  entre o DPF ALCÍDIO,

escoltado pelo Major MARCOS PAULO e acompanhado do Oficial  de Justiça, e os poucos

indígenas  que  lá  estavam  (fl.  152,  417,  423,  746  e  611-ICP)  –  não  necessariamente

lideranças9–, que se deu nos seguintes termos10:

VÍDEO 1 (2 minutos)

Policial 1: · Já deram um tiro lá.
Policial  2: Vou por aqui em cima, tá?
Policial 1: Humhum.
Policial 2: Ok, ok... não tem...
(31 segundos) DPF ALCÍDIO:   Pessoal! Nos viemos cumprir a ordem... e ai?
Índio não identificado: Vai ter que passar por cima, nossa decisão é mantida.
DPF Alcídio : Eu aconselho a saírem.
Índio não identificado: Rodeia la, rodeia lá…
DPF Alcídio: Olha só pessoal, vai ser responsabilizado as lideranças. Cada um de vocês aqui

como líder, terão responsabilidade. Leram bem a ordem judicial, não leram? As lideranças que foram lá
com o Juiz,  receberam a ordem judicial  e o juiz deixou bem claro que quem impedir vai responder
legalmente. Então eu já estou aconselhando: UM: Não colocar crianças e nem idosos a frente, nem
mulheres. As lideranças estão sendo avisadas. Nada de arma de fogo.

Índio não identificado: Aqui não tem arma, Doutor.
OPF Alcídio: Então ja estou avisando. Não arma de fogo, Não crianças. Então nós podemos,

os senhores podem sair agora, de forma pacífica, sem neste primeiro momento, sem levar nada, após
a polícia dominar...

Neste primeiro vídeo, a tropa policial avança e estaciona a cerca de

10 metros dos indígenas, que permanecem parados. Nos últimos 3 segundos do vídeo, um

índio vestido de gandola camuflada dá alguns passos em direção à tropa.

VÍDEO 2 (1 minuto 15 segundo)

DPF Alcídio: Vocês foram avisados. Não usem crianças, não usem crianças …
Polícia CIGCOE: Afastem. A responsabilidade pelas crianças são de vocês!
Índio não identificado: É sua. E sua responsabilidade!
Policial CIGCOE: Nós temos a ordem!

9 Depoimento do indígena Antônio Aparecido Jorge de Oliveira (fls. 446/447): “(…) QUE é cacique da Aldeia Córrego do Meio há oito meses;
QUE no dia 30105/2013 aproximadamente umas 07:20 horas, foi avisado em sua residência que estava em andamento a desocupação da Fazenda
Buriti;  (…)  QUE não participou da negociação realizada entre o Delegado Alcidio e os indígenas  presentes na Fazenda no momento da
chegada dos policiais; (…) ”

Depoimento da indígena Ana Sueli Firmino (fls. 478/479): “(…) AO QUESITO 02 QUE não compõe liderança indígena; (…)  QUE o Delegado
ALCIDIO veio para frente da entrada da Fazenda Buriti  e logo após uma equipe policial em linha com escudos, uniforme camuflado e preto;
QUE pediu para que o trator parasse e iam descer em frente ao acesso da fazenda Buriti onde os índios se juntavam; QUE imaginou que haveria
uma negociação e daria tempo de se retirar do local se houvesse alguma ação policial;  QUE viu o Delegado ALCÍDIO dizer que estava ali
para cumprir o mandado judicial, perguntando duas vezes se os índios iam sair e recebendo resposta negativa disse que as lideranças seriam
responsáveis pelo que acontecesse com as mulheres e crianças; (...)”

Depoimento do indígena Adão Fernande Bernardo (fls. 481/482): “(…) AO QUESITO 02 QUE não compõe liderança indígena, mas participou da
negociação com o Delegado ALCIDIO;(...)”

10 Conforme degravação das fls. 1826/1827, relatório policial da fl. 941 e vídeos da fl. 687-ICP.
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Índio não identificado: É sua. E sua responsabilidade!
(14  segundos)  Policial  CIGCOE:  “Atenção  ao  segundo  pelotão,  avancem.  Terceiro  e

primeiro pelotão, avancem em direção à sede. Sério! Vai avançando, conforme o combinado.
Índia não identificada: Nóis nao é bandido! Nóis não usa droga!
Policial CIGCOE: Zero quatro, avance, zero quatro.
Índia não identificada: Eu não mexo com droga, eu não mexo com droga, não sou bandida, eu

sou cidadã!
Índio não identificado: É sua. E sua responsabilidade!
Policial CIGCOE: Prossiga, prossiga!
Índia não identificada: Policial vai nos atacar!
Radio do Policial:  O zero quatro pediu para vocês saírem daí. (Neste momento, aos 45

segundos do vídeo, o Delegado ALCÍDIO é conduzido para detrás dos escudos da CIGCOE).
Policial  CIGCOE:  Bom,  a  ordem  foi  dada,  estamos  entrando,  a  ordem  foi  dada!  (fala

direcionada aos indígenas)  Recua, recua (dirigido aos policiais)… (Neste momento os indígenas
começam a caminhar em direção ao pelotão e os policiais recuam) A responsabilidade é sua! (aos
indígenas, novamente)

Índios avançando e gritando: Atira, atira! A responsabilidade é sua! Atira, Atira!
Índia não identificada: Tem criança, meu filho vai morrer também!
Policial CIGCOE: Abre, Abre, abre!

O segundo vídeo inicia com policiais e indígenas há, no máximo, dois

metros de distância em razão do avanço dos indígenas. 

Note-se que, quando dada a ordem para o avanço dos pelotões da

CIGCOE,  aos  14  segundos  do  segundo  vídeo,  foi  formalmente  finalizada  a  fase  de

verbalização  e  iniciado  o  conflito.  E,  nesse  momento,  os  indígenas  apresentavam

exclusivamente  resistência  passiva  (dizendo  que  não  sairiam),  caminhando  em direção  ao

pelotão, sem manifestações agressivas, sem ameaças e sem fazer uso de qualquer espécie de

arma, portando exclusivamente bordunas. Havia, até então, possibilidade para negociações,

que foi  encerrada pela força policial,  quando determinou o avanço da tropa. À fl. 746, no

relatório da operação, o comandante da CIGCOE, Major MARCOS PAULO, alega:

(…) os indígenas invasores que se diziam líderes começaram a avançar em direção à célula de

negociação, demonstrando inclusive  a real intenção de capturar  o representante da Polícia

Federal – Delegado Alcídio,  momento em que houve a necessidade de retirada do mesmo

bem  como  determinação  para  que  os  pelotões  de  controle  de  distúrbio  civis

desembarcassem dos veículos de transporte e tomassem suas posições conforme havia sido

designado no planejamento.

Imediatamente  após  o  desembarque  e  formação  dos  pelotões,  foi  visualizado  que  os

invasores se dirigiram para a sede da área invadida, incendiando a residência principal e um

anexo desta, momento em que foi realizada a aproximação simultânea dos três pelotões no intuito

de “tomar” a área invadida e tentar minimizar os prejuízos. (...)

Mas as imagens demonstram que a retirada do Delegado ALCÍDIO foi

feita imediatamente após a comunicação vinda por rádio de que “o zero quatro pediu para

vocês saírem daí”,  e  não após  demonstração  de  real  intenção  de captura  por  parte  dos

indígenas  invasores.  Nesse momento,  já havia sido dada a ordem para  início  da ação de

desocupação e a movimentação do Delegado deu-se no  exclusivo  intuito  de protegê-lo da

reação indígena proporcional à força policial indevidamente empregada.

A índia que respondeu aos policias, Ana Sueli Firmino (depoimento às

fls. 478/479),  estava acompanhada de uma criança de, talvez,  seis anos de idade. Um dos
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índios que portava borduna também carregava um pequeno cão. Ao final do vídeo, os índios

permanecem avançando e os policiais, recuando.

VÍDEO 3 (3 minutos e 17 segundos, gravado pelos indígenas)

Índios em algazarra, gritando e avançando em direção aos Policiais:
Aos 11 segundo, o Delegado Alcídio é conduzido para detrás dos escudos da CIGCOE.
Policial  CIGCOE:  "Não avança, a ordem foi dada, estamos entrando! (fala direcionada aos

indígenas)
Indígenas: Atira! Nós não vamos sair! Atira! Atira! Atira!
(Neste momento, o pelotão de negociação recua e outro pelotão, logo atrás, avança, a

fim de se encontrarem)
Indígenas: “Atira, porra, atira! Não vão atirar, porra? Podem atirar!
À  frente  do  avanço  indígena,  aparecem  duas  índias  e  a  mesma  criança  já  filmada

durante as negociações.
Ao  1  minuto  e  02  segundos  do  vídeo,  ouve-se  um estampido,  não  sendo  possível

precisar  a  origem.  Ao  1  minuto  e  07  segundos,  policiais  passam  a  atirar  com  balas  de
elastômero e imediatamente os indígenas iniciam a fuga. A indígena com a criança é a única que
permanece parada em frente ao pelotão.

Índia: “Ó a Juscelina, lá, caramba!”
Índio não identificado: “Cadê a gurizada?”
Índio não identificado: “Vamos fechar lá caramba! Fecha! Fecha! Fecha, logo!.

Assim, verifica-se que a “negociação” restou limitada à seguinte frase:

“  Pessoal!!!... Nós viemos cumprir a ordem... e aí?  ”, sendo encerrada pela Polícia menos de

2  minutos  após  iniciada,  já  incluindo,  nesse  lapso  temporal,  as  advertências  de

responsabilização. 

Imediatamente  após  encerradas  as  advertências  acerca  das

responsabilidades  dos indígenas quanto  às  vidas,  especialmente  das mulheres e crianças,

ouve-se um estampido,  não sendo possível  precisar  a origem, e, cinco segundos após,  os

policiais  passam a atirar  com balas  de elastômero e imediatamente os indígenas iniciam a

fuga.

Não se descarta que esse primeiro estampido, ao 01m02s do vídeo 3,

tenha sido disparado por um dos policiais que se encontravam à esquerda do batalhão que

avança, pois é possível notar discreta elevação da arma longa do policial na extrema direita,

que poderia ser compatível com disparo, no exato momento do estampido. 
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Sobre a atuação policial,  há de se ter em conta o seguinte modelo

básico de uso diferenciado da força, adotado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública e

pela absoluta maioria das instituições policiais nacionais, segundo o qual a ação do suspeito é

o que justifica a reação proporcional do policial,  cabendo ao agente de segurança,  sempre,

usar do nível de força mais baixo que lhe está disponível e subir, ou descer, na escala de força

de forma dinâmica, gradual ou repentinamente, mas sempre em resposta à ação do suspeito.

A Portaria Interministerial nº 4.226, de 31 de dezembro de 2010, por

sua vez,  conceitua  “Nível  do  Uso da Força”  como a “intensidade da força escolhida  pelo

agente  de  segurança  pública  em  resposta a  uma  ameaça  real  ou  potencial”,  e  “Uso

Diferenciado da Força” como a “seleção apropriada do nível de uso da força em resposta a

uma ameaça  real  ou  potencial  visando  limitar  o  recurso  a  meios  que  possam  causar

ferimentos ou mortes”. 

No item 2 do anexo I,  mencionada Portaria  dispõe que “O uso da

força  por  agentes  de  segurança  pública  deverá  obedecer  aos  princípios  da  legalidade,

necessidade,  proporcionalidade,  moderação e  conveniência”,  e  conceituando  os  princípios,

dispõe  “Princípio  da  Necessidade:  Determinado  nível  de  força  só  pode  ser  empregado

quando níveis  de menor  intensidade  não forem suficientes  para  atingir  os  objetivos

legais pretendidos”. 

Ou  seja,  a  Polícia  Federal,  que  está  expressamente  sujeita  às

diretrizes  trazidas  pela  Portaria  nº  4.226/10  (art.  2º),  deveria  ter  exaurido  o  nível  da

VERBALIZAÇÃO e aguardado a elevação do nível de resistência/agressão dos indígenas para

que fosse legítima a superação da fase de verbalização e o avanço na escala de força em

direção às técnicas defensivas não-letais e à força letal.

Mas  não.  Ocorreu  exatamente  o  contrário:  encerramento  da

negociação  e  elevação  do  nível  de  força  pela  polícia,  independentemente  e  em

desproporção com as ações dos invasores, sem observância e emprego adequado de cada

nível da escala de força. 

É frontalmente contrário a qualquer doutrina de uso diferenciado da

força, gerenciamento de crises ou controle de distúrbios civis a subutilização ou a pressa no
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uso da verbalização e das técnicas de negociação, primeiro e mais importante nível de força. E

negociações demandam tempo. Deveriam, em verdade ter ocupado o maior tempo de toda a

operação, mas se limitaram a dois  minutos, enquanto a operação tomou doze horas. Se o

controle do distúrbio civil começa com adoção de procedimentos equivocados, certamente não

terá êxito.

O uso da força só se mostrará legítimo quando esgotadas todas as

possibilidades  de  negociação,  persuasão  e  mediação.  E,  não  cumpridos  os  requisitos  e

procedimentos operacionais prévio para o uso da força, esse de mostrará excessivo.

E nem se diga que a sentença  “Pessoal!!! Nós viemos cumprir a

ordem...  e  aí?” é negociação;  não passa de mera comunicação de que a Polícia  Federal

usaria da força para cumprir a ordem, beirando a ameaça, que, obviamente, serve apenas para

inflamar os ânimos. 

A  entonação  apropriada,  inclusive  mediante  flexão  da  voz,  e  o

emprego de termos e linguagem adequados são básicos e vitais em qualquer  processo de

negociação, especialmente em situações de gerenciamento de crises, que exigem profissionais

treinados e dotados da paciência e fleuma elevados. Houvesse sido empregada a habilidade

e os procedimentos que a situação demandava, o fim pretendido teria sido alcançado, quiçá

em menor tempo.

“As  palavras-chaves  na  aplicação  da  lei  serão  negociação,

mediação, persuasão e resolução de conflitos. A comunicação é o caminho preferível

para se alcançar os objetivos de uma aplicação da lei legítima”, segundo Cees de Rover,

consultor  sênior  da  ONU para  situações  relacionadas  à  segurança pública,  no  Manual  de

Direitos Humanos e Direito Internacional Humanitário para Forças Policiais e de Segurança, 2ª

edição, Editora Parma, São Paulo, 2004, p. 286.

A observância dos princípios de abordagem, incluindo o planejamento

prévio  das  ações,  aliada  à  execução  correta  das  táticas  de  observação,  aproximação  e

negociação,  incluindo  postura,  entonação  de  voz,  escolha  das  palavras  que  expressem

respeito e dignidade, atuação imparcial e isenta na condução das ações policiais, constituem-

se em medidas preventivas que inibem a reação e a resistência e traduzem com precisão a

eficácia da investida policial.

Ademais, também como possibilidade da negociação policial, há de

se  cogitar  o  oferecimento  de  algumas  concessões,  inclusive  tempo  necessário  para

cumprimento da ordem de reintegração, com autorização judicial, ainda que esse prazo, em

oportunidade anterior, tenha sido descumprido, pois, como aconteceu, de nada adiantou o uso

da força e o suposto cumprimento imediato da ordem, depois de doze horas de operação,

mediante o custo de uma vida, da integridade física dos policiais e dos rebeldes e do elevado
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gasto público, tendo como consequência a imediata reocupação do imóvel, apenas duas horas

após a Polícia abandonar a área, e incêndio dos prédios que haviam sido salvos. 

E não cabem alegações de que, frustradas as tentativas anteriores de

negociação,  ou  supondo  resistência  dos  indígenas,  seria  adequado  suprimir  a  fase  mais

importante do uso da força. Todo insurgente, no início dos embates, está disposto a resistir. No

caso,  ademais,  conforme  informou  o  Chefe  da  CTL,  Jorge  Antônio  das  Neves,  estava

agendada reunião entre os indígenas para aquele mesmo dia às 10 horas para que fosse dada

ciência à comunidade da determinação judicial  (fls. 488/494 do ICP). E, como é hialino em

qualquer doutrina nacional ou internacional de uso diferenciado da força, gerenciamento de

crises ou controle de distúrbios civis, a negociação deve ser exaustiva e, quando se supor que

não há mais possibilidade de negociação, novas técnicas de negociação devem ser utilizadas,

tudo de modo a evitar o uso da força e garantir o sucesso da operação. 

Dispõe a apostila de gerenciamento de crises do curso de formação

de sargentos da Polícia Militar do Estado de São Paulo, atualizada em fevereiro de 201511:

“Costuma-se dizer que em uma crise deve-se negociar, negociar e negociar; e quando

se esgotarem as possibilidades de negociação, deve-se tentar negociar mais um pouco.”

O trabalho policial  iniciou na madrugada daquele dia 30 de maio e

exigia a elevação do nível  de força policial  de forma gradual,  em resposta às atitudes dos

insurgentes, esgotando-se os níveis de força anteriores para que fosse legítimo progredir no

nível de força empregado, independentemente da atuação anterior de outros entes estatais.

Mas  não,  partiu  a  corporação  policial  diretamente  para  o  quinto  nível  de  força  (técnicas

defensivas não-letais), em sua gradação mais intensa (munição de elastômero) ainda que os

indígenas tivessem apresentado, no máximo, resistência passiva quando foram disparadas as

primeiras munições de elastômero. E a doutrina de uso da força é de uso dos órgãos policiais,

a  quem  cabe  cumpri-la  rigorosamente,  sob  pena  de  configuração  de  abuso  de  poder,

independentemente de atuações anteriores de outros órgãos. Assim, são absurdas alegações

no sentido de que a negociação foi suprimida pois já havia sido tentada por outros órgãos

(FUNAI,  Judiciário,  Ministério  Público).  A  doutrina  mais  básica  que  deveria  ser  de

conhecimento obrigatório  de qualquer agente de segurança impõe que a  polícia, ainda que

apoiada por órgãos diversos, antes do uso de qualquer espécie de força, esgote a negociação,

especialmente em situações de distúrbios civis. De modo contrário, qualquer demonstração de

força configurará desvio.

Nesse sentido, a apostila de controle de distúrbios civis do curso de

formação de sargentos da Polícia Militar do Estado de São Paulo, atualizada 201612, dispõe,

em suas primeiras linhas “Sendo a missão principal das Polícias Militares a preservação da

11 Disponível  em  http://www3.policiamilitar.sp.gov.br/unidades/essgt/v1_5/images/Cursos/CFS/Apostila/20_-_Gerenciamento_de_Crises.pdf,
consulta feita em 14/09/2016.

12 Disponível  em  http://www3.policiamilitar.sp.gov.br/unidades/essgt/v1_5/images/Cursos/CFS/Apostila/22_-_Policiamento_de_choque.pdf,
consulta realizada em 14/09/2016.
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ordem pública é mister  deixar  claro que é  obrigação desta força de segurança buscar de

todas  as  formas  legais  o  controle  da  multidão  por  meio  de  ação  de  presença,

acompanhamento, monitoramento e diálogo com possíveis lideranças, consubstanciando-se

em técnicas preventivas.”

Quanto  ao  ponto,  também  vale  destacar  a  função  social  da

propriedade e a conotação social da ação destacada tanto nos itens 8 e 10 do Manual13 quanto

no item 9 do Plano de Execução de Mandados Judiciais de Reintegração de Posse Coletiva14,

necessitando de bom senso do policial  para que sejam respeitados os direitos  humanos e

sociais  dos  ocupantes.  Lembre-se  que  foram  basicamente  esses  os  fundamentos  para

revogação da decisão de reintegração pelo magistrado federal em 04/06/201315 e pela Corte

Superior no dia seguinte16.

Ademais,  o  gerenciamento  de  crise demanda  resposta  imediata

eficiente,  evitando,  ao  menos,  que  a  crise  se  alastre.  E  a  atuação  da  polícia,  disparando

munições de elastômero  quando  os  indígenas  apresentavam resistência  passiva,  antes  de

exaurida a fase de negociação e antes da utilização de agentes químicos, além de contrariar o

princípio basilar de elevação do nível de força de acordo com a ação do suspeito, também vai

de encontro com a doutrina de gerenciamento de crise que tem como premissa a resposta

imediata a fim de conter a crise e evitar que se alastre e atinja proporções indesejadas. O que

se deveria buscar com o emprego adequado e exaustivo desse primeiro nível de força é a

redução do uso da força e o controle da situação. 

E  saliente-se:  a  probabilidade  de  insucesso  no  gerenciamento  da

crise, especialmente em conflitos agrários, é diretamente proporcional à elevação do nível de

força empregado.

Não se nega que houve ruptura do ordenamento jurídico por parte

dos indígenas, em frontal insurgência contra a integridade do ordenamento jurídico, as ordens

13 8 - DO USO DE MEIOS COERCITIVOS PARA A DESOCUPAÇÃO
(...)
A tropa deverá ser orientada quanto aos limites do poder de polícia, com base no interesse social e na preservação dos direitos fundamentais dos
indivíduos, nos termos do artigo 5º e seus respectivos incisos da Constituição Federal, observando-se que  o direito de propriedade somente
estará assegurado quando estiver cumprindo a função social (CF, art. 5º XXII e XXIII).
(...)
10 - DA CONOTAÇÃO SOCIAL DA AÇÃO
O efetivo  policial a ser lançado no terreno deve  ser esclarecido sobre a ação a ser desenvolvida,  com observação de que,  apesar de ser de
natureza judicial, possui conotação social, política e econômica, necessitando, em decorrência, de bom senso do policial para que sejam
respeitados os direitos humanos e sociais dos ocupantes.

14 OS POLICIAIS DEVEM ESTAR CIENTES DE QUE A AÇÃO A SER DESENVOLVIDA POSSUI CONOTA O CONOTAÇÃO SOCIAL
09. O efetivo policial a ser lançado no terreno deve ser esclarecido sobre a ação a ser desenvolvida, com advertência de que, apesar de ser de
natureza judicial, possui conotação social, política e econômica,  necessitando, em decorrência, de tirocínio do policial, para que sejam
respeitados os direitos humanos e sociais dos ocupantes.

15 “Dessa maneira, qualquer decisão de se efetivar a retirada da posse indígena sobre as áreas reocupadas implicará em severas consequências para
as comunidades, levando ao agravamento dos quadros  de insuficiência de recursos naturais e de ausência de acesso à totalidade dos
pontos territoriais de referência cultural Terena para as famílias da Terra Indígena Buriti. Ademais, é coerente afirmar que ações judiciais que
levem à reintegração de não-índios na posse da terra irão desembocar no acirramento do clima de conflito já existente na região, já que as famílias
relatam que as informações de que os indígenas seriam retirados de seu território tradicional tem dado aumentado o número e o vigor das ameaças
de violência promovidas por não índios contra membros das aldeias” (documento em anexo). 

16 “Contudo, por ora, o não acolhimento do pleito implica na possibilidade de se ocasionar mal maior à ordem pública e a integridade física dos
presentes  e,  no  conflito  entre  os  direitos  fundamentais  que  estão  em cotejo,  o  não  acolhimento  acaba  por  prestigiar  o  direito  à
propriedade  em detrimento  de  princípios  mais  importantes,  como  a  proteção  ao  direito  à  vida,  à  saúde  e  à  segurança.  Prestigia,
outrossim,  uma solução conflituosa  em detrimento  de uma solução conciliatória  e pacífica  que certamente  trará maiores  benefícios
sociais” (documento em anexo).
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judiciais  e  a  corporação  militar,  em  ilegítima  resistência.  Também  não  se  descarta  a

responsabilidade individual de cada indígena pelos atos que cometeram.

Não  obstante,  não  houvesse  rompimento  da  ordem  e  das  leis,

faleceria justificativa para a atuação policial. E a atuação policial constitucionalmente prevista17,

demandada  pela  comunidade  e  prevista  nas  modernas  doutrinas  policiais  é  pautada  na

preservação da vida do público externo, dos policiais e também dos insurgentes. O rebelde, em

princípio, não tem compromisso com a lei ou com a vida, mas o policial é treinado e formado

para atuar com racionalidade a fim de preservar vidas, inclusive dos criminosos. Tem o policial

o dever funcional de servir e proteger a sociedade, preservar a ordem pública e a incolumidade

das pessoas e do patrimônio, garantindo a vida, a dignidade e a integridade de todos.

Nesse sentido, o preâmbulo dos PBUFAF reconhece a importância e

a  complexidade  do  trabalho  dos  policiais,  além  de  destacar  seu  papel  de  importância  na

aplicação da lei em relação à administração da justiça, à proteção do direito à vida, à liberdade

e à segurança da pessoa, garantindo a segurança pública e a paz social18.

E,  neste  ponto,  registram-se  as  falhas  mais  importantes  e

comprometedoras  no  planejamento  da  operação,  pois  presume-se  que  comandantes  e

negociador mantiveram contato prévio estabelecendo a prioridade da negociação, seus termos,

suas  possibilidades,  seus  possíveis  desfechos,  os  pontos  negociáveis.  Nesse  sentido,

concluiu-se que a exclusão da FUNAI e do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL da operação de

reintegração,  a  ausência  de  negociação  e  a  imediata  elevação  da  força  fizeram  parte  do

planejamento de  reintegração  de  posse  e  mostraram-se  seus  pontos  mais  frágeis.  Os

elementos trazidos aos autos comprovam a clara opção da Polícia Federal pela supressão do

diálogo no cumprimento da ordem.

Portanto, não há mais espaço para alegações no sentido de que a

negociação  restou  impossibilitada  por  reação agressiva  por  parte  de  alguns  indígenas.  As

imagens  não  deixam  dúvidas  que  a  agressão  partiu  das  corporações  policiais.  Então,

impossível retirar a razão dos indígenas quando dizem que “a polícia chegou atirando”.

E, se houve intenção deliberada de suprimir a negociação, regra mais

básica das doutrinas policiais atuais, também restam absolutamente destituídas de fundamento

as afirmações no sentido de que os procedimentos adotados no dia 30/05/2013 “respeitaram

integralmente a doutrina de gerenciamento de crises e o uso progressivo da força” ou de que

“a  ação  dos  policiais  federais  e  militares  se  deu  em  resposta  à  agressão  imposta  pelos

indígenas”.

17 Artigo 144 da Constituição Federal: “A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação
da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: (…)”

18 “(…) Considerando ser justo  que,  com a devida  consideração pela segurança pessoal desses funcionários,  seja levado em conta  o papel dos
responsáveis pela aplicação da lei em relação à administração da justiça, à proteção do direito à vida, à liberdade e à segurança da pessoa humana,
à responsabilidade desses funcionários  por velar pela segurança  pública e pela paz social e à importância das habilitações, da formação e da
conduta dos mesmos (...)”
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7. DO USO DAS ARMAS MENOS LETAIS

Superada  a  fase  de  verbalização,  a  CIGCOE  passa  a  atirar  com

munições de elastômero, que  acertam indígenas que começam a fugir, mas ainda bastante

próximos dos policiais,  na região  posterior  ou superior  às pernas  19  ,  em desatendimento às

recomendações  técnicas  das  munições  não  letais,  conforme  folhetos  explicativos  das  fls.

953/955.  Os  exames  de  corpo  de  delito  das  fls.  614/652  indicam  que,  das  25  lesões

decorrentes de tiros com munição menos letais analisadas, 15 delas foram encontradas na

região posterior dos indígenas e 12 em locais diversos do corpo que não as pernas. Também

há  fortes  indícios  de  que  não  foi  observada  a  distância  mínima  para  o  uso  legítimo  de

armamento de elastômero (20 metros).

Às  fls.  614/652  constam  exame  de  corpo  de  delito  de  quatorze

indígenas feridos, todos com munição de elastômero (Mesaque Silva Duarte, Denilton da Silva

Reginaldo,  Clenio  Reginaldo  França Dias,  lsaías  dos Santos Fernandes,  Genivaldo  Pereira

Alcântara, Pedro Delfino Vitorino, Adão Fernandes Bernardo, Franquilim Duarte, Sueli Firmino

Delgado, Valdeir Jorge Delfino, Ana Luísa Fírmino, Sebastião Figueiredo) e às fls. 1424/1430,

de  outras  cinco  vítimas  indígenas  (Jair  Reginaldo,  Jesaias  Reginaldo  Delfin,  Nélio  Dias

Cordeiro, Genivaldo da Silva Delfino e Jacinto Bebiano de Oliveira).

Encerradas  as “negociações”  e após os disparos com munição de

elastômeros, os indígenas atearam fogo na residência, conforme laudo de perícia criminal local

das fls. 2146/2158, sendo expulsos de lá cerca de 20 minutos após, mediante a utilização de

armamento menos letal (fls. 153, 349, 392/393, 398, 495, 747). As construções secundárias –

residência  do  caseiro,  galpão,  depósito  – também foram incendiadas,  mas o fogo,  nesses

imóveis e nos veículos atingidos, foi contido pelo Corpo de Bombeiros (fls. 153, 585/587).

Nas  primeiras  imagens  do  confronto,  logo  após  encerrada  a

“negociação”,  em oposição  às  afirmações  do  Comandante  da  CIGCOE20,  também não  há

indicativo  de  que  foi  utilizada  carga  de  cassetetes  ou  agentes  químicos  antes  do  uso  de

munições de elastômero, também em conflito com a doutrina de controle de distúrbio civil, que

tem como princípio “dispersar para não confrontar”21, além da proporcionalidade do nível de

força segundo a resistência apresentada. 

Nesse sentido também dispõe o item 13 dos PBUFAF: “Os policiais

devem esforçar-se por   dispersar   as reuniões ilegais mas não violentas sem recorrer à força e,

quando isso não for possível, devem limitar a utilização da força ao estritamente necessário”.

19 Conforme exames de corpo de delito das fls. 614/652, prontuário médico da fl. 291 e imagens das fls. 959/960-ICP.
20 Fls. 744/753: “Todos os procedimentos para o cumprimento da ordem de reintegração foram adotados de forma gradual às atitudes dos indígenas

invasores, sempre se preocupando em adotar critérios da necessidade, legalidade e proporcionalidade, ou seja: foi montado célula de negociação
para  a saída  pacífica,  demonstração  de força  com o desembarque  e posicionamento  da  tropa,  utilização de  gás  lacrimogêneo  para  evitar  o
confronto, utilização de munições de impacto controlado em virtude da aproximação e agressão com pedras, paus flechas e lanças por parte dos
indígenas invasores, realização de carga de cassetetes para a dispersão e finalmente, após terem sido identificadas ameaças com armas de fogo,
foi efetuada resposta proporcional à agressão porém, não foi visualizado pelos policiais militares responsáveis pela segurança, o êxito em alvejar
algum agressor.”

21 Conforme depoimento do Comandante da CIGCOE, Major MARCOS PAULO, à fl. 1166-ICP.
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O  item  10  do  Plano  de  Execução  de  Mandados  Judiciais  de

Reintegração de Posse Coletiva adverte que “todo ato de polícia é imperativo, admitindo, em

consequência,  o emprego da força física,  para o seu cumprimento.  Contudo,  não se deve

confundir discricionariedade com arbitrariedade. Discricionariedade é liberdade de agir dentro

dos limites legais. Arbitrariedade é ação fora da lei, com abuso ou desvio de poder”.

Comprovado, portanto, que também houve falha policial na graduação

das técnicas menos letais e no manuseio das munições de elastômero.

8. FALTA DE MUNIÇÕES E CONTIGENTE POLICIAL

Não  obstante  a  Polícia  Federal  tenha  iniciado  o  cumprimento  da

ordem de reintegração de posse com a firme intenção de não negociar, não foi preparada para

o embate. Menos de duas horas após o início da reintegração,  quando os policiais  haviam

avançado significativamente, percebeu-se que o efetivo convocado não era bastante e que as

munições menos letais eram insuficientes22, em grande parte devido à teratológica suposição

22 Consta  da certidão  positiva  de desocupação expedida  pelo  Oficial  de  Justiça  José Ailton Pinto  de Mesquita  Filho  (fl.  153): “(…) que  em
consequência das reiteradas investidas dos indígenas e necessidade de rechaçá-los houve relato dos policiais que a munição menos letal estava
se esgotando, motivo pelo qual a coordenação da operação policial solicitou reforço ao Comando da Polícia Militar e à Superintendência
da Polícia Federal; que no decorrer das hostilidades dos indígenas foi constatado por este Oficial que o Policial Federal Senna foi alvejado na
altura do peito, por projétil de arma de fogo, sendo protegido pelo colete a prova de balas; que no decorrer das hostilidades dos indígenas foi
constatado por este Oficial que o Policial Militar José Maurício Neiva Alves foi atingido no queixo por objeto pontiagudo, causando profundo
ferimento; que no decorrer das hostilidades dos indígenas foi constatado por este Oficial que o Policial Militar Renato Cavalcante Franco que teve
uma de suas orelhas atingidas por possível projétil de arma de fogo (...)”

Informação do Policial Federal SAULO Barbosa N. de Leles (fl. 263): “(…) Por volta das 10h30, por a área ser muito ampla e os invasores terem,
propositalmente, se espalhado e nos cercado, utilizamos quase todo o suprimento de dispositivos menos letais, passando nossa ação a ser
apenas mantermos posição e não deixar que os descumpridores da Ordem Judicial retornassem ao domínio da área.  (…) Os momentos
que  se  prosseguiram  foram  tensos,  militares  dos  CIGCOE  levantaram  seus  escudos,  fecharam-se  a  se  proteger.  Como  dispúnhamos  de
pouquíssimos  recursos  menos-letais  naquele  momento,  e  percebendo  o  uso  inequívoco  de  armas  de  fogo  da  parte  daqueles  que
descumpriam o mandado de desocupação, este relator se sentiu impelido a realizar quatro ou cinco disparos, também de arma de fogo,
ao solo, apenas com o intuito de intimidar.(…)”

Informação  do Policial  Federal  GUSTAVO Pinheiro  Gonçalves  (fl.  283):  “(…)  Quando  os  policiais  já  haviam  avançado  significativamente,
chegou um momento em que os índios haviam dispersado demais, cercando assim as tropas policiais. Neste momento, verificou-se que a
munição menos letal estava próxima do fim e que nem a Polícia Federal nem a Polícia Militar dispunham de mais munição no local. Pelo
rádio foi possível ouvir que  um policial federal havia sido baleado no peito, porém que o projétil não teria atravessado o colete balístico. Pelo
rádio foi comunicado também que um policial do CIGCOE havia sido baleado na orelha e que a atenção deveria ser redobrada. A informação que
chegou via rádio foi que uma equipe de policiais teria retornado a esta superintendência para pegar mais munição menos-letal de forma a dar
continuidade à desocupação.  O tempo passava e a demora da chegada da munição transformava a situação em cada vez mais tensa à
medida que mais índios chegavam ao local. A todo instante os índios gritavam ofensas e ameaças aos policiais. Afirmavam também que não
desocupariam o local pacificamente e que se saíssem naquele dia, no dia seguinte regressariam. A todo instante pedras eram arremessadas na
direção da equipe de policiais além de atiradas com o auxílio de baladeiras (estilingues).”

Relatório Circunstanciado do Policial Federal Fernando ZORZETTI Filho (fls. 287/288): “(…) A situação ficou ainda mais tensa logo após a morte de
um índio, noticia esta que soube apenas por meio do rádio tetrapol, somada com a notícia que um policial já teria sido atingido por tiro na região
do coração, que por sorte foi parado por colete à prova de bala. e que outros dois policiais CIGCOE foram feridos, sendo um no queixo e outro na
orelha, enquanto um outro colega estava sendo levado ao Hospital. Diante dos tatos, a equipe começou a redobrara atenção, mesmo porque  as
munições não letais estavam se esgotando e este subscritor já não possuía mais bombas de efeito moral,  de sorte que,  mesmo  fazendo
ameaças, os índios não partiram para o confronto com a equipe.(...)”

Relatório Circunstanciado do Policial Federal NELSON Faria Junior (fl. 353): “(…) Julgo relevante informar que  o número de armas não letais
fornecido ficou bem aquém do ideal, pois a maioria dos policiais portavam somente suas pistolas 9 mm de uso funcional. O fornecimento de
equipamentos de proteção individual  também ficou a desejar. Apesar de não realizarmos ações de controle de distúrbios civis  – CDC, a
maioria dos Policiais portava somente um colete a prova de balas, ficando inclusive com a cabeça desprotegida contra projéteis de armas de fogo,
pedradas e pauladas. Um capacete tático deveria ser item obrigatório para operações desta natureza.”

Relatório Individual do Policial Federal BRENO Horta de Almeida (fls. 374/376): “(…) Havia poucos policiais com espingardas calibre .12, e além
disso, as munições de borracha já chegavam ao fim, e por isso o comando da operação solicitou apoio a Campo Grande, no intuito de que mais
policiais se deslocassem para nos dar apoio, bem como mais munições de borracha fossem disponibilizadas. 
Pude ver que um policial militar do CIGCOE teve que ser retirado do local rapidamente por ter levado uma pedrada do queixo , bem como outro
policial militar teve o seu celular destruído por um projétil de arma de fogo. Ouvi de policiais que mantinham o flanco esquerdo que era possível
escutarem o zunido de projéteis  passando por eles, e que filmagens tinham conseguido captar alguns índios de posse de arma de fogo. Outro
policial militar foi ferido na região da orelha com um disparo de arma de fogo que acertou o seu capacete. A essa altura já escutávamos que índios
estavam afirmando que um deles havia sido morto, notícia se espalhou rapidamente e era possível ouvir diversos índios gritando que um deles
havia morrido, e por isso pelo menos um policial não sairia vivo de lá. As informações que chegaram para nós, que estávamos na entrada da
fazenda, davam conta de que um policial federal havia sido atingido por um projétil de arma de fogo, mas que felizmente o fragmento foi retido
no colete balístico do policial.(…)
Aguardávamos a chegada do nosso apoio (policiais federais trazendo mais munição de borracha e em torno de 3 viaturas com policiais militares
do 9° Batalhão), que já havia sido solicitado a um certo tempo, porém os índios não estavam permitindo a passagem na estrada. A cada instante
mais  índios  integravam a resistência formada no flanco direito  da fazenda,  muito  mais  numerosos que o efetivo  policial  que  lá estava. Eles
estavam nervosos, afirmando categoricamente que matariam um policial. Os dois integrantes da FUNAI, após conversarem com os delegados, se
deslocaram para o flanco direito, fazendo com que mais índios fossem atraídos para o local, e lá se reuniram com a resistência indígena. Não foi
possível ouvir o que conversaram, porém as ameaças a nós permaneciam. Um dos índios corria de um lado para o outro na linha formada por eles,
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de que a ordem seria cumprida pacificamente, à falta de previsão quanto à existência de armas

de  fogo  nas  aldeias,  à  errada  estimativa  quanto  ao  número  de  rebeldes  e  à  falta  de

observância  da  extensão  da  área.  Durante  o  confronto  também  houve  a  necessidade  de

convocação de apoio aéreo para levantamento da situação (fls. 748/749).

Em que pese o planejamento, supostamente baseado no histórico dos

fatos  registrado  na  ação  de  reintegração  de  posse,  o  Delegado  MARCELO  Alexandrino,

coordenador  da  operação junto  com o  Delegado  EDUARDO,  disse  que  “acreditava  que a

desocupação ocorreria de forma pacífica, tendo se surpreendido com a utilização de armas de

sempre com a mão na cintura, segurando um volume que era coberto por sua camisa, e gritava constantemente que um policial não sairia vivo de
lá naquele dia.  A corrente formada pelos índios lentamente  adentrava a fazenda,  em direção a nós.  Durante esse período,  soubemos  que um
policial federal havia sofrido uma queda e deslocado o ombro, e por isso precisava urgentemente ser levado ao hospital.  Concomitantemente,
nosso apoio que vinha de Campo Grande informava pelo rádio que não conseguiria passar pela barreira indígena formada na estrada se nós não os
ajudássemos. Então, em atitude coordenada, a linha contendo em torno de 15 policiais federais no flanco direito realizou uma grande investida
para expulsar a resistência indígena que ali havia se formado e assim garantir, ao mesmo tempo, a passagem do comboio policial em direção ao
hospital e o comboio que chegava para nos apoiar, trazendo mais munição de borracha. Nossa linha lançou granada de gás lacrimogêneo, e efetuei
um disparo em direção ao chão - único realizado por mim em toda a operação -, de advertência, a 45° graus próximo ao meu corpo, com minha
pistola 9mm. Foi um disparo sem ter deixado de observar a segurança e integridade física tanto dos índios quanto dos colegas ao meu lado, já que
nos encontrávamos em terreno em aclive, gramado e terra fofa. Ademais, foi o único artifício que dispunha no momento para ajudar na expulsão
dos índios, já que a tonfa acautelada por mim estava em poder do Delegado Alexandre Fresneda, e somente fui encontrá-lo novamente ao final da
operação, quando todos se reuniram. (...)”

Informação do Policial  Federal  Antônio  RANIERI Q. Magalhães  (fl.  386):  “(…) Pelo  rádio  acompanhávamos  o desenvolvimento  dos trabalhos.
Informações davam conta da necessidade de mais munição não letal para fazer frente a missão. Este signatário informou ser o detentor das
chaves  do paiol  da  SR prontificando-se a  ir  buscar  com urgência  mais  munição.  Autorizado  pela  coordenação da  operação,  iniciou  rápido
deslocamento à capital, carregando a viatura com maior quantitativo de material e munição. De volta ao local do bloqueio, fomos informados que
já haviam notícias da morte de um indígena... ! Mas, se fazia necessário que tal munição chegasse aos policiais. Contamos com o apoio de duas
viaturas da PM, que ali estavam e estes nos prestaram apoio no sentido de abrir caminho entre grupo de índios que bloqueavam a estrada da
fazenda,  com  ações  ameaçadoras.  Algumas  bombas  de  efeito  moral  e  munição  menos  letal,  foram  suficientes  para  dispersar  o  grupo.
Conseguimos,  então,  entrar na área da sede da fazenda e efetuamos  a  imediata distribuição do material para os policiais  que rechaçaram de
pronto, os indígenas que ameaçavam a todos.(...)”

Delegado de Polícia  Federal Alexandre FRESNEDA de Almeida  (fls.  558/560):  “(…)  QUE durante a primeira  dispersão alguns  componentes da
equipe do DEPOENTE foram dar apoio às equipes dos DPFs Paganelli e Marcos; QUE o DEPOENTE e o restante de sua equipe deu apoio à
equipe do DPF Paganelli e a CIGCOE com o objetivo de evitar o retorno dos indígenas para a sede; QUE nessa ocasião, como a equipe estava
sem arma de munição menos letal, a equipe somente sacou da pistola Glock e permaneceu na posição sul, ou seja, com a arma apontada
ao solo e não aos indígenas, sendo que em momento algum a equipe realizou disparos ; (…) QUE tendo em vista que a sede estava segura, a
equipe do DEPOENTE deu apoio à tropa da CIGCOE que estava posicionada na estrada de terra que liga a Fazenda Buriti a Dois Irmãos do
Buriti/MS; QUE a CIGCOE estava em duas equipes fechadas em bloco (uma na estrada e outra dentro na Fazenda) e a equipe do DEPOENTE em
linha dentro na Fazenda; QUE neste momento a equipe do DEPOENTE recebeu reforço, tendo recebido dois policiais que portavam espingarda
de calibre 12 com munição menos letal; QUE a equipe do DEPOENTE e da CIGCOE foram agredidas por pedras; QUE teve um determinado
momento que os policiais federais ficaram sem munição menos letal pois tiveram que revidar quando a equipe foi atacada pelos indígenas
que arremessaram pedras;  QUE demorou um tempo e a munição chegou;  (…) QUE ficou sabendo posteriormente que os  policiais  federais
realizaram disparos de arma de fogo com munição letal em direção ao chão, devido a munição menos letal ter se esgotado durante o conflito ou,
salvo engano, não estarem portando arma de fogo calibre 12 com munição menos letal; (…)

Delegado MARCOS Damato, que comandava a incursão no flanco esquerdo da fazenda, referiu (fls. 603/606): “QUE a equipe do DEPOENTE não
tinha material de CDC (controle de distúrbio civil) suficiente para conter adequadamente um eventual confronto; QUE mesmo em razão
disso os policiais não chegaram a efetuar disparos com munição letal, ou seja, com suas pistolas; QUE os poucos disparos de munição não letal e
as poucas granadas utilizadas foram suficientes para conter o avanço dos índios; (…) QUE não viu nenhum policial atirando com arma de fogo
letal; QUE os índios portavam estilingues e bordunas; QUE nenhum policial da sua equipe se feriu;  QUE percebeu que a CIGCOE também
estava parada porque estava com a munição menos letal acabando; QUE o APF Ranyeri veio a esta Superintendência, conforme ouviu no
rádio, para buscar mais munição menos letal; QUE durante duas horas ficou tudo parado, sem avanço dos policiais e nem dos índios ;
QUE quando chegou a munição, conforme relatado pelo rádio, as viaturas não conseguiam passar na barreira formada pelos índios na estrada;
QUE foi pedido para alguma equipe da CIGCOE desocupar a estrada; QUE pelo rádio, ouviu que a CIGCOE não podia deslocar para a estrada
para não perder a posição; QUE pelo rádio, entendeu que uma equipe da Polícia Federal se deslocou para a estrada para desocupar e permitir a
passagem da viatura que transportava munição; QUE a munição não chegou para a equipe do DEPOENTE; QUE a CIGCOE recomeçou o CDC
com disparo de calibre 12 e as equipes da PF também mas não a do DEPOENTE; QUE os índios começaram a correr na direção contrária e em
poucos minutos a fazenda estava totalmente desocupada; (…)

Relatório do APF VAZ (fl. 498): “(…) Após ser realizada a reintegração de boa parte do flanco esquerdo da fazenda, a munição não letal (balas
de borracha) estava no fim e a equipe parou a reintegração, aguardando a chegada de mais munição. Após algum tempo foi possível ouvir
disparos de arma de fogo. Algum tempo depois pude ver o APF Saulo dar alguns tiros ao chão com seu fuzil. Com a chegada de mais munição,
conseguimos cumprir o mandado de reintegração de posse.”

Segundo Relatório Circunstanciado do APF JORGE (fls. 522/524): “(…) Face a resistência demonstrada pelos invasores o estoque de munição
menos letal (balas de borracha) e o armamento químico (bombas de gás), acabou, momento em que foi solicitado reforço de efetivo e mais
material. 6.  Enquanto aguardávamos a chegada do reforço do efetivo e de munição, ouvi comentários de colegas que policiais estavam sendo
alvos de disparos de arma de fogo, inclusive, alguns tinham recebido impactos de projéteis nos coletes, tiros efetuados, possivelmente, de dentro
de matagais que circundavam o teatro de operações; algum tempo depois, chegou a notícia de que um indígena teria sido baleado (...)”

Segundo o depoimento do Delegado de Polícia Federal FABRÍCIO Martins Rocha (fls. 802/804): “(…)  QUE através do rádio o depoente ouviu que
a munição  menos  letal  das  equipes  que  efetivamente  participavam da desocupação  estava acabando; QUE diante  de  tal  situação  foi
autorizado pela Coordenação da Operação que o APF Ranyeri e o EPF Danilo se deslocassem até esta Superintendência Regional com o fito de
buscar material de distúrbio civil; QUE tendo em vista a escassez de munição menos letal relatada via rádio, o depoente solicitou autorização à
Coordenação para se deslocar até o teatro das operações com o objetivo de levar as duas espingardas calibre .12 e vinte e duas munições menos
letal que estavam em poder de sua equipe sem a devida utilidade, o que foi autorizado; QUE chegando nas proximidades da fazenda encontrou
uma grande quantidade de indígenas que tentaram, por meio da força, impedir  a passagem da viatura policial, todavia, sem sucesso, sendo o
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fogo  pelos  indígenas”23,  embora  a  Polícia  Federal,  acompanhada  da  FUNAI,  já  tivesse

promovido diversas ações junto às aldeias logrando êxito em encontrar várias armas de fogo,

como revólver e espingardas, inclusive destinadas à caça, conforme depoimento do Chefe da

CTL,  Jorge Antônio  das Neves (fl.  720),  e  do Coordenador  Regional  da Funai  em Campo

Grande, Marco Aurélio Milken Tosta (fl. 830/836).

A percepção do comandante da operação é isolada e dissociada da

realidade na medida em que todas as decisões judicias anteriores aos fatos, prolatadas por

magistrados diversos, mesmo afastados fisicamente dos fatos, alertavam para a agressividade

dos  índios  terena  e  para  a possibilidade  de um conflito  com a  força  policial,  que  poderia

resultar numa tragédia (fls. 21/22 e 28-ICP). Ademais, lembre-se do alerta dado na audiência

de  conciliação  inexitosa  na  qual  restou  expedido  o  mandado  de  reintegração:  “cabe  à

autoridade  policial  tomar  as  cautelas  devidas  resguardando-se  na  medida  do  possível,  e

sempre preservando a integridade física e psíquica de todas as partes envolvidas” (fls. 13/15).

Os Oficiais  de Justiça que atuaram no feito também perceberam a

gravidade da situação, deixando registrada a grande quantidade de índios presentes quando

do cumprimento da primeira ordem de reintegração, que não faziam parte dos que já estavam

na área, bem como que a  situação na área invadida estava totalmente fora de controle  (fls.

145v e 148/150).

Além  disso,  o  também  delegado  ALCÍDIO,  embora  não  tenha

participado  da  fase  de  planejamento  da  operação,  quando  tomou  conhecimento  que

integrantes do Conselho Indigenista Missionário – CIMI estiveram na região na manhã do dia

18 de maio,  “pela sua experiência,  já  entendia que haveria possibilidade de resistência no

cumprimento da desocupação” (depoimento fls. 610/611-ICP). 

Relembre-se  que,  também  durante  as  “negociações”,  o  Delegado

ALCÍDIO  alertou  os  indígenas  para  que  não  usassem  armas  de  fogo,  demonstrando

previsibilidade quanto à resistência, inclusive armada.

O Comandante da CIGCOE ainda que não tivesse sido o responsável

pelo  planejamento,  tinha  consciência  de  que  a  área  estava  tomada  por  mais  de  1.000

veículo  recebido com pedradas  quando se  aproximava  da porteira  da  fazenda,  ressaltando que  tais  pedras não chegaram a atingir  a viatura
policial; QUE a intenção do depoente era após a entrega das armas regressar ao bloqueio ao qual compunha, contudo, não foi possível haja vista
os indígenas  terem iniciado uma fogueira  próxima  a ponte; QUE as espingardas mencionadas foram entregues à Coordenação,  não sabendo
informar a qual equipe foram destinadas; QUE ao chegar ano local foi alertado pelo PCF Christian para que atuasse com atenção redobrada haja
vista que os indígenas estariam portando arma de fogo e que policiais militares e federal haviam sido baleados ; (…) QUE decorrido cerca de 1:30
hora após o deslocamento do depoente até essa linha de contenção, começou a receber no rádio que o carro paiol e as equipes do tático da PM
estariam se aproximando  da entrada da fazenda que  estava bloqueada pelos indígenas;  QUE os indígenas,  sabendo da aproximação de mais
viaturas, começaram a ficar mais hostis e iniciaram um suposto ataque à linha de policiais que o depoente fazia parte; QUE temendo o ataque às
viaturas, a linha onde o depoente estava iniciou um deslocamento em direção aos indígenas, que ao esboçarem reação, foram coibidos com o uso
de munição de elastômero e granada de efeito moral e gás lacrimogênio, causando a dispersão dos indígenas; (…) Que a ação supramencionada
permitiu o acesso ao teatro de operações do carro paiol e das demais viaturas da PM; QUE era de fundamental importância que este carro paiol
chegasse até o teatro de operações pois os policiais  não teriam munição menos letal para dar cabo à desocupação, permitindo a retirada com
segurança das equipes policiais, correndo o risco de ficarem retidos no local até o anoitecer, agravando ainda mais o risco à integridade física
destes; QUE com a chegada do material permitiu-se o deslocamento das linhas de contenção até os limites da fazenda em ambos os flancos, o que
ocasionou a retirada dos indígenas da área e consequentemente o cumprimento do mandado judicial de desocupação, acreditando que tal fato
tenha ocorrido aproximadamente às 15:00 horas (...)”

23 Conforme depoimentos do delegado às fls. 349 e 605-ICP e depoimento do Comandante do 2º Pelotão da CIGCOE, EDEMAIR Dias Basílio, à fl.
658: “(…) QUE o planejamento operacional não previa o uso de arma de fogo pelos índios; (...)”
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indígenas, que havia possibilidade de existência de arma de fogo e também a probabilidade de

enfrentamento, tendo em conta o histórico de desocupações24.

Em  contradição  às  alegações  do  coordenador  da  Operação,  no

planejamento operacional  da ação de desocupação (fls. 638/644 do ICP) constam diversas

referências à resistência e agressividade dos indígenas demonstradas nas tentativas anteriores

de  cumprimento  da  ordem.  Consta,  in  verbis:  “Dias  após  o  ocorrido,  na  sede  desta

Superintendência,  em  reunião  com  CIMI,  COPAE,  Ministério  Público  Federal,  Deputado

Estadual  Pedro Kemp e…, sendo que  todos afirmaram não ter condições de convencer os

indígenas  a  cumprir  a  ordem  judicial  de  forma  pacífica”.  Por  outro  lado,  do  mesmo

planejamento, consta, no item Estratégia:  “Apesar de frustradas as tentativas anteriores  de

negociação,  faz-se  mister,  no  dia  da  operação,  insistir  mais  uma vez  no  cumprimento  da

medida judicial de forma pacífica, através da negociação. Há chance de que ao observar o

grande aparato, os indígenas sejam dissuadidos em continuar resistindo à ordem judicial, e

resolvam deixar o local  voluntariamente.  O uso de força só se dará em última instância,  e

esgotadas todas as chances de negociação, ou em resposta a injusta agressão por parte dos

indígenas”.

Há notória  contradição  entre  o  planejamento  operacional  formal,  o

depoimento  do  delegado  e  os  fatos  que  se  desenrolaram  depois,  que  comprovam  que  o

planejamento operacional  foi  efetivamente falho,  conforme ressaltado pela Polícia Militar  no

relatório  de operação elaborado logo após os fatos: “tendo o planejamento sido executado

exclusivamente com informações obtidas pelos policiais federais e fotos de satélite adquiridas

na  internet,  o  que  causou  prejuízo  principalmente  em  virtude  da  enorme  quantidade  de

invasores que se faziam presentes (aproximadamente de 1500 a 2000 invasores)” (fl. 750).

Registre-se, ademais, que,  houvesse contato  prévio  com a FUNAI,

em atenção aos procedimentos recomendados, conforme já explanado, poderia facilmente ser

obtido o número dos possíveis rebeldes25.

Durante  o desenvolver  do conflito,  também percebeu-se,  diante  da

extensão da área a ser reintegrada – dado objetivo, facilmente colhido mediante pesquisas em

gabinete –, a necessidade do acionamento de uma aeronave26 e de 22 (vinte e dois) policiais

militares além do efetivo que chegou no início daquele dia – que, assim como o carro paiol,

também foram bloqueados pelos indígenas (fl. 802/803). 

24 Conforme  mídia  que  acompanha o depoimento da fl.  1166-ICP e depoimento do Cabo Thiago de Souza MARTINS (fls.  87/88):  “(…) QUE,
participou da reintegração de posse da fazenda Buriti localizada na zona rural de Sidrolândia no dia 30/05/2013 compondo equipe do Pelotão de
Choque da Companhia Independente de Gerenciamento de Crises e Operações Especiais (CIGCOE); QUE no briefing realizado as 03:00 horas
do mesmo dia recebeu orientação do Comandante da Unidade, Major Marcos Paulo, relatando que o CIGCOE apoiaria a Polícia Federal
na  reintegração de posse  e que no local  haveria  aproximadamente  1000 (mil)  indígenas;  QUE o referido major  também salientou a
possibilidade de existência de arma de fogo em poder dos indígenas e também a probabilidade de enfrentamento tendo em vista o histórico
de desocupações; (…)”

25 Segundo depoimento do chefe da CTL (fl. 720): “(…) QUE a terra indígena Buriti abrange diversas aldeias, como por exemplo a Aldeia Buriti,
Aldeia Recanto, Aldeia Córrego do Meio, Aldeia Água Azul, Aldeia Olho D'Água, Aldeia Lagoinha, Aldeia Oliveira, Aldeia Barreirinho, Aldeia
10 de Maio e Aldeias Tererá I, II e Nova Tereré, além da Aldeia Nova Buriti,  totalizando a população de 4300 índios; QUE essas aldeias são
próximas  umas  das outras, sendo mais  distante apenas as Aldeias Tereré I, II e Nova Tereré, que ficam no Município  de Sidrolândia,  sendo
aldeias urbanas; QUE afirma que não vieram índios de outras cidades para ocupar as fazendas da região de Sidrolândia, tendo vindo apenas para o
velório de Oziel; (...)”

26 Conforme fls. 748/749 – relatório CIGCOE.
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Como bem salientou o Comandante de Operações da Polícia Militar,

Major MARCOS PAULO Gimenez, no relatório de operação, a observância da extensão da

área invadida e a correta mesuração do número de policiais necessários para cumprimento da

ordem acabaria “minimizando a gradação do usa da força pela simples presença física da

tropa” (fl. 750).

A  desvantagem  numérica  dos  policiais  em  relação  aos  rebeldes,

abolida a fase de negociação, torna a utilização de equipamentos de proteção e armas menos

letais em qualidade e quantidade suficientes fator determinante para o êxito da missão.

Nessa esteira, por gravíssimas falhas no planejamento, os embates

restaram estacionados por cerca de duas horas até a chegada de reforço, em nítido prejuízo à

integridade física de todos envolvidos e às posições já alcançadas. Ficaram a Polícia Federal e

CIGCOE em estado de tensão, recebendo tiros e agressões por parte dos indígenas, cada vez

mais numerosos, e, por vezes, diante da inexistência de instrumentos menos letais disponíveis,

disparando com armas de fogo, ainda que inobservando as regras técnicas. Os relatos dos

policiais indicam que a absoluta maioria dos ferimentos nos policiais e o óbito do indígena Oziel

Gabriel  ocorreram neste  intervalo  de  falta  de munições  menos letal,  quando  foi  concedido

tempo extra suficiente  para os invasores buscarem mais armamentos e convocarem novos

rebeldes.

Fosse conflito com criminosos internacionais ou estivessem os índios

minimamente mais equipados, certamente poucos teriam sido os policiais sobreviventes.

9.  DO AVANÇO INDEVIDO DA POLÍCIA FEDERAL NO FLANCO

DIREITO DA CIGCOE

E, em que pese a escassez de munição menos letal,  a  equipe da

Polícia Federal comandada pelo DPF PAGANELLI, que tinha por incumbência dar apoio, na

condição de segurança, à tropa da CIGCOE que atuaria no flanco direito de quem entra na

sede da fazenda, desobedecendo o planejamento inicial e, colocando em iminente risco a vida

dos seus integrantes, que não dispunham de escudo balístico, avançou cerca de 300 metros

além  da  tropa  do  CIGCOE,  que  permaneceu  estacionada,  em  direção  aos  limites  da

propriedade,  conforme  demonstrado  no  laudo  de  registro  de  áudio  e  imagens  das  fls.

1765/1784, do qual foram extraídas as figuras abaixo que ilustram a movimentação: 
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Consta do planejamento operacional, juntado às fls. 410/417 do ICP: 

EQUIPE FOX – CHOQUE

É a equipe que, em caso de necessidade do uso da força, deverá entrar em ação, garantindo a

segurança  de  todas  as  demais,  e,  agindo  de  modo  a  utilizar  somente  a  força  que  se  fizer

extremamente necessária, tentando, dentro do possível, preservar a integridade física de todos os

envolvidos no conflito, e seguindo os preceitos constitucionais que se aplicam à matéria.

IMPORTANTE: Essa equipe agirá em apoio aos policiais do CIGCOE, posto que os mesmos

possuem maior treinamento, prática e equipamentos para Controle de Distúrbio Civil.

22 Policiais Federais, sendo 11 para o flanco direito e 11 para o flanco esquerdo.

Verifica-se  que  o  único  ponto  destacado  como  IMPORTANTE no

planejamento operacional não foi observado pelo chefe da equipe que deveria apoiar o flanco

direito do 3º Pelotão da CIGCOE, o que resultou em um óbito e no maior número de feridos de

toda a operação de desocupação.

A  relação  da  fl.  664,  dos  policiais  militares  feridos  e  do  material

avariado, analisada conjuntamente com a relação das fls. 2166/2169, atinente a posição de
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cada combatente durante o cumprimento da ordem de reintegração de posse, e com os laudos

de balística  das  fls.  1316/1328  e 1329/1338,  indica  que,  no flanco direito,  além de quatro

policiais e do cão militar,  08 (oito) escudos foram atingidos por arma de fogo, do total de 09

(nove) durante todo o desenrolar da operação. Não houve policiais feridos por arma de fogo

nos demais pontos de conflito.

Chama  a  atenção  a  falta  de  entrosamento  entre  Polícia  Militar  e

Polícia  Federal,  não  apenas  no  momento  do  brieffing –  realizado  em  momentos  e  locais

diferentes –, mas inclusive durante a execução da ordem – quando as corporações, que não

possuíam comando único nem comunicação via rádio entre si (fl.  1237),  acabaram por agir

isoladamente,  prejudicando o controle  das ações de cada corporação,  conforme ressaltado

pelo  Comandante  da  CIGCOE,  Major  MARCOS  PAULO,  no  depoimento  prestado  nesta

unidade ministerial (fl. 1166-ICP e mídia correspondente), bem como consignado no Relatório

de Operação, às fls. 751/752, in verbis:

“Embora a operação tenha sido realizada de forma a apoiar a Polícia Federal, responsável pelo

cumprimento  da  ordem,  os  policiais  militares,  detentores  de  doutrina,  técnica  e  equipamento

avocaram para si a responsabilidade do cumprimento da reintegração, tendo, na maioria das vezes,

os policias federais reforçado os pelotões porém,  várias foram as ocasiões em que as tropas

permaneceram isoladas, ou seja, somente grupos de policiais federais ou somente grupos

de  policiais  militares,  inviabilizando-se,  portanto,  o  real  controle  das  ações  isoladas

realizadas por aqueles”

Assim,  em  que  pese  sua  atribuição  inicial  de  segurança  dos

perímetros  interno  e externo e de garantir  a  segurança da equipe de choque em caso de

agressão pelos flancos, restou evidente que a polícia federal agiu isoladamente, não contando

com a proteção dos escudos da polícia militar, e a polícia militar, por sua vez, trabalhou apenas

com o segurança da equipe integrante dos próprios quadros. Assim, acabou a Polícia Federal

avançando  ainda  mais  que  a  CIGCOE  para  retirada  dos  invasores,  em  prejuízo  da  sua

atribuição  inicialmente  prevista  de  segurança  da  CIGCOE  e  como  resultado  da  falta  de

entrosamento entre as polícias. Note-se que o único equipamento de proteção que os policiais

federais possuíam era o colete balístico, e as armas não letais restaram bem aquém do ideal. 

Assim,  além  das  pedras,  flechas  com ponta  de  metal  e  fogos  de

artifício, os indígenas adentraram em uma área de mata fechada e passaram a revidar com

armas letais, em sua maioria de calibre .22.

Atento aos zunidos das armas de fogos dos invasores, que estavam

em maior número e escondidos na mata além dos limites da Fazenda, e para evitar o uso de

arma de fogo, uma vez que, conforme referido, as munições menos letais estavam chegando

ao fim, o Delegado responsável pelo flanco direito determinou o recuo da tropa nos mesmos

300 metros avançados e emparelhamento com o 3º Pelotão do CIGCOE, que permanecera em

linha  amparado  pelos  escudos,  próximo  à  sede.  Quanto  mais  recuavam,  maior  era  a

quantidade  dos  disparos  de  arma  de  fogo  que  ouviam,  conforme  depoimentos  abaixo
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transcritos. Os indígenas migravam da grande mata para o capão no intuito de se aproximar da

sede e cercar os policiais.

Os  policiais  federais  notaram  dois  indígenas  portando,  ao  que

parecia,  armas  de  fogo.  Indígenas  trajando  uniformes  camuflados,  balaclavas  e  gorros

passavam instruções aos demais, levando a crer tratarem-se de líderes, assim como aquele

que usava chapéu e camiseta lilás, roxa ou rosa, que também utilizava arma de fogo.

Logo em seguida, durante o recuo, o APF Carlos SENNA foi baleado

no colete, na altura do coração, com projétil calibre .2227 vindo, provavelmente, do capão. Os

escudos balísticos dos policiais da CIGCOE também passaram a ser atingidos.

A partir  desse  momento,  Policiais  Federais,  com falta  de  munição

menos letal,  revidaram com disparos de arma de fogo direcionados para o chão e para o

capão, conforme depoimentos28, de onde, naquele momento, vinham as principais agressões,

assim como os Policiais Militares,  o que reduziu  o ímpeto dos rebeldes.  Nesse sentido,  as

imagens do laudo de registros de áudio e imagens das fls. 1604/1749, quando analisa o vídeo

intitulado  “PF  atirando.MPG”,  produzido  pela  CIGCOE,  com  duração  de  01  minuto  e  1

segundo, produzido às 8h43min:

27 Conforme laudo de exame balístico realizado no colete, às fls. 167/171, laudo de corpo de delito da fl. 816 e laudo balístico do projétil às fls.
241/243

28 Depoimento do Policial Militar MACEDO (fls. 1131/1132) “(…) QUE no vídeo "PF Atirando", como o depoente estava localizado na lateral
esquerda do pelotão e teve que se deslocar para a Iateral direita e ligar a filmadora, acabou filmando um terço dos disparos efetuado tanto pelos
índios  quanto  pelos  policiais  federais;  QUE neste  vídeo aparece  um policial  federal  levando  um tiro;  QUE nos  dois terços  do tiroteio  os
policiais federais atiraram tanto em direção ao solo quanto em direção ao capão, de onde partiram os disparos efetuados pelos índios ;
QUE não se recorda se nesse momento os policiais da CIGCOE também atiraram em direção ao capão, acreditando que sim; QUE a CIGCOE fez
uso de munição letal tanto para repelir agressão contra o pelotão quanto para proteger a equipe de policiais federais que estava a sua direita; (...)”

ROBERSON de Oliveira  Souza, policial militar  (fls. 1177/1179): “(…)  QUE lembra que os policiais federais revidaram os disparos,  atirando
tanto em direção ao chão quanto em direção ao capão (...)”.
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A posição ocupada durante a gravação do vídeo, segundo laudo das

fls. 1765/1784, era a seguinte:
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No 3º Pelotão do CIGCOE, o soldado Thiago Vieira ORTEGA era o

único policial com a função de segurança, cuja atribuição era identificar ameaças de arma de

fogo contra o pelotão e repeli-las através de disparos de sua arma longa Taurus MT .40. Nessa

condição,  confirmou que efetuou  disparos em direção ao capão no intuito de repelir  injusta

agressão

Na  sequência,  uma  bala  atingiu  a  perneira  do  soldado  Alexandre

DUARTE de Barros e ricocheteou na pata do cão DRAGON. 

Um disparo de arma de fogo atinge o capacete do soldado Renato

Cavalcante FRANCO, lesionando sua orelha e pescoço, conforme exame de corpo de delito da

fl. 810.

Também um tiro calibre .22 acerta o colete tático, smartphone e maço

de cigarros do Cabo Thiago de Souza MARTINS, deixando um pequeno hematoma na costela

direita do policial29. 

Por  cerca de  40 minutos a uma hora,  os  policiais  receberam tiros

vindo do capão, da mata do limite da fazenda localizada bem à frente e da mata localizada

próxima a área da sede. 

Assim, em que pese extensos, faz-se imprescindível a transcrição de

todos os depoimentos dos policiais que atuaram no flanco direito e que foram ouvidos, a fim de

demonstrar  a  relação  causa/efeito  atribuída  pelos  próprios  combatentes  entre  o  avanço

indevido com falta de equipamentos adequados e os incontáveis prejuízos que se sucederam,

iniciando-se pelo depoimento do DPF Fernando PAGANELLI, comandante da tropa federal que

atuou no flanco direito, às fls. 607/612:

“QUE, para a desocupação da  fazenda Buriti  a Polícia Federal contou com o apoio da CIGCOE
tendo em vista a especialização do grupo de choque da mesma; QUE a CIGCOE ficou responsável
pela eventual reintegração mediante o uso de força caso a negociação não prosperasse e a Polícia
Federal tinha  como  atribuições  a  negociação,  a segurança  dos  perímetros  interno  e  externo  e
promover a segurança da equipe do choque em caso de agressão pelos flancos; (…) QUE a
equipe do DEPOENTE avançou pela fresta da cerca viva ingressando na fazenda por um campo
aberto seguindo em direção à área sede ladeando a equipe do CIGCOE que dispersava os índios;
QUE  neste  momento  constatou  que  as  edificações  da  área  da  sede  da  fazenda  estavam  em
chamas, tendo solicitado o apoio do Corpo de Bombeiros; QUE a sede foi tomada e o Corpo de
Bombeiros  deu  início  ao  combate  ao  incêndio;  QUE  a  equipe  do  DEPOENTE  não  chegou  a
ingressar  na área da sede,  tendo seguido adiante  no campo aberto  entre  esta  área e  o  capão
localizado  à direita;  QUE a equipe da CIGCOE progrediu  até  uma cerca onde  estacionou e
permaneceu dispersando um grupo de índios que resistiam localizados atrás da cerca; QUE a
equipe do DEPOENTE seguiu adiante dispersando os índios, em apoio a um pequeno grupo de
policiais federais que estava ainda mais à direita entre o capão e a cerca viva limite da fazenda;
QUE o tempo todo a equipe do DEPOENTE foi provocada com palavras ofensivas e ameaças, bem
como agredida com fogos de artifício e flechas com pontas de ferro; QUE todavia, ao aproximarem-
se da grande mata localizada atrás do limite da fazenda no sentido estrada-sede, o DEPOENTE e
os demais policiais federais passaram a ouvir estampidos de disparos de arma de fogo, bem como
os zunidos de projetis que passavam entre os policiais; QUE neste momento, considerando o grave
risco à vida e com o objetivo de evitar confronto com munição letal com os indígenas, o DEPOENTE
decidiu recuar com sua equipe para uma posição mais distante da grande mata da extremidade
direita de onde partiam os disparos dos indígenas; QUE a equipe policial recuou aproximadamente
duzentos metros posicionando-se entre o capão e a sede da fazenda, ainda cobrindo o flanco direito
da equipe da CIGCOE;  QUE entretanto,  durante  o recuo,  diversos  estampidos  e  zunidos  foram
ouvidos,  culminando com o Agente  de Polícia  Federal  SENNA sendo baleado  no peito  na
região  do coração, todavia,  sendo protegido pelo colete balístico; QUE os índios aproveitaram o
recuo da equipe para retomar terreno, sob comandos de apito e gritos de guerra; QUE todavia, a
decisão pelo recuo decorreu da agressão por meio de disparos e não devido a algazarra dos índios;
QUE diversos indígenas ingressaram no capão atendendo a seguinte ordem: "atirem de dentro da

29 Conforme laudo de exame de corpo de delito da fl. 814 e laudos de perícia balística das fls. 871/883 e 1339/1343.
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mata"; QUE um dos líderes do avanço indígena contra os policiais  federais era um indígena que
vestia camiseta azul; QUE quando a equipe policial estacionou entre a sede e o capão, continuou
ouvindo  estampidos  e zunidos  de projetis  disparados  na sua direção; QUE tem certeza  que os
primeiros disparos recebidos pela equipe policial vinham da grande mata localizada nos limites da
fazenda; QUE os últimos disparos recebidos, após o final do recuo, provavelmente vieram do capão;
QUE ainda no local do confronto, ficou sabendo que o projetil que atingiu o APF SENNA seria de
calibre  .22,  acreditando que não pudesse ter sido disparado da grande mata devido a distância;
QUE a  equipe  do  DEPOENTE  permaneceu  estacionada  inicialmente  perto  dos  coqueiros,  mas
como não dispunha de escudos balísticos, distribuiu-se em linha com espaçamento de cinco
a dez  metros  entre  os  policiais,  para  garantir  o  perímetro  entre  o  capão  e  a  porteira  da
fazenda; QUE o DEPOENTE não viu qualquer indígena sendo alvejado nem tampouco socorrido;
QUE não sabe informar qualquer circunstância sobre a morte de OZIEL GABRIEL; QUE após alguns
minutos de calmaria, sem novas agressões recebidas, diversos indígenas passaram a posicionar-se
ao  longo  da  cerca  viva  da  estrada  de  acesso  quando  o  DEPOENTE  ficou  sabendo  que  um
indígena estaria ferido à bala, conforme os protestos que ouvia; QUE o DEPOENTE constatou que
os indígenas atuavam de forma coordenada, em vários grupos, a fim de dividir a tropa policial em
360 graus; QUE também percebeu um revezamento constante entre os integrantes de cada grupo,
bem como das  vestes  de  cada  indígena,  com os  objetivos  de  diminuir  a  resistência  física  dos
policiais e evitar futura responsabilização criminal; QUE em razão da necessária resposta menos
letal à grave agressão sofrida, a equipe do DEPOENTE ficou com pouca munição própria para
distúrbios civis;  QUE desta feita, até que chegasse nova carga de munição, permaneceram em
posição sem revidar a qualquer provocação ou agressão com pedras e flechas que os índios faziam
a  todo  instante;  QUE  havia  um  indígena  vestindo  uniforme  camuflado  (calça  e  gandola)  que
coordenava as agressões e o posicionamento dos grupos hostis; QUE outro indígena, de chapéu e
camiseta roxa,  rosa ou lilás, ora com chapéu, ora sem, também liderava os manifestantes; QUE
quando as equipes com o reforço de munição aproximaram-se, a estrada foi bloqueada pelos índios
e um grupo que estava posicionado entre o  capão e a equipe da CIGCOE migrou,  apesar  dos
protestos do indígena que vestia uniforme camuflado para a turba ao longo da estrada de acesso;
QUE neste momento, aproveitando oportunidade única, a equipe do DEPOENTE, já reforçada por
outros  policiais  federais,  incluindo  os  DPFs  Fabrício  e  Marcelo,  dispersou  a  turba  de  índios,
enquanto as equipes com a carga de munição conseguiram passar pelo bloqueio da estrada; QUE
juntamente com a munição chegaram mais policiais do grupo tático da PM, não sabendo informar
em qual área da fazenda atuaram; QUE após recarregar as espingardas calibre 12 com munição
menos letal e reequipar outros policiais com granadas de gás e de efeito moral, a equipe do
DEPOENTE  retomou  a  ponte  da  estrada  de  acesso  nas  proximidades  do  acampamento
(bifurcação para a fazenda Cambará); (…)  QUE no momento mais grave do conflito, alguns
dos  policiais  federais  da  equipe  do  DEPOENTE,  incluindo  este,  efetuaram  disparos  de
munição  letal  somente  em  direção  ao  solo,  com  o  objetivo  de  persuadir  os  índios  a
regredirem; (…)”

O delegado Fernando PAGANELLI também prestou depoimento à fl.

2234:

“AO QUESITO 1 respondeu que,  a fim de encerrar a  grave agressão sofrida pela equipe que
integrava e pelos policiais militares, com o propósito de persuadir os indígenas a regredirem,
pelo  efeito  moral  do som,  assim  como outros  policiais,  o  depoente  efetuou  disparos  em
direção ao solo, com armamento letal; QUE a situação que ensejou os disparos consistiu em uma
emboscada armada com táticas de guerrilha praticada por um grupo de indígenas contra as equipes,
federal e militar, que atuavam no flanco direito; QUE a situação teve início nos limites da fazenda,
quando o grupo agressor, oculto em uma mata, efetuou inúmeros disparos de arma de fogo
contra as equipes policiais; QUE a equipe que o depoente integrava tentou repelir a agressão com
o armamento menos letal, sem sucesso; QUE como a resistência armada persistiu por longo
período, até que a grande quantidade de munição menos letal disponível acabasse, a equipe
do depoente viu-se obrigada a regredir no terreno, por pelo menos duzentos metros, sempre
sob fogo que, inclusive, resultou em policiais federal e militares atingidos; QUE nem mesmo
a retração da equipe surtiu efeito, uma vez que os agressores avançaram para uma formação
de árvores no interior da fazenda, outrora denominado capão, de onde prosseguiram com os
disparos letais contra os policiais; AO QUESITO 2 respondeu que atuou no flanco direito;  AO
QUESITO 3 Respondeu que dispunha e fez uso de munição 9mm, fornecida pelo Departamento
de Polícia;  QUE devido ao tempo transcorrido do evento, não se recorda o modelo e acabamento
das munições.”

Na mesma linha, o depoimento do Delegado EDUARDO Jaworski de

Lima, representante do Superintendente Regional da Polícia Federal in loco (fls. 1160/1162):

“(…)  QUE  após,  se  deslocou  até  a  equipe  chefiada  pelo  DPF  Paganelli;  QUE  quando  se
aproximava da referida equipe o depoente percebeu um zunido típico de disparo de arma de
fogo oriundo dos indígenas, não sabendo precisar com exatidão de qual ponto da fazenda
partiu o disparo; QUE esta equipe da Polícia Federal avançou alguns metros em direção ao
ponto mais alto do terreno permanecendo a equipe da CIGCOE estacionada; QUE tendo em
vista que a equipe da PF tinha alcançado seu objetivo, ou seja, de dispersar os indígenas até os
limites  da fazenda,  os  policiais  federais  começaram a recuar;  QUE no início do recuo alguns
policiais começaram a relatar que estavam ouvindo zunidos de disparos de arma de fogo em
direção à equipe da PF; QUE estes policiais conseguiram identificar que estes tiros partiram do
grupo de índios que se concentrava logo a frente; QUE durante o recuo o depoente se distanciou
alguns metros dos demais membros da equipe;  QUE no final do declive do terreno o depoente
presenciou o APF Senna relatando aos demais que havia sido atingido por um disparo na
região do peito; QUE em seguida, o depoente viu o APF Senna efetuando disparo em direção
ao solo com o objetivo de inibir o avanço dos indígenas; QUE não percebeu que depois do
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APF Senna, o Pelotão da CIGCOE passou a ser alvo de disparos efetuados pelos indígenas;
(...)”

Policial Federal Rodrigo Sousa de ALBUQUERQUE (fls. 1282/1284):

“(…) QUE passado um tempo em razão da condição dos  policiais federais estarem vulneráveis
numa área descampada enquanto os índios estavam abrigados, cobertos pela mata, o depoente
e o EPF SEAONE relataram ao DPF PAGANELLI a respeito do perigo;  QUE o depoente escutou
estampidos vindo da mata, tendo os APFs SENNA e NOBREGA relatados também que haviam
escutado zunidos provocados pelo deslocamento de projéteis próximos a eles; QUE alguns
policiais, não sabendo recordar quais efetuaram nesse momento disparo com suas pistolas
em direção ao solo com o objetivo de cessar os disparos de armas de fogo ; QUE em razão
disso  a  equipe  iniciou  deslocamento  de  volta  a  área  da  sede;  QUE  durante  a  descida,  após
transposta  a  cerca,  o  depoente  também  percebeu  zunidos;  QUE  a  preocupação  do  depoente
durante a descida era observar um índio que estava escondido atrás de um coqueiro na beira da
grande mata, o qual trajava uma camiseta azul, tendo observado através de binóculos, constatando
um  volume  estranho  na  sua  cintura  que  aparentava  ser  uma  arma  de  fogo;  QUE os  disparos
praticados pelos índios nesse momento provavelmente eram oriundos da grande mata;  QUE não
viu o momento exato em que o APF SENNA tomou um tiro,  entretanto  ficou sabendo pelos
comentários dos demais policiais; QUE nesse momento os disparos também eram provenientes do
capão;  QUE  alguns  policiais  em  razão  dos  zunidos  e  do  atingimento  do  APF  SENNA
revidaram atirando em direção ao solo com o objetivo de inibir o ataque indígena; QUE em
razão  das  circunstâncias  não  conseguiu  perceber  o  momento  em  que  o  pelotão  da  CIGCOE
também foi alvejado; QUE a linha da PF recuou em direção aos três buritis localizados próximos a
área da sede, momento em que foi alvo de flechas que caíram de três ou quatro palmos próximas
aos policiais, atiradas pelos índios que estavam localizados entre os policiais e a estrada de terra;
QUE os indígenas que avançaram sobre os policiais se deslocaram para se juntar ao outro grupo
que se localizava entre o capão e a estrada de terra, passando por dentro deste e a 20 ou 30 metros
da linha da PF; QUE os policiais federais permaneceram aproximadamente duas horas no mesmo
ponto onde houve uma grande aglomeração de indígenas; QUE passado aproximadamente uma
hora e meia começou a chegar a notícia através dos próprios indígenas de que um índio havia
morrido;  QUE passado mais trinta minutos a equipe do depoente recebeu orientação através do
rádio de que estava chegando reforço policial e mais munição menos letal e que seria necessário
apoio para desbloquear a estrada de terra próximo ao acampamento; QUE os índios perceberam a
chegada  de  mais  viaturas  e  migraram  de  dentro  da  fazenda  para  o  acampamento  e
simultaneamente  a  equipe  do depoente  iniciou  a dispersão deste  grupo também em direção  ao
bloqueio da estrada, onde se encontrava o comboio das viaturas; QUE a atuação simultânea da
equipe do depoente com o reforço policial permitiu o ingresso do apoio; QUE a equipe do depoente
neste momento havia recebido reforço de policiais federais provenientes de outras equipes;  QUE
nesse  momento  o  EPF  SEAONE  e  o  depoente  lograram  êxito  em  apreender  um  indígena
posteriormente identificado como menor de idade; QUE se recorda que um índio que vestia chapéu
de palha,  calça  jeans desbotada, cabelo na altura do ombro,  1,75 m de altura  e usava bota de
vaqueiro era um dos líderes do referido grupo de indígenas; QUE assistido o vídeo M2U00045.mpg
não conseguiu reconhecer o referido índio; QUE passado um tempo em razão da necessidade de
passagem pela estrada de terra bloqueada pelo comboio de viaturas que escoltava a ambulância
dos bombeiros,  os policiais  federais deram início a dispersão do grande grupo de índios que se
encontravam na estrada de terra na frente do acampamento, dando término a desocupação.”

Disse  o  Policial  Federal  MARCUS  Vinícius  Queiroz  de  Sá  (fls.

1121/1122):

“QUE o pelotão da CIGCOE estacionou em uma área entre a sede e o capão e próximo a uma
cerca; QUE a equipe de policiais federais parou ao lado da CIGCOE permanecendo ali por algum
tempo,  não sabendo precisar  o quanto;  QUE prosseguiram ladeando o capão em direção a
grande mata com o intuito de liberar a área e realizar a desocupação; QUE foram até a área
mais  alta  próximo  a  grade  mata,  permanecendo  ali  aproximadamente  30  minutos;  QUE
enquanto ficaram ali, os policiais foram atacados com pedras, flechas e bombas além de
serem vítimas de constantes insultos por parte dos indígenas; QUE passados esse tempo, os
indígenas adentraram na mata e o depoente passou a ouvir estampidos de tiros; QUE chegou a
disparar alguns tiros com munição de elastômero em direção a mata; QUE os estampidos de tiros
eram totalmente  diferentes  dos estouros provocados  por fogos de artifício,  pois era um barulho
mais seco; QUE ouviu várias vezes zunidos de tiros passando próximo a sua cabeça;  QUE para
evitar um confronto armado com os indígenas, o DPF Paganeili deu ordem para a equipe
recuar; QUE enquanto recuavam, os indígenas tomavam o terreno antes ocupado pela PF e a
equipe continuava sendo alvo de disparos de arma de fogo, pois continuava a ouvir o zunido
dos tiros; QUE percebeu que alguns índios adentraram ao capão enquanto a equipe recuava; QUE
a equipe da PF recuou até a lateral do pelotão da CIGCOE, tendo o capão logo a sua frente; QUE
era  muito  grande  o  número  de  tiros  disparados  contra  os  policiais,  acreditando  que  a
maioria vinha de dentro de capão; QUE percebeu quando o APF SENNA acusou ter tomado
um  tiro  no  peito,  pois  levou  sua  mão  até  a  altura  do  coração  para  verificar  se  havia
sangramento; QUE diante disso passou a disparar  com a calibre 12 em direção ao capão
com o intuito de dispersar  os indígenas que ali  se encontravam; QUE viu quando alguns
policiais federais fizeram uso de sua pistola, todavia sempre atirando em direção ao chão;
QUE ouviu gritos de guerra dado pelos indígenas vindos de dentro do capão; QUE não visualizou
nenhuma entrada na mata do capão, tendo por si que era uma mata fechada, pois não conseguiu
avistar nenhum índio em seu interior, tendo somente ouvido os gritos que vinham de lá; QUE logo
em seguida a equipe fez uma formação em linha voltada para a estrada, se localizando entre a
sede, o capão e a estrada;  QUE permaneceram nesse local  por aproximadamente uma hora e
meia, quando perceberam o recuo da CIGCOE para a sede; QUE passado um tempo, o reforço da
PM e uma viatura da PF estavam entrando e passaram a atirar, com munição não letal, contra os
indígenas  para poder entrar, tendo a equipe da PF progredido entre  o capão e a estrada para
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limpar  a  área  da  fazenda  e  permitir  que  o  reforço  pudesse  adentrar  na  fazenda;  QUE
posteriormente  sua equipe se deslocou até  a estrada para,  junto  com outros  policiais  federais,
realizar  novo  avanço  em  direção  ao  acampamento  "Barro  Preto"  para  possibilitar  que  uma
ambulância, que levava os policiais federais feridos, pudesse passar pelo bloqueio realizado pelos
indígenas; QUE neste momento a equipe da PF conseguiu empurrar todos os indígenas para além
das linhas da fazenda e completou a reintegração da posse; QUE permaneceu na estrada junto
com outros policiais em frente ao acampamento indígena até o final da operação.”

Do Policial Federal Marcos HIROSHI Inoue (fls. 1.111/1.113):

“(…) QUE, participou da desocupação da Fazenda Buriti no dia 30/05/2013 exercendo a função de
granadeiro na equipe chefiada pelo DPF Paganelli, responsável pelo flanco direito; QUE a equipe
da PF ingressou na fazenda por uma fenda na mata localizada na cerca, progredindo no pasto em
direção a área da sede que havia sido incendiada; QUE o pelotão da CIGCOE ao qual a equipe da
PF ladeava estacionou no ponto localizado no pasto próximo a cerca entre a área da sede e o
capão;  QUE  a  equipe  da  PF  também  parou  próximo  ao  mesmo  local;  QUE  o  depoente  foi
designado para prestar apoio a equipe que fazia a segurança das viaturas, tendo em vista ameaça
de depredação pelos indígenas; QUE passado alguns minutos atendeu um chamado via rádio do
EPF ALBUQUERQUE que estava sendo hostilizado por indígenas na faixa de pasto entre o capão
e a grande mata;  QUE o depoente  e o APF SENNA atravessaram o pasto  entre  o capão e a
estrada  de terra  chegando  no local  onde  estava  o  EPF ALBUQUERQUE e a  equipe  do DPF
Paganelli  logo a frente;  QUE no local havia um pequeno grupo de indígenas tentando invadir  a
fazenda pela estrada de terra e pela mata, obrigando o depoente a lançar algumas granadas para
dispersar o grupo; QUE o depoente permaneceu no local cobrindo a retaguarda da equipe do DPF
Paganelli;  QUE a equipe da PF neste momento começou a ser hostilizada pelos indígenas
através de arremessos de pedras e paus; QUE após 30 minutos ouviu os indígenas dando
ordem de entrar na mata;  QUE depois  disso percebeu a movimentação no interior da mata ao
lado da equipe, obrigando o depoente a lançar granadas de gás lacrimogênio, todavia não obteve
êxito  em  dispesar  o  grupo  em  razão  do  forte  vento  que  estava  contra  os  policiais:  QUE  na
sequência os membros da equipe começaram a ouvir  disparos de arma de fogo no interior da
grande mata; QUE esses estampidos não eram de rojões e bombas e sim um estalo seco; QUE
simultaneamente  começaram a perceber  o deslocamento  de ar próximo a equipe em razão do
trajeto dos projéteis; QUE evitando o confronto armado e com objetivo de se abrigar a equipe
da PF deu início ao recuo em direção a área da sede;  QUE não viu nenhum policial  federal
atirando contra a grande mata,  tendo presenciado apenas disparos de munição menos letal  de
calibre 12;  QUE tiveram que recuar mesmo perdendo posição, pois deixaram o ponto mais
alto  do  terreno;  QUE  durante  o  início  da  descida  ouvidos  zunidos  e  presenciaram  projéteis
atingindo o solo ao lado dos policiais; QUE presenciou alguns indígenas que saíram da grande
mata  ingressando  no  capão;  QUE  viu  um  indígena  vestindo  camiseta  azul  clara  que
possivelmente  portava arma curta.  pois  a todo momento  corria com uma das mãos na cintura.
aparentemente  apoiando  a  arma;  QUE demonstrado  o  vídeo  "MOVD4282.AVI",  produzido  pelo
indígena WILLIAM e encaminhado pelo MPF, reconheceu referido indígena que vestia calça jeans e
escondia seu rosto com uma camiseta e portava uma borduna; QUE no final da descida existe um
brejo em frente ao capão onde os policiais tiveram dificuldade de caminhar;  QUE uma estratégia
utilizada pelos policiais para se proteger foi de não ficarem juntos para os membros não ficarem
mais  vulneráveis  aos  disparos;  QUE nesse  momento  o  capão  estava  localizado  a  frente  e  a
CIGCOE a esquerda; QUE viu tiros acertando o chão próximo a equipe e na sequência o  APF
SENNA avisou aos demais que havia sido atingido por um disparo em seu colete; QUE esses
tiros que foram disparados em direção a equipe da PF partiram da ponta do capão, bem a frente
dos policiais  e neste local era  possível  ouvir  gritos de guerra,  visualizar  vultos de indígenas se
movimentando no interior da mata e escutar estampidos de tiros; QUE no momento em que o APF
SENNA noticiou que havia sido atingido e que iniciaram os estampidos vindos do capão a reação
dos  policiais  federais  foi  de  se  abrigarem  atrás  de  pequenos  morros  no  brejo;  QUE  nesse
momento os policiais que portavam espingarda calibre 12 de munição menos letal efetuaram
disparos, salvo engano em direção ao capão e alguns policiais efetuaram disparos com suas
armas pessoais, salvo engano em direção ao solo, todos com o objetivo de inibir o ataque
armado indígena; QUE certamente se os policiais federais tivessem disparado em direção a ponta
do capão, esses indígenas seriam atingidos; QUE não percebeu a existência de aberturas no capão
e clareiras  no seu interior;  QUE acredita que em razão da constatação de vários tiros não era
apenas um índio que estava armado;  QUE a CIGCOE permanecia no mesmo local, não tendo
presenciado o ataque indígena em relação a eles; QUE a equipe da PF continuou o recuo após o
tiro tomado pelo APF SENNA estacionando no pasto entre a sede, a estrada de terra e o capão.”

Do depoimento do APF Carlos Antônio Ferreira SENNA, extrai-se (fls.

929/930):

“(…) QUE apresentado os três vídeos e as 23 fotografias entregues pelo repórter MARCOS TOME
e apreendido  nestes  autos,  especificamente  com relação  ao  avanço  indígena  e  recuo  policial
esclarece que enquanto o pelotão da CIGCOE permaneceu estacionado à esquerda a equipe
da Polícia Federal a qual o declarante pertencia avançou da sede até a mata localizada nos
limites da fazenda, sempre ladeando o capão à direita: QUE a progressão foi possível com o
uso  de  munição  de  elastômero  e  de  granadas  de  gãs  lacrimogênio,  percorrendo
aproximadamente 350 metros; QUE neste percurso a equipe não foi alvo de disparos de armas
de fogo: QUE o segundo vídeo denominado MOV04280.AVI  retrata  o ponto  máximo em que a
referida  equipe  chegou:  QUE  neste  momento  era  possível  ouvir  estampidos  de  fogos  de
artifício e também de arma de fogo, sendo possível distingui-los porque o de arma de fogo era
mais  seco:  QUE  o  APF  NOBREGA  comentou  com  o  declarante  que  estava  ouvindo  zunidos
provocados pelo deslocamento de ar de projéteis  de arma de fogo;  QUE se recorda que neste
momento desconfiaram que um indígena  que vestia  camiseta  azul  clara  possivelmente  portava
arma de fogo curta por baixo da roupa, em razão da forma que corria e também por manter a mão
na região da cintura; QUE após os disparos os indígenas começaram a fazer o uso de apitos e



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

f. 47

gritos para coordenar o avanço sobre a equipe de policiais; QUE em razão dos diversos disparos
a equipe, ao invés de confrontar, iniciou recuo em direção a sede; QUE foi o momento que o
declarante  mais  escutou  tiros;  QUE  foi  o  momento  mais  crítico  da  desocupação;  QUE
durante o recuo foi ouvido também estampidos, mas em quantidade menor que no início;
QUE a equipe recuou os mesmos 350 metros; QUE se recorda da presença de um indígena que
vestia  paletó  e  chapéu,  de  um  indígena  que  estava  sem  camiseta  e  com  o  corpo  pintado
empunhando arco e flecha e do indígena vestido com jaqueta preta e calça jeans empunhando arco
e  flecha;  QUE  a  equipe  policial  era  composta  pelos  APFs  MARCUS,  SÉRGIO,  NÓBREGA,
HIROSHI, FABIANO, KADOTA e UYEHARA, pelos EPFs SEAONE e ALBUQUERQUE e pelo DPF
PAGANELLI;  QUE durante o recuo alguns policiais efetuaram disparos de arma de fogo em
direção ao solo com o efeito intimidatório,  pois não conseguiram identificar os indígenas
responsáveis pelo ataque; QUE viu alguns indígenas ingressando no capão localizado à direita da
equipe;  QUE  o  declarante  não  conseguiu  identificar  se  os  disparos  vinham  da  grande  mata
localizada nos limites da fazenda e também não identificou se esses disparos migraram da referida
mata para o capão; QUE durante o recuo as munições de elastômero e as granadas foram inócuos
para conter o avanço indígena; QUE os indígenas permaneceram distantes 100 a 150 metros da
equipe  de  policiais  durante  o  recuo;  QUE  o  vídeo  produzido  pela  CIGCOE  denominado  "PF
atirando.MPG" retrata o momento em que o declarante é atingido pelo projétil de arma de fogo no
final do recuo, não sabendo informar se veio do capão ou de outro ponto da fazenda; QUE nenhum
dos policiais que estavam próximos soube informar de qual local partiu estes disparos; QUE nesse
momento  foi  possível  ouvir  grande quantidade de estampidos  de tiro  e logo em seguida,  ficou
calmo. (…)”

Agente de Polícia Federal Marco Antônio KADOTA (fls. 1142/1144):

“(…)  QUE a equipe da PF estacionou  entre o pelotão a sua esquerda e o capão a direita,
tendo um grupo de indígenas a sua frente no alto do terreno; QUE passado algum tempo não
sabendo precisar os minutos a equipe da PF retornou a dispersão como objetivo de forçar
os indígenas a deixarem a fazenda em direção a grande mata localizada no alto do terreno;
QUE a equipe da PF logrou êxito em avançar aproximadamente 300 metros, chegando até a
parte mais alta  do terreno localizado ao lado da cerca e da grande mata;  QUE o referido
avanço foi relativamente tranquilo, ou seja, sem agressões significativas por parte dos indígenas;
QUE o avanço da PF teve como objetivo impedir que os indígenas que estavam na área de pasto
alcançassem  o  capão  através  do  flanco  direito  (ponto  mais  alto  do  terreno);  QUE  acabaram
avançando no terreno ladeados, se encontrando no ponto mais alto do terreno localizado ao lado
da grande mata; QUE os índios fizeram uma linha tendo como base uma grande árvore localizada
próxima ao final da cerca e os policiais federais também fizeram formação em linha tendo como
referência outra grande árvore localizada ao lado da grande mata,  conforme demonstra o vídeo
exibido nesta ocasião (Imagens de Oziel Gabriel durante confronto com a PF.avi); QUE conforme
demonstra  o  vídeo  “Polícia  Federal  –  Recuo.avi”  a  equipe  da PF permaneceu  alguns  minutos
naquela  posição  sem  tentativa  de  agressão  por  parte  dos  índios,  sendo  hostilizada  apenas
verbalmente; QUE com o início do avanço indígena a equipe da PF foi alvo de flechas, rojão e
bombas; QUE se recorda que o indígena vestindo camiseta azul clara e rosto coberto utilizava um
estilingue para arremessar bombas contra os policiais; QUE se recorda de uma menina que havia
visto no acampamento localizado na estrada de terra que dá acesso a fazenda do lado da ponte de
madeira que o DPF ALCIDIO mencionou que o aIdeiamento era amigo da PF; QUE não conseguiu
acertar nenhum índio com munição de elastômero em razão da distância;  QUE o APF Nóbrega
relatou aos demais policiais que havia percebido a passagem de pelo menos dois projéteis
próximo dele em razão do zunido; QUE a equipe com o objetivo de evitar o confronto armado
deu  início a um recuo de aproximadamente 300 metros em direção a área da fazenda;  QUE
alguns  policiais,  não  sabendo  precisar  quais,  se  viram  obrigados  a  efetuar  disparos  em
direção ao solo com o objetivo de tentar inibir  o avanço indígena;  QUE neste momento a
quantidade de munição menos letal já estava num nível bem crítico, inclusive o depoente
dispunha  apenas  das  munições  que  estavam  carregadas  na  arma;  QUE  percebeu  que
durante o recuo os tiros que partiam da grande mata estavam mais certeiros; QUE os índios
dominaram o ponto mais alto do terreno, colocando a equipe da PF em desvantagem ; QUE
viu  os  indígenas  que  avançavam  entrando  no  capão;  QUE  não  conseguiu  ver  nenhum  índio
portando  arma  de  fogo  porque  faziam  uso  apenas  quando  estavam  abrigados  na  mata;  QUE
aproximadamente ao final do capão o depoente percebeu que um dos disparos efetuados pelos
índios atingiu o solo distante três metros a sua direita;  QUE os disparos neste momento,  eram
efetuados a partir da grande mata localizada bem a frente; QUE passado uns três minutos o APF
SENNA acusou ter sido atingido por um projétil; QUE o tiro que acertou o APF SENNA partiu
também da grande mata; QUE ficou preocupado porque os índios que avançavam começaram a
entrar no capão enquanto a PF estava localizada em campo aberto distante aproximadamente
de 5 a 6 metros do capão, sendo alvo fácil; QUE mesmo com o tiro que atingiu o APF SENNA
presenciou os policiais federais efetuando disparos unicamente em direção ao solo; QUE
não viu os policiais da CIGCOE atirando em direção aos indígenas; QUE a CIGCOE recuou mais
ou menos junto com a PF; QUE no momento do tiro do APF SENNA o depoente em razão de estar
posicionado a direita da formação em linha da PF já não via mais os índios no campo aberto; QUE
se recorda que quando os índios agachavam o pasto os encobria, prejudicando sua visualização
pelos policiais, principalmente no início do recuo; QUE  o depoente não chegou a fazer disparos
com sua  arma  de fogo,  tendo sacado  sua  arma  pessoal  tão  somente  o  APF SENNA ter  sido
baleado; QUE quando comentaram que um índio havia morrido durante a desocupação, pensou
que fosse no outro lado da fazenda; QUE conforme demonstrado no vídeo da CIGCOE "Indios
atacando  PF e  PF  recuando.MPG"  está  bem demonstrado  ao  tempo  00:45  que  alguns  índios
simulavam portar arma de fogo, fazendo mira contra os policiais, como se fosse uma espingarda;
QUE os índios seguravam suas bordunas como se fossem espingardas e em razão da distância
poderiam ser confundidas com as mesmas; QUE ressalta que a maior preocupação dos policiais
era com as flechas as quais possuíam ponta de metal em razão da distância que alcançavam e
também porque não são contidas pelo colete balístico; QUE depois do recuo os policiais federais
formaram  uma  grande  linha  de  frente  para  a  estrada  de  terra  permanecendo  no  local
aproximadamente três horas até a chegada de mais munição; QUE foram muito hostilizados
pelos indígenas que falavam que um índio havia morrido e que chegaria a noite e eles iriam
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matar os policiais; QUE acredita que o APF ERCILlO tenha sido atingido por algum instrumento
dos indígenas que o acertou na coxa esquerda provocando sua queda e deslocamento do ombro,
pois este apresentava hematomas na perna.”

Nesta esteira, o depoimento do EPF Estênio SEAONE (fls. 995/997):

“(…)  QUE  o  pelotão  da  CIGCOE  e  a  equipe  da  PF  progrediram  no  terreno  dispersando  os
indígenas  que  resistiam ao  cumprimento  da  ordem  judicial: QUE  aproximadamente  as  09:30
horas a equipe do depoente obteve êxito em chegar nos limites da fazenda, logo após passar
a esquerda do capão e estacionar em frente a uma grande mata localizada na cerca;  QUE
durante a progressão no terreno a equipe da PF foi hostilizada pelos indígenas através de
pedras,  flechas,  rojões  e  bombas  lançadas  com  estilingue;  QUE  o  pelotão  da  CIGCOE
permaneceu  estacionado ao lado  da cerca localizada  próximo a área da sede  oposta  ao
capão; QUE a equipe da PF permaneceu de quarenta minutos a uma hora no alto do terreno
localizado ao lado da grande mata: QUE no local  havia um grupo de indígenas resistindo em
campo  aberto  e  na  grande  mata  era  possível  constatar  a  movimentação  de  índios;  QUE em
determinado momento os policiais que formavam a equipe da PF começaram a ouvir o barulho de
disparos de arma de fogo vindos da grande mata;  QUE simultaneamente começaram a ouvir
zunidos dos disparos: QUE o depoente portava um binóculo particular e através dele foi possível
visualizar com nitidez a presença e movimentação dos indígenas embrenhados na grande
mata; QUE neste momento a equipe deu início ao recuo com o intuito de evitar o confronto
armado, não realizando qualquer disparo nesta ocasião; QUE a equipe da PF em razão do
ataque armado dos índios acabou recuando cerca de trezentos metros em direção a área da
sede; QUE no final do declive do terreno localizado a frente do capão, logo após a cerca, o
APF SENNA foi  atingido no peito por um projétil  de arma de fogo, sendo salvo pelo seu
colete balístico;  QUE na descida do terreno, durante o recuo,  a equipe da PF foi  alvo de
grande quantidade de tiros; QUE somente após o APF SENNA ter sido atingido por um tiro
os componentes  da equipe da PF efetuaram alguns  disparos em direção ao solo  com o
objetivo de inibir os tiros de arma de fogo disparados pelos indígenas; QUE o depoente e os
APFs SERGIO,  MARCUS,  KADOTA portavam espingarda calibre 12 e os granadeiros  eram os
APFs HIROSHI e UYEHARA e o EPF ALBUQUERQUE; QUE o DPF PAGANELLI portava arma
longa  (sub-metralhadora  HK);  QUE  todos  os  policiais  federais  do  grupo  também  portavam  as
pistolas de uso pessoal; QUE ouviu falar que o indígena que morreu durante a desocupação estava
posicionado no flanco esquerdo no campo gradeado;  QUE indagado se tinha conhecimento que
OZIEL GABRIEL havia sido atingido por disparo de arma de fogo na ponta do capão em frente ao
pelotão da CIGCOE e da equipe da PF, respondeu que não; QUE se recorda que durante o recuo
foram  lançadas  em torno  de 6  granadas de gás  no capão em razão de alguns  policiais  terem
constatado a presença de índios naquele local;  QUE o final do recuo ocorreu até as proximidades
das três palmeiras;  QUE indagado se tinha conhecimento que o pelotão da CIGCOE que estava
posicionado ao lado da equipe do depoente havia sido alvo de diversos tiros, respondeu que não;
QUE achava que o policial  da  CIGCOE que havia sido  atingido por  tiro em sua orelha estava
posicionado também no flanco esquerdo no pasto gradeado; QUE não tinha noção do risco que a
equipe da PF sofreu durante este recuo; QUE durante a desocupação no final da manhã ou início
da tarde a equipe da PF tomou conhecimento que um índio havia falecido;(...)”

Policial Federal Daniel Utino UYEHARA (fls. 998/999):

“(…) QUE, no dia 30/05/2013 participou da desocupação da fazenda Buriti exercendo a função de
granadeiro na equipe da Polícia Federal responsável pelo flanco direito; QUE a equipe do depoente
ingressou na fazenda através de uma fenda na mata da cerca, ladeando o pelotão da CIGCOE,
tendo ambos os grupos seguido entre a sede e o capão; QUE a CIGCOE estacionou logo a frente
da área da sede permanecendo no mesmo local durante a manhã inteira; QUE a equipe da PF
sozinha progrediu no campo limpo no sentido sede grande mata, passando a esquerda do
capão; QUE nesse percurso a equipe teve que enfrentar uma aclive no terreno, sendo hostilizado
pelos indígenas através de pedras, fogos de artifício e flechas; QUE nesse trajeto não foram
alvo de disparos de arma de fogo:  QUE permaneceram no topo do terreno localizado ao lado
da  cerca  dos  limites  da  fazenda  durante  aproximadamente  30  minutos;  QUE o  grupo  de
indígenas que a equipe da PF tentava dispersar resistiu em sair dos limites da fazenda; QUE em
determinado momento perceberam grande movimentação de indígenas no interior da grande
mata e na sequência começaram a ouvir disparos; QUE era nítida a diferença do estampido dos
fogos de artifício e dos disparos de arma de fogo; QUE a equipe da PF estava formada em linha,
estando o depoente no lado contrário da cerca;  QUE os policiais federais que estavam do outro
lado da linha foram os primeiros a perceber que os índios faziam uso de arma de fogo; QUE a
equipe da PF evitando fazer uso de arma de fogo para repelir o ataque indígena deu iniciou recuo
em direção a área da sede; QUE no início da descida do terreno o depoente não ouviu disparos,
tendo os  disparos recomeçados no momento em que passaram entre o capão e a CIGCOE;
QUE nesse momento o depoente começou a ouvir zunidos próximo a seu ouvido e logo em seguida
o APF SENNA avisou que havia sido atingido por um projétil; QUE os disparos percebidos pelo
depoente e que atingiram o APF SENNA foram efetuados do capão, podendo concluir em razão da
proximidade dos estampidos; QUE não conseguiu visualizar a movimentação dos indígenas no
interior do capão; QUE nesse momento alguns policiais federais fizeram uso de armamento,
não sabendo informar se letal ou menos letal; QUE o depoente não fez uso de sua pistola e
também  não  arremessou  nenhuma  granada  no  capão;  QUE  na  subida  em  direção  a  sede  o
depoente percebeu que os indígenas estavam lançando pedras e flechas em direção a equipe, não
tendo acertado nenhum dos policiais; QUE nessa subida não foram mais atacados por disparos de
arma de fogo; QUE no momento em que o APF SENNA foi atingido não presenciou a CIGCOE
efetuar disparos; QUE a equipe da PF permaneceu estacionada entre a sede e o capão durante
bastante  tempo,  não  sabendo  precisar  quanto;  QUE depois  que  o  APF SENNA  foi  atingido  a
CIGCOE  permaneceu  mais  ou menos uma hora  estacionada  no mesmo local;  QUE não  sabe
informar qual o ponto da fazenda o indígena OZIEL GABRIEL foi atingido por disparo de arma de
fogo.”
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Policial Federal Filipe Marques LOULY (fls. 1174/1176):

“(…) E próximo a sede o pelotão da CIGCOE fez a curva a direita estacionando próximo a cerca e a
equipe da PF estacionou entre o pelotão e o capão; QUE a CIGCOE dispersou os indígenas além
da cerca em direção a um campo aberto, permanecendo os índios abrigados em uma pequena mata
hostilizando o referido pelotão; QUE a equipe da PF continuou a dispersão em direção ao topo
do terreno próximo a grande mata; QUE a progressão no terreno em direção aos limites da
fazenda foi  relativamente tranquila,  mediante o uso exclusivo de gás lacrimogênio;  QUE o
depoente, o EPF SEAONE e o APF HUGO foram os primeiros da linha a alcançarem o topo do
terreno, tendo em vista que a linha encontrava-se paralela ao capão com o fito de impedir que os
indígenas entrassem no capão;  QUE nesse momento um indígena careca,  sem camiseta e com
pinturas no corpo que portava um arco atirou pelo menos duas vezes   em direção ao depoente e ao
EPF SEAONE, tendo a segunda flecha atingido o solo a   dois metros de distância do depoente; QUE
em  razão  da  distância  os  tiros  de  calibre  12  não  atingiram  os  indígenas  que  esboçaram  uma
tentativa  de  avanço em direção  aos  policiais;  QUE no topo do  terreno ao  lado  da mata  densa
chegaram  mais  policiais  federais,  formando  uma  grande  linha;  QUE  os  índios  neste  momento
permaneceram hostilizando os policiais com ofensas e ameaças; QUE viu um grupo de indígenas
recuando em direção a uma casinha localizada ano meio do pasto atrás da área da sede e outra
parte migrar para a mata densa; QUE o depoente estava na ponta esquerda da linha de policiais do
lado oposto a mata densa;  QUE neste momento ouviu o estampido de pelo menos três tiros
vindos de dentro da mata; QUE o DPF PAGANELLI determinou que a linha recuasse; QUE no
início do recuo o depoente foi obrigado a usar bastante a sua espingarda calibre 12, tendo
gasto  metade  de  suas  munições  de  elastômero; QUE  durante  o  avanço  alguns  indígenas
retomaram o campo aberto enquanto outros ingressavam no capão; QUE o depoente foi um dos
primeiros  policiais  a  iniciar  o  recuo,  não  tendo  escutado  disparo  de  arma  de  fogo,  pois  nesse
momento deu uma acalmada; QUE no final da descida no terreno quando a equipe da PF estava
posicionada  entre  o  pelotão  da  CIGCOE  e  na  frente  do  capão,  estando  próximo  deste
aproximadamente 15 metros o depoente ouviu barulho de  três disparos atingindo os escudos
balísticos do pelotão da CIGCOE, acreditando que a origem desses tiros era do capão e do ponto
mais alto do campo aberto; QUE quando foi alvo dos tiros, a CIGCOE estava lançando bombas de
gás lacrimogênio e efetuando tiros de borracha em direção aos indígenas que se encontravam em
sua frente no campo aberto; QUE neste momento o APF SENNA gritou que havia tomado um tiro
e colocou a mão em seu colete; QUE como o depoente foi um dos primeiros a descer estava
localizado bem atrás do APF SENNA, momento que presenciou os  policiais federais efetuando
disparos de pistola em direção ao solo com o intuito de inibir a ação dos indígenas;  QUE
antes e depois que o APF SENNA foi atingido os policiais federais  lançaram granadas de gás e
dispararam munição de elastômero em direção aos indígenas que se encontravam no campo
entre  a  estrada de terra  e  o  capão e no  interior  deste;  QUE neste  momento  o depoente  ouviu
aproximadamente 05 estampidos e também ouviu o APF NOBREGA relatar que estava escutando
zunidos;  QUE no interior  do capão não era  possível  ver  os indígenas, tendo o depoente ouvido
apenas os estampidos e os gritos de guerra; QUE a equipe da PF recuou mais alguns metros além
do pelotão da CIGCOE permanecendo com formação em "L" para se proteger do capão e também
dos indígenas  que estavam localizados  na parte  de cima ao lado do capão;  QUE depois que a
Polícia  Federal  se  distanciou  um pouco  da  CIGCOE  e do  capão  o pelotão  da  CIGCOE ficou
vulnerável, pois estava cercado por cima e pela frente, momento em que o depoente e os APFs
UYEHARA, NOBREGA e HUGO deitaram-se no pasto com o objetivo de cobrir a lateral direita do
pelotão, enquanto os demais policiais formaram uma linha para se proteger do grupo de indígenas
que se concentrava entre a estrada de terra  e a equipe da PF; QUE não sabe informar onde o
indígena OZIEL GABRIEL foi atingido por um tiro; QUE depois de um tempo considerável, não
sabendo precisar  quanto,  um grupo de indígenas  que estavam posicionados  no campo entre  a
estrada de terra e o capão, começaram a gritar que um índio havia morrido e que os policiais eram
assassinos.”

Policial Federal Gustavo Souza da NÓBREGA (fls. 1180/1182):

“(…) QUE na sequência o DEPOENTE e os demais policiais começaram a ouvir alguns estampidos
esparsos; QUE aproximadamente a cada 10 segundos os policiais ouviam um estampido; QUE até
que um estampido veio acompanhado de um deslocamento de ar parecido com a sensação de uma
vara  passando  perto  do  ouvido;  QUE o  DEPOENTE  que  portava  espingarda  de  calibre  12
efetuou poucos disparos de munição de elastômero em direção aos indígenas todavia em
razão da distância não os atingiu; QUE os disparos de 12 foram feitos na tentativa de produzir o
efeito psicológico nos índios para que deixassem de investir contra a equipe;  QUE um   índio que
vestia  camiseta  azul  clara  andava  entre  os  demais  indígenas  com a  mão na  cintura  dando  a
entender que carregava uma arma curta; QUE acabou a munição de elastômero da espingarda
calibre 12 que portava  e o DEPOENTE entregou ela para o APF SÉRGIO que passou a usá-Ia;
QUE logo após ouvir o zunido comunicou ao chefe da equipe que logo em seguida deu ordem
para a equipe recuar; QUE durante o recuo, a maioria dos índios caminharam em sentido à equipe
da PF enquanto alguns ingressaram na mata central, ignorando a advertência dos policiais para
que não o fizessem; QUE já desconfiavam que os índios estavam entrando na mata para atirar nos
policiais;  QUE começaram a ouvir bastante tiro vindo da mata central,  tendo o DEPOENTE
ouvido muito estampido e zunido; QUE o APF SENNA falou "tomei" quando foi atingido pelo
disparo; QUE neste momento o DEPOENTE deu uns 4 (quatro) tiros na direção de 45° com o
objetivo  dos índios cessarem  o ataque; QUE o DEPOENTE perguntou "onde  foi  atingido?",
tendo o APF SENNA falado "no colete"; QUE não sabe dizer se o pelotão da CIGCOE que estava
posicionado à esquerda da equipe da PF efetuou ou não disparos de arma de fogo porque estava
vivenciando um momento de adrenalina e sua atenção estava direcionada à mata central;  QUE
depois que a equipe PF recuou um pouco mais o DEPOENTE, um agente japonês cujo nome não
se recorda e outro agente da Delegacia de Naviraí, moreno, bem novo, deitarem-se no pasto com
objetivo  de  dar  cobertura  à  equipe  da  CIGCOE  que  permaneceu  no  mesmo  local
aproximadamente de 20 à 30 minutos após o tiro do APF SENNA; QUE ficaram observando
especialmente a região da mata central não tendo constatado a presença de indígenas lá dentro
após O APF SENNA ter tomado o tiro; QUE neste período em que ficaram fazendo a cobertura não
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presenciaram o pelotão da CIGCOE efetuando disparos e também não efetuaram nenhum disparo
mesmo tendo sido alvo de flechas; QUE não sabe em qual ponto o indígena foi atingido por um
disparo de arma de fogo.”

Policial Federal FABIANO da Silva Cunha (fls. 1286/1287):

“(…)  QUE  confirma  que  atuou  na  equipe  responsável  pelo  flanco  direito,  chefiada  pelo  DPF
PAGANELLI;  QUE confirma que o objetivo  da equipe era fazer a segurança e dar  apoio a
equipe  da  CIGCOE  responsável  pela  dispersão  dos  indígenas;  QUE  no  início,  a  equipe
iniciou a progressão em direção ao local da fazenda onde os índios estavam ocupando com
intuito de dispersar os índios, quando foram surpreendidos com ataque dos índios os quais
estavam utilizando pedra, bombas, armas de fogo; QUE neste momento, a equipe a qual estava
dando suporte a equipe da CIGCOE iniciou o recuo em direção a sede da fazenda, sendo que os
indígenas  continuaram  o  ataque  em  direção  a  equipe  local;  QUE  em  razão  dos  ataques
indígenas, as equipes utilizaram bombas de efeito moral e munição e munição menos letal;
QUE a equipe a qual  o declarante fez parte estava atrás da equipe da CIGCOE, e somente se
deslocou dando  apoio  ao CIGCOE,  em nenhum momento  passou  a  equipe da  CIGCOE;  QUE
confirma que no trajeto na subida do terreno a dispersão estava razoavelmente tranquila;
QUE confirma que o pelotão permaneceu estacionado próximo a uma cerca sendo hostilizado por
indígenas  que se encontravam em campo aberto  do outro lado da cerca;  QUE não sabe dizer
exatamente se a equipe da PF após 300m alcançou o ponto mais alto do terreno; QUE confirma a
PF permaneceu alguns minutos em um ponto alto do terreno, sendo hostilizado verbalmente
pelos indígenas; QUE confirma que depois de alguns minutos o APF NOBREGA ouviu tiros
provenientes  da mata localizada após a cerca da fazenda; QUE confirma que,  embora não
desse para identificar de onde os tiros estavam vindo, era possível visualizar a movimentação dos
indígenas no interior dessa mata; QUE confirma que os indígenas que estavam na frente da equipe
da PF correram em direção e essa grande mata; QUE confirma que  o índio que vestia camiseta
azul  clara  arremessava  bombas  com  um  estilingue;  QUE  confirma  que  na  ocasião  foram
arremessados  rojões  contra  os  policias;  QUE  não  presenciou  o  arremesso  de  flechas;  QUE
confirma  que  as  munições  de  elastômero  disparadas  não  atingiam  os  indígenas  em razão  da
distância de segurança que os policiais mantinham dos indígenas; QUE confirma que as bombas
de gás lacrimogênio não surtiam o efeito esperado em razão do campo aberto e dos fortes ventos;
QUE confirma que durante o recuo ficaram num ponto mais alto do que os policiais; QUE confirma
que os policiais iniciaram o recuo evitando iniciar confronto armado; QUE não presenciou a
utilização de arma de fogo por  parte  dos policiais  federais;  QUE confirma que durante  o recuo
alguns índios simulavam portar espingardas, fazendo mira contra os policiais; QUE confirma que
durante o recuo alguns indígenas migraram do campo aberto para o interior do capão localizado a
direita dos policiais; QUE confirma que durante o recuo, tanto os indígenas abrigados na grande
mata quanto  os  indígenas  abrigados  no capão efetuaram disparos  de arma  de fogo contra  os
policiais; QUE o tiro que atingiu o APF SENNA partiu de dentro do capão; QUE não presenciou
policiais efetuarem disparo de arma de fogo no momento em que o APF SENNA foi atingido; QUE
não tem conhecimento em qual ponto da fazenda o indígena OZIEL GABRIEL foi atingido; QUE
confirma que  viu o pelotão da CIGCOE também sendo alvo dos disparos de arma de fogo
pelos indígenas;  QUE pelo  que se recorda,  os disparos  que atingiram o CIGCOE partiram da
mata; QUE não confirma que o CIGCOE revidou os disparos; QUE não utilizou arma de fogo com
munição letal; QUE não efetuou nenhum disparo com arma de fogo; QUE no fim da reintegração
por volta das 16h30, ouviu disparos efetuados por fuzil os quais partiam da grande mata em frente
a fazenda BURITIS; QUE não tem conhecimento que o APF SAULO efetuou disparos logo após o
APF SENNA ser atingido.”

Disse o Policial Militar  GUSTAVO Gonçalves Cardoso, comandante

do 3º Batalhão da CIGCOE (fls. 1000/1002)

“(…)  QUE,  participou  da  desocupação  da  Fazenda  Buriti  no  dia  30/05/2013  na  função  de
comandante  do  3° Pelotão  da  CIGCOE;  QUE  previamente  estava  definido  que  a  missão  da
CIGCOE  era  a  reintegração  da  posse  da  fazenda  através  da  dispersão  dos  indígenas  que
ocupavam a área da sede; QUE o 1° e 3° Pelotões ficaram encarregados de dispersar os indígenas
em direção as aldeias que ficavam localizadas em áreas além da área da sede; QUE a equipe do
depoente  posicionou-se,  após  a dispersão dos  índios  que ocupavam a área da sede,  no pasto
localizado entre a sede e o capão, rente a uma cerca; QUE o pelotão não progrediu juntamente
com a equipe de policiais federais tendo em vista a necessidade de manutenção da unidade
dos pelotões durante a desocupação; QUE o pelotão foi hostilizado inicialmente por indígenas
que estavam posicionados numa pequena mata localizada atrás da área da sede; QUE  o vídeo
intitulado “Indio de blusa cor de rosa.mpg" encaminhado pela CIGCOE retrata o momento em que
um indígena que vestia camiseta cor de rosa a utiliza para cobrir  seu rosto e caminha portando
arma  de  fogo  na  cintura;  QUE  posteriormente  assistiu  uma  reportagem  onde  este  indígena
concedeu entrevista,  reconhecendo-o. pois utilizava a mesma camiseta cor de rosa e a jaqueta
preta utilizada durante a desocupação; QUE os indígenas não tinham um atirador definido, ou seja,
a  mesma arma  passava  de  mão em mão;  QUE os  indígenas  ostentavam  as  armas  tentando
provocar  o  pelotão;  QUE  a  equipe  da  PF  progrediu  no  pasto  em  direção  aos  limites  da
fazenda, dispersando os índios; QUE teve um momento que o depoente perdeu de vista a
equipe da polícia federal em razão da distância percorrida; QUE o tempo inteiro era possível
ouvir  barulho  de fogos  de artifício  e gritos  de guerra; QUE esse  barulho provocado  pelos
indígenas atrapalhava a identificação dos estampidos provocados pelos disparos de arma de fogo;
QUE  o  vídeo  "índio  disparando.mpg"  demonstra  o  indígena  que  utilizava  abafador  efetuando
disparo de arma de fogo artesanal em direção aos policiais federais; QUE a equipe da PF após
pelo menos 30 minutos posicionada no topo  do  terreno  a  frente/esquerda do pelotão  de
choque, deu início ao recuo em direção a sede da fazenda; QUE os indígenas avançaram em
direção aos policiais federais, portando arco e flecha e arma de fogo; QUE durante o recuo
da PF o depoente visualizou índios ingressando no capão que estava localizado a direita dos
policiais  federais;  QUE no  momento  em que  a  Polícia  Federal  estava  ao lado  direito  do
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pelotão o depoente viu um policial federal acusar que havia recebido um disparo, colocando
a mão no colete balístico; QUE neste momento, conforme está no vídeo "PF atirando.mpg",
os  policiais  federais  começaram  a  efetuar  disparos;  QUE  logo  em  seguida  o  pelotão
começou  a  ser  alvo  de  disparos,  salvo  engano,  tendo  os  escudos  sido  atingidos  por
projéteis  e  na  sequência  o  SD DUARTE  e  o  cão  DRAGON,  o  atirador  SD  FRANCO  e  o
escudeiro  CB  MARTINS; QUE  o  pelotão  estava  com  formação  em “L”  e  os  escudeiros  que
estavam a direita, o depoente, o SD MACEDO e o SD ORTEGA conseguiram identificar que os
disparos que estavam atingindo o pelotão tinham origem do capão, onde percebiam movimentação
de indígenas, através de uma fenda na mata; QUE este ataque por parte dos índios através de
disparos de arma de fogo  durou  aproximadamente  30 minutos;  QUE salvo  engano o SD
ORTEGA efetuou dois tiros quase na sequência,  com uma diferença de pelo menos cinco
segundos, não acreditando que tenha demorado dez minutos esse intervalo; QUE como não tinha
referencial, acredita que o SD ORTEGA tenha atirado em direção a clareira do capão utilizando
como ponto de referência uma árvore; QUE nessa região e nesse momento somente era possível
visualizar vultos de silhuetas, acreditando que existia pelo menos três indígenas naquele exato local
e no capão pelo menos uns quinze;  QUE o SD ORTEGA era o único policial do pelotão que
exerceu a função de segurança, ou seja, portava arma longa com munição letal e sua função
era a identificação de alvos armados que ameaçam o pelotão e agir no intuito de cessar a
agressão  de forma  proporcional;  QUE não  ouviu  os  estampidos  dos  disparos  efetuados
pelos indígenas, pois os escudeiros apenas sentiam os impactos e os acusavam; QUE o CB
MARTINS segurava o escudo com a mão esquerda e abriu uma fresta com o escudo a sua
direita, momento em que foi atingido no lado direito do seu colete, levando a conclusão que
o tiro veio do capão; QUE a função do SD MACEDO era a de produção de provas, tendo utilizado
uma filmadora para a identificação dos indígenas que portavam e faziam o uso de arma de fogo;
QUE o SD MACEDO não utilizava farda e colete balístico; QUE nega de forma categórica que o SD
MACEDO tenha efetuado disparos através de frestas entre os escudos em direção aos índios, pois
este fato contraria a doutrina de distúrbio civil; QUE o SGT SALES da ALI/CIGCOE (inteligência)
também exerceu a mesma função do SD MACEDO, ou seja, produção de provas; QUE o referido
sargento permaneceu pouco tempo na formação do 3° pelotão; QUE o SD ORTEGA, na condição
de segurança fez uso de munição real em desfavor do indígena que fazia uso do abafador e
arma de fabricação artesanal, tendo feito dois disparos sequenciais, o que é o padrão; QUE
este indígena percebeu que tinha sido alvo dos disparos e correu se escondendo no pasto;
QUE o segurança,  salvo  engano,  efetuou  aproximadamente 10 disparos, ou seja,  poucos
disparos; QUE a baixa quantidade de disparos se deve a doutrina da polícia de efetuar  o
disparo de arma de fogo proporcionalmente a agressão que está sendo imposta a polícia
naquele momento; QUE não houve disparos a esmo, tendo todos os disparos sido efetuados
sob comando e em alvo identificado;  QUE após cessar o ataque armado indígena o pelotão
permaneceu pelo menos uma hora e meia no mesmo local,  tendo posteriormente deslocado em
direção a sede, permanecendo até o final da operação.”

ROBERSON de Oliveira Souza, policial militar (fls. 1177/1179):

“(…) QUE quando o pelotão estacionou ao lado da cerca, a equipe da PF já havia alcançado
o topo do terreno, próximo à grande mata; QUE o pelotão não progrediu junto com a equipe
da polícia federal, porque em razão dos equipamentos e da formação a cerca era de difícil
transposição e ainda porque já haviam identificado índios portando arma de fogo localizados
na pequena mata além da cerca e no campo localizado ao lado do capão ; QUE nessa hora um
índio gordo que vestia camiseta cor de rosa efetuou de   três a quatro disparos pelo menos, contra o
pelotão; QUE o depoente viu o referido índio fazendo a visada, ouviu os estampidos e também viu a
fumaça saindo do cano da arma, não sabendo informar se era arma curta ou longa, pois ele atirava
escondido na “vegetação”, uma pequena mata localizada além da cerca; QUE no campo localizado
entre a grande mata,  o capão e o pelotão da CIGCOE,  o depoente também viu dois indígenas
carregando e efetuando pelo menos três disparos de um trabuco, não sabendo informar se era
arremessado projétil, pedra, chumbo outro objeto; QUE somente depois, ao final da desocupação é
que viram o trabuco apreendido e perceberam que se tratava de uma arma artesanal;  QUE o
depoente também viu um indígena que vestia camiseta verde com escritos em branco efetuando
disparos com arma curta, parecido com revólver, de três a quatro vezes; QUE o soldado MACEDO
não filmou esse indígena atirando contra o pelotão porque estava tentando filmar os dois índios que
manuseavam o trabuco, entretanto o referido soldado conseguiu filmar o momento em que o índio
de camiseta verde é atingido por um disparo em sua mão; QUE se recorda que segundos antes
de ser atingido pelo segurança do pelotão, o referido indígena efetuou um disparo contra o pelotão;
QUE a ação do segurança se deu em razão da necessidade de incapacitar o agressor que
acabara de atirar contra o pelotão;  QUE quando a PF estava no alto do terreno o depoente
percebeu que estava tendo um confronto, pois ouviu uma série de estampidos, não sabendo
identificar  se era de munição letal  ou menos letal;  QUE viu o momento em que a polícia
federal começou a regressar em direção à sede sendo perseguida por um grupo de índios;
QUE quando a linha de policiais federais passou quase ao lado do pelotão viu o momento
em que um policial federal havia sido atingido por um disparo em razão da sua postura, pois
levou a mão ao colete e foi atendido por colegas; QUE alguns segundos antes havia começado
uma sequência de estampidos vindo da ponta do capão em direção aos policiais  federais; QUE
lembra que os policiais federais revidaram os disparos, atirando tanto em direção ao chão
quanto  em direção ao capão;  QUE na sequência  o soldado DUARTE foi  atingido  em sua
perneira,  tendo o projétil  ricocheteado e atingido também o cão DRAGON; QUE depois o
cabo MARTINS foi atingido em seu colete balístico e na sequência o soldado FRANCO foi
atingido na orelha e capacete; QUE ressalta que os escudos balísticos foram atingidos por
diversos projéteis neste intervalo de tempo; QUE em razão dos escudos, que estavam à sua
frente, teve a visão um pouco prejudicada, entretanto presenciou alguns vultos dentro do capão,
ouvindo estampidos e eventualmente fumaça daquele ponto da fazenda; QUE o soldado ORTEGA
era  o  único  policial  na  função  de  segurança  do  pelotão,  tendo  autonomia  para  efetuar
disparos  com  o objetivo  de  neutralizar  eventuais  agressores  que  portavam  e  efetuavam
disparos  com  arma  de  fogo  contra  o  pelotão; QUE  o  comandante  do  pelotão,  tenente
GUSTAVO, o coletor de provas, soldado MACEDO, o depoente que era o auxiliar do comando do
pelotão,  o sargento SOUZA, comandante de grupo,  dentre  outros policiais  que identificavam os
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agressores  que  efetuavam  disparos  contra  o  pelotão,  apontavam  para  o  segurança,  soldado
ORTEGA, que confirmava a informação e analisava qual o melhor momento para efetuar o disparo;
QUE o segurança do pelotão efetuou alguns disparos, não sabendo informar a quantidade,
no momento em que os policiais militares e federal foram atingidos; QUE não se recorda se o
índio de camiseta verde e boné branco foi alvejado antes ou depois dos policiais militares e federal;
QUE  se  recorda  que  os  índios  em geral  atiravam  e  se misturavam  em uma  aglomeração  de
indígenas em sua volta para se protegerem.”

Policial Militar Renato Cavalcante FRANCO (fls. 600/602):

“(…) QUE, na desocupação da Fazenda Buriti o declarante compôs o 3° Pelotão onde exerceu a
função de atirador; QUE o objetivo do 3° Pelotão era de dispersar os indígenas com o objetivo de
ocupar a sede; (…) QUE os índios que estavam na mata da cerca se deslocaram até uma árvore
localizada  no  campo  onde  se  agruparam  e  começaram  a  hostilizar  os  policiais  federais  que
encontravam-se entre o capão e a cerca da estrada de terra;  QUE os índios vindo da grande
mata localizada no limite da fazenda se aglomeraram em um grande grupo, o que obrigou os
policiais  federais  a  recuarem  até  poucos  metros  ao  lado  do  3° pelotão,  que  continuou
estacionado, lembrando que o capão estava a direita, a mata da cerca a esquerda e a grande do
limite da fazenda à frente;  QUE os policiais federais informaram que foram alvo de munição
letal por parte dos indígenas, obrigando-os a recuar; QUE neste momento o declarante e os
demais  policiais  militares  começaram  a  ouvir  estalos  secos  nos  escudos  balísticos,
desconfiando tratar-se de tiros de arma de fogo; QUE o declarante na condição de atirador teve
que sair  de trás do escudeiro (tiro barricado) para fazer mira e disparar munição de elastômero,
momento em que seu capacete foi atingido e percebeu que afrouxou; QUE voltou para trás da
formação e constatou que a argola que prende a jugular havia sido rompida e sua orelha e
pescoço lesionados em razão de disparo de arma de fogo; QUE logo em seguida o Cabo
Martins  percebeu  que  também  havia  sido  atingido  por  disparo  de  arma de fogo,  pois  o
impacto do projétil  no colete balístico o incomodou; QUE viu que um policial  federal  que
estava posicionado do lado direito do pelotão também foi atingido por um disparo de arma
de fogo em seu colete balístico, pois colocou a mão no peito e deitou para se abrigar; QUE o
depoente  foi  socorrido  pelo  Soldado  YOSHIMURA  que  é  enfermeiro  e  fez  o  curativo;  QUE o
Tenente Gustavo, comandante do 3° Pelotão fez contato com o comandante do choque e
determinou o recuo do pelotão até a sede; QUE o Soldado MACEDO da inteligência da CIGCOE
fazia parte do 3° Pelotão e tinha como função colher provas através de filmagens, permanecendo o
tempo todo com o pelotão; QUE outro policial da inteligência da CIGCOE realizou a mesma função
no 1° Pelotão, não sabendo informar o nome; QUE da CIGCOE que estavam a paisana eram o
Soldado MACEDO, o Sgto. SALES e outro do 1° Pelotão que não sabe o nome; QUE na área da
sede o  3° Pelotão permaneceu  próximo a lagoa  onde  o  declarante  foi  atendido  pelo  corpo  de
bombeiros;  QUE posteriormente  o declarante  junto com o Sd. MAURICIO  foram encaminhados
para o hospital de Sidrolândia/MS e posteriormente ao IMOL de Campo Grande/MS; QUE o grupo
de policiais federais anteriormente descrito recuou um pouco mais, não chegando a sede;
QUE os policiais federais formaram uma linha de frente para o capão onde chegaram a deter um
indígena; QUE no pelotão do depoente o Soldado ORTEGA exerceu a função de segurança,
ou seja, exerce a segurança da coletividade do pelotão, agindo quando percebe o ataque ao
pelotão por arma de fogo; QUE o declarante também estava autorizado a fazer o uso de arma
de fogo na condição de atirador quando visualizasse algum indígena portando arma de fogo,
entretanto  não  foi  necessário,  tendo  utilizado  apenas  munição  de  elastômero;  QUE
presenciou o Sd. ORTEGA fazendo uso da submetralhadora MT-40, calibre .40; QUE tanto o
declarante quanto o segurança para realizarem disparo de elastômero ou de munição letal o fazem
pelas extremidades e pelo centro; QUE pelo centro não desferem tiros através de frestas entre os
escudos, mas por debaixo  deles,  entre as pernas dos policiais;  QUE o declarante e os demais
policiais  do  pelotão  não  perceberam  nenhuma  exaltação  por  parte  dos  indígenas  que  os
enfrentavam por  conta  da notícia do falecimento  do índio OZIEL GABRIEL;  QUE os tiros que
atingram  os  escudos  balísticos,  o  declarante  e  o  Cb.  MARTINS  foram  disparados  pelos
indígenas que se escondiam no capão,  pois  percebeu  que os tiros vinham da direita  do
pelotão; QUE o declarante foi atingido quando saiu pelo lado direito do pelotão para fazer a visada;
QUE também acredita que o tiro que acertou o APF SENNA partiu do capão, pois este encontrava-
se bem a frente da mata;  QUE em seu pelotão apenas o segurança fez uso de arma de fogo
contra  os  indígenas;  QUE  o  Sd.  MACEDO  identificou  através  do  zoom  da  câmera  alguns
indígenas que portavam arma de fogo.”

É o depoimento do Policial Militar Thiago Vieira ORTEGA, segurança

do 3º Pelotão (fls. 910/914):

“(…) QUE o depoente foi escalado para compor o terceiro pelotão chefiado pelo Tenente Gustavo e
exercer a função de segurança; QUE na condição de segurança sua atribuição era identificar
ameaça de arma de fogo contra o pelotão e repeli-Ia através de disparos de sua arma longa
TAURUS MT .4O; QUE o depoente era o único policial deste pelotão com esta função; (…) QUE o
pelotão permaneceu durante praticamente toda a desocupação estacionado no mesmo local - entre
a sede, o brejo, a mata e o capão, com a finalidade de proteger a retaguarda dos policiais federais
e também em razão do ataque armado que estavam sofrendo pelos indígenas; QUE o grupo de
policiais federais que estava localizado a direita do pelotão progrediu no campo limpo em
direção a mata localizada nos limites da fazenda, chegando a perder de vista do pelotão; (…)
QUE presenciou o início do recuo do grupo de policiais federais em razão de avanço dos indígenas
(…) QUE no final do recuo quando estavam localizados próximo ao pelotão o depoente viu
um policial  federal  acusar um tiro no colete balístico;  QUE nesse momento o depoente viu
alguns policiais fazendo uso de pistola e de submetralhadora em direção ao capão, local de onde
partiu o tiro que atingiu o referido agente; QUE em seguida o escudeiros começaram a perceber os
impactos  nos  escudos  balísticos e  emassaram ainda  mais  a formação;  QUE o SD Franco,
atirador, ao sair da proteção dos escudos para visualizar a mata, foi atingido por um projétil
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em sua orelha, tendo rompido a argola de seu capacete; QUE na sequência o CB. Martins,
escudeiro, sentiu que um projétil havia atingido seu colete balístico, dizendo "tomei um tiro,
está doendo"; QUE nessa hora os indígenas disparavam com arma de fogo tanto do capão quanto
da mata do limite da fazenda localizado bem a frente e da mata localizada próximo a área da sede;
QUE o depoente e o SD Macedo tentavam identificar de onde partiam as citadas agressões; QUE o
depoente  identificava  e  o  SD  Macedo  confirmava  através  do  zoom  da  máquina,  sempre  que
possível; QUE o depoente identificou que os disparos que atingiram o SD Franco e o CB Martins
vieram do capão localizado logo a frente  dos  policiais  federais;  QUE o depoente  identificou no
capão a silhueta de alguns indígenas que faziam mira no pelotão,  efetuando o disparo que era
percebido em razão do estampido e da fumaça;  QUE em razão dos disparos que atingiram os
escudos  balísticos,  os  policiais  da  CIGCOE  e  da  Polícia  Federal,  o  depoente  efetuou  dois
disparos em direção ao capão; QUE do pelotão ao capão a distância era de aproximadamente 80
metros; QUE não foi possível fazer a mira em razão da distância; QUE esses dois tiros não foram
dados em sequência;  QUE os dois disparos em direção ao capão foram dados na ponta do
capão, pois o depoente acreditava que poderia ter policiais federais em volta dele; QUE o
depoente identificou um indígena escondido atrás de uma árvore atirando com uma arma
curta e efetuou um disparo, não sendo passivei confirmar se foi atingido ou não; QUE este
tiro foi dado do lado direito do pelotão, local onde o SD Franco foi atingido; QUE o depoente migrou
para o lado esquerdo do pelotão, para visualizar a mata próxima da sede de onde partiam mais
disparos;  QUE o segundo disparo  efetuado  pelo  depoente  ocorreu  depois  de 10 minutos
aproximadamente, também do lado direito do pelotão e em direção ao capão; QUE como os
escudeiros  continuavam  advertindo  que  ainda  estavam  sentindo  os  disparos  nos  escudos,  o
depoente ao fazer  a mira em direção a silhueta do índio escondido atrás de uma árvore no
capão  teve  pouco  tempo  para  fazer  a  mira,  pois  era  necessário  se  abrigar  rapidamente,  não
constatando se o índio foi atingido ou não; QUE estima que o pelotão durante aproximadamente
40 minutos foi atingido por disparos de arma de fogo; QUE o pelotão estava estacionado num
"buraco"  onde as pernas estavam protegidas pelo relevo a salvo dos disparos;  QUE os índios
faziam mira do tronco e cabeça dos policiais, sendo comprovado pelo disparo que atingiu o
escudo balístico do SD Estefagner; QUE o SD Macedo era o único policial do pelotão que não
utilizava farda; QUE acredita que o SD Macedo não estava portando arma de fogo e tem certeza
que não usava colete balístico; QUE após os 40 minutos mencionados o pelotão começou o recuo
em direção a sede, momento em que identificaram através de filmagem um índio usando camiseta
amarela  que  fazia  mira  com  uma  arma  curta  em  direção  ao  pelotão;  QUE  não  perceberam
nenhuma reação dos índios acusando a morte do indígena OZIEL GABRIEL; QUE não sabia que
OZIEL foi atingido no interior do capão; QUE em razão de não conhecer, não identificou OZIEL
GABRIEL dentre os indígenas que estavam localizados próximos ao capão; QUE não conseguiram
identificar  o  indígena  que  atingiu  o  SD  Franco  e  o  CB  Martins;  QUE  apresentado  o  vídeo
produzido pela CIGCOE denominado "índios armados deitando no chão" onde um grupo de
indígenas que estão sentados num pasto momento em que o indígena vestindo boné branco,
camiseta verde e calça jeans recebe supostamente um tiro em sua mão e sai  correndo, o
depoente  esclarece que salvo  engano foi  o próprio depoente que  efetuou  o disparo que
atingiu a mão do referido índio; QUE os policiais do pelotão já haviam presenciado o referido
indígena disparando contra o pelotão, fazendo uso de uma arma curta, aparentemente um
revólver;  QUE  ele  disparava  e  se  ocultava  junto  a  outros  índios  enquanto  outros
permaneciam em pé a frente dele; QUE o disparo que atingiu o indígena teve como objetivo
inibir a prática descrita,  ou seja,  de proteger o pelotão contra os disparos efetuados pelo
indígena.”

Segundo relatou o Policial Militar Alexandre DUARTE de Barros (fls.

915/917): 

“QUE no dia 30/05/2013 participou da desocupação da Fazenda Buriti compondo o 3° Pelotão na
função de condutor do cão DRAGON; (…); QUE o lançador do 3° pelotão, SD AMORIM, portava
uma M-60 lançador de granadas de gás lacrimogênio que tinha o alcance de 70 metros; QUE os
índios que buscaram abrigo na mata próximo da sede, no capão localizado no campo e na mata
localizada no limite  da fazenda estavam posicionados  em uma distância  muito superior  aos 70
metros, não surtindo efeito o uso desse armamento menos letal; QUE além da distância, os fortes
ventos também contribuíam para a ineficácia dessa técnica de dispersão; QUE em razão disso e
da necessidade de poupar as munições de elastômero o pelotão permaneceu parado durante
muito tempo próximo a cerca localizada atrás da sede, mantendo-se a esquerda dos policiais
federais;  QUE  dessa  posição  até  o  capão  distava  de  80  a  100  metros;  QUE  nessa  posição
presenciaram  um índio  gordo  de  jaqueta  preta  fazendo  uso de  arma curta  contra  o  pelotão  e
também dois  índios  manuseando um “trabuco”  que foi  utilizado  em disparo  contra  o grupo de
policiais federais; QUE um desses índios fazia uso de abafador em razão do forte estampido que a
arma  fazia  quando  disparada;  QUE esses  dois  índios  foram  identificados  através  de  filmagem
realizada pelo SD MACEDO; QUE outro motivo que impediu a progressão do 3' pelotão em direção
aos limites da fazenda era a presença de um grupo de índios no morro localizado a esquerda do
pelotão; QUE a equipe  da  PF avançou  aproximadamente  200  metros  permanecendo bem
distante  do  pelotão;  QUE  em  determinado  momento  os  policiais  federais  começaram  a
recuar voltando em direção ao pelotão, tendo o depoente ouvido disparos de arma de fogo;
QUE os policiais federais posicionaram-se a direita do pelotão momento em que ouviu-se
grande quantidade de disparos provenientes do capão e do morro;  QUE o depoente percebe
um índio que vestia camiseta amarela fazendo uso de arma curta, não tendo presenciado e este a
disparou ou não; QUE ouviu dos policiais da CIGCOE que um PF havia sido atingido; QUE na
filmagem feita pelo SD Macedo aparece o depoente se esquivando no momento em que se
inicia a sequência de disparos; QUE na sequência, conforme demonstra o vídeo o policial
federal sendo atingido e alguns policiais daquele grupo desferindo disparos; QUE logo após
o agente da PF tomar o tiro o depoente sentiu um solavanco na perneira e percebeu a reação
do cão que conduzia; QUE fez uma focinheira com a guia no cão DRAGON e deitou com ele atrás
do pelotão para acalmá-lo; QUE na sequência o SD FRANCO, atirador do pelotão, relatou que
tinha sido alvejado em sua orelha; QUE o SD YOSHIMURA, enfermeiro, fez um curativo na
orelha do SD FRANCO; QUE o tiro que o atingiu acertou também a argola de seu capacete,
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provocando ferimento no pescoço; QUE logo após o CB MARTINS quando se virou para ver
o SD FRANCO abriu uma fresta entre os escudos e acabou sendo atingido em seu colete
balístico na altura do abdome; QUE na sequência os escudeiros começaram a relatar que
estavam sentindo diversos disparos acertando os escudos;  QUE a precisão dos disparos
chamou a atenção do depoente e dos demais policiais militares, acreditando que foi utilizado
uma carabina,  em razão  da distância;  QUE o escudo  que o SD STEFAGNER  portava  foi
atingido próximo a viseira do escudo; QUE essa sequência de tiros que acertaram o pelotão
vinham tanto  do  capão  quanto  do morro  localizado  a  esquerda;  QUE o pelotão  manteve  uma
formação em "L" para se proteger tanto do capão quanto do morro; QUE no capão o depoente
presenciou grande movimentação de indígenas e também a fumaça dos disparos; QUE acredita
que o pelotão foi alvo de tiros durante aproximadamente uma hora; QUE em razão dessa
série de ataques com arma de fogo o pelotão recuou em direção a sede; (...)”

Policial Militar STEFAGNER Vicente da Silva (fls. 1237/1239):

“(…) QUE o pelotão deixou de avançar porque o objetivo era dispersar os índios somente da
área da sede e também porque a área era muito ampla e existiam índios posicionados em
vários locais distintos, o que ameaçava a segurança do pelotão; QUE em razão da distância e,
que os índios permaneceram do pelotão, as bombas de gás lacrimogênio e os tiros com munição
de elastômero não surtiam efeito; QUE foi possível visualizar os índios que estavam posicionados
no campo aberto portando ostensivamente armas de fogo, tipo espingarda e tipo revolver; QUE a
Polícia Federal  avançou em direção a uma mata grande localizada bem longe do pelotão;
QUE depois de 20 a 30 minutos os policiais federais recuaram em direção ao pelotão em
razão do avanço de um grupo grande de índios que saíram da mata; QUE como não existia
comunicação via rádio entre a PF e a CIGCOE o depoente não entendeu muito bem o que estava
ocorrendo, ou seja, se havia ou não disparos de armas de fogo contra a PF; QUE no momento em
que a linha de policiais federais chegou próxima ao pelotão da CIGCOE no período de 20 minutos
aproximadamente o depoente viu o  policial  federal  acusar que foi  atingido por um tiro,  seu
escudo  sendo  atingido  na  parte  de  baixo  esquerda,  o  escudo  do  SD  Guilherme  sendo
atingido, de novo o seu escudo sendo atingido próximo a viseira na parte superior direita,
momento em que o escudo bateu em seu capacete, depois o SD Duarte e o cão Dragon serem
atingidos, depois o Cb Martins sendo atingido no colete balístico e por último o Sd Franco,
não tendo muita certeza desta ordem cronológica; QUE o depoente estava posicionado do meio
para a direita do pelotão, estando o Cb Martins a sua direita e o Sd Guilherme a sua esquerda;
QUE como o pelotão estava formado em cunha para se proteger de todos os lados o depoente não
sabe informar quais outros escudeiros que tiveram seus escudos alvejados, principalmente os que
estavam posicionados  na lateral  esquerda;  QUE se recorda que os Sds Fonseca,  Justino  e H.
Pereira também atuaram como escudeiros no 3º Pelotão, não sabendo informar se seus escudos
foram atingidos ou não; QUE os tiros que atingiram o pelotão vieram tanto do campo aberto quanto
do capão; QUE o depoente ouviu os estampidos dos tiros vindo de dentro da mata central; QUE o
pelotão permaneceu estacionado próximo a cerca durante aproximadamente duas horas, período
em que presenciaram diversos indígenas portando arma de fogo e armas artesanais; QUE após
assistido o vídeo "índios armados deitando no chão.mpg" se recorda que o indígena que vestia
camiseta verde e boné branco em uma ocasião efetuo disparo de arma de fogo contra o pelotão;
QUE assistido o vídeo "índio de blusa cor de rosa.mpg" se recorda que o indígena gordo que vestia
camiseta rosa atirou no pelotão; QUE este indígena estava posicionado na mata estreita localizada
a esquerda do pelotão após a cerca; QUE este indígena permanecia deitado e "caçando os alvos",
acertando quem estava vulnerável e quem estava nas extremidades; QUE assistido o vídeo "índio
apontando  arma.mpg"  se  recorda  que  o  índio  que  vestia  camiseta  amarela  sempre  ficava
apontando uma arma curta em direção ao pelotão, tendo o depoente presenciado o momento em
que este índio efetuou um disparo, pois ouviu o estampido do tiro; QUE assistido o vídeo "índios
armados.mpg" se recorda que viu o indígena que vestia boné vermelho disparando arma de fogo
em direção ao pelotão; QUE o vídeo "escudo alvejado.mpg" contém filmagens do escudo que o
depoente portava mostrando exatamente os locais em que foi atingido.”

Cabo Thiago de Souza MARTINS (fls. 87/88):

“(…)  QUE,  participou  da  reintegração  de  posse  da  fazenda  Buriti  localizada  na zona  rural  de
Sidrolândia  no  dia  30/05/2013  compondo  equipe  do  Pelotão  de  Choque  da  Companhia
Independente de Gerenciamento  de Crises  e Operações  Especiais  (CIGCOE);  QUE no  briefing
realizado as 03:00 horas do mesmo dia recebeu orientação do Comandante da Unidade, Major
Marcos Paulo, relatando que o CIGCOE apoiaria a Polícia Federal na reintegração de posse e que
no local haveria aproximadamente 1000 (mil) indígenas; QUE o referido major também salientou a
possibilidade de existência de arma de fogo em poder dos indígenas e também a probabilidade de
enfrentamento tendo em vista o histórico de desocupações; QUE foi designado como escudeiro;
QUE para o local dos fatos foram encaminhados três pelotões; QUE cada pelotão é composto por
escudeiros, lançadores, atiradores e o segurança, totalizando aproximadamente 30 policiais; QUE
chegaram  no  local  as  07:00  horas  dando  início  imediatamente  as  negociações  que  foram
conduzidas pelo Major Marcos Paulo e pelo Delegado Alcídio, acompanhados do Oficial de Justiça;
QUE a negociação foi infrutífera, em razão da exaltação dos índios; QUE a reintegração teve início
com táticas de dispersão, sendo elas o uso de munição não letal, como gás lacrimogênio, bombas
de efeito moral e munição de elastômero;  QUE aproximadamente após duas horas, por volta das
10:00 ou 11:00 horas,  através do uso de filmadora, constataram que vários indígenas portavam
arma de fogo, tipo   carabina; QUE em razão disso adotaram procedimento de segurança fechando
os escudos e permanecendo no interior do emassado; QUE neste momento perceberam que na
equipe de policiais  federais  que estava  localizada ao lado do pelotão, um policial  federal
recebeu um disparo possivelmente de arma de fogo, acusando o golpe, caindo no solo; QUE
na sequência o pelotão do declarante também foi alvejado com disparos de arma de fogo;
QUE acredita que o pelotão tenha recebido aproximadamente 10 disparos; QUE de quatro a
cinco disparos atingiram os escudos balísticos, um disparo atingiu a perneira do soldado
Duarte e ricocheteou na pata do cachorro de nome Dragon, um disparo atingiu o declarante
no colete balístico, atingindo seu  smartphone e o maço de cigarros, um disparo atingiu a
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argola do capacete do soldado Franco, lesionando sua orelha e pescoço; QUE também ouviu
o zunido de outros disparos passando próximo ao pelotão; QUE a origem dos disparos partiam da
mata fechada,  não conseguindo identificar  o autor dos tiros;  QUE o disparo que o declarante
recebeu  danificou  o maço de  cigarros,  o  smartphone  e  o colete  tático  (e  não  balístico),
causando um pequeno hematoma na costela do declarante;  QUE foi submetido a exame de
corpo de delito e entregou seu smartphone, maço de cigarros e o projétil a perícia; QUE o colete
tático permanece no CIGCOE, não tendo sido submetido a perícia;  QUE o armeiro do CIGCOE
constatou  que  seria  de  calibre  .22  tipo  ponta  oca; QUE  pelas  imagens  produzidas  pelo
GPI/CIGCOE  (Inteligência)  demonstraram  que  diversos  índios  portavam  arco  e  flecha  e  que
correram em direção a mata onde se sentiam seguros.”

Disse o policial militar, Marcos Garcia MACEDO, colhetor de provas
do 3º Batalhão (fls. 1129/1133):

“(…) QUE, no dia 30/05/2013 o depoente participou da desocupação da Fazenda Buriti na função
de Agente de Inteligência, colhendo provas; QUE para isso atuou protegido pelos escudos do 3°
Pelotão; QUE inicialmente a ideia era acompanhar de longe e realizar apenas filmagens, entretanto
teve que acompanhar o 3° Pelotão em razão dos ataques realizados pelos indígenas através do
uso de arma de fogo; QUE teve que utilizar a máquina filmadora que portava para identificar os
indígenas que portavam e disparavam arma de fogo; QUE o depoente permaneceu abrigado atrás
dos escudos do 3° Pelotão tendo que atender as solicitações dos componentes do pelotão que a
todo momento identificavam um agressor armado; QUE se apresentava a esse componente e com
o  uso  do  zoom  da  filmadora  confirmava  ou não  se  determinado  indígena  estava  portando  ou
disparando arma de fogo; QUE o depoente era o policial que mais estava desprotegido, pois nem
colete balístico vestia; QUE o Sgt SALES, membro da inteligência da CIGCOE, não atuou como
coletor  de  provas,  permanecendo  na  viatura  fazendo  sua  segurança;  QUE  durante  toda  a
desocupação o depoente conseguiu filmar apenas de 10 a 20 por cento dos disparos efetuados
pelos indígenas; QUE portava uma HANDCAM de monitor pequeno cujo o zoom perdia o foco com
facilidade,  todavia  foi  muito  útil  para  a  segurança  do  pelotão;  QUE durante  o  desembarque  e
alinhamento dos pelotões o depoente ouviu o barulho do primeiro  disparo de calibre .22 que se
caracteriza  por  estampido seco;  QUE no vídeo  "1° Confronto.MPG"  ao  tempo de  01:06  min é
possível  visualizar  um indígena  que  vestia  jaqueta  preta  e  shorts  acabar  de  fazer  uso de  um
"trabuco" em direção as viaturas policiais e aos policiais que caminhavam na estrada de terra; QUE
no vídeo "Tomada da Sede.MPG" é possível visualizar o 1° e 3° Pelotões da CIGCOE em formação
de linha quando tem início o incêndio na área da sede; QUE no vídeo "Resistência dos Indios com
gritos de ordem e ofensas aos Policiais, fogos de artificios, tiros e fogo na sede da fazenda.mpg" ao
tempo de 0:09 é possível visualizar os indígenas fazendo uso de fogos de artifício e ao tempo de
0:44 é possível visualizar um indígena filmando ou fotografando a ação dos policiais; QUE no vídeo
"Indios resistindo a ordem legal, Os dois Indios de touca vermelha alimentam uma arma de fogo
artesanal.mpg" é possível identificar o indígena gordo que vestia camiseta cor de rosa e jaqueta
escura  portando  arco  e  flecha;  QUE  posteriormente  este  indígena  concedeu  entrevista  a  TV
RECORD MS sendo identificado como HANAlTI GUERREIRO; QUE salvo engano, este indígena
cursa História na UCDB; QUE no mesmo vídeo também é possível visualizar um indígena de blusa
azul e boné vermelho portando um "trabuco" e outro indígena sem camisa e com uma camiseta
vermelha na cabeça alimentando essa arma; QUE no vídeo "índios ostentando armas.mpg" no
tempo 02:48 min é possível visualizar o mesmo indígena que vestia jaqueta azul e boné vermelho e
que portava  o  "trabuco"  sendo  alvo  de  disparos  por  parte  dos  policiais  federais,  não  sabendo
precisar se de munição letal ou não; QUE ao tempo de 04:02 é possível ouvir um estampido seco,
típico  de  disparo  de  calibre  .22;  QUE ao  tempo 04:05  é  possível  ouvir  disparo  de calibre  12,
possivelmente da CIGCOE; QUE ao tempo de 04:19 é possível ouvir um dos policiais do 3° Pelotão
chamando a atenção para o indígena que vestia casaco preto; QUE ao tempo de 04:21 é possível
visualizar o indígena HANAITI apontando um revólver em direção ao Pelotão; QUE ao tempo de
04:31 é possível  ver com nitidez o referido  revólver;  QUE ressalta que os indígenas  assim que
percebiam que estavam sendo filmados fugiam para não serem identificados; QUE no vídeo "índios
armados.mpg" ao tempo de 00:36 é possível visualizar HANAITI correndo logo após ter efetuado
um disparo contra o 3º Pelotão, entretanto não é possível ouvir o estampido no áudio da filmagem;
QUE no vídeo "Conversa dos PMs.mpg" ao tempo 0:10 min é possível ouvir disparos efetuados
pela Polícia Federal, acreditando que seja de munição letal, em direção ao indígena que portava o
"trabuco" e vestia jaqueta azul e boné vermelho; QUE no vídeo "Três índios" ao tempo 00:18 min é
possível visualizar HANAITI escondendo um revólver nas costas; QUE no vídeo "índio de blusa cor
de rosa.mpg" é possível visualizar HANAITI tirando a camiseta cor de rosa e vestindo-a na cabeça;
QUE depois  de se abaixar,  ele se levanta portando um revólver  na mão direita encoberta  pela
jaqueta; QUE no vídeo "índio atirando.mpg" ao tempo de 01:19 min aparece o mesmo indígena que
efetuou o primeiro disparo de trabuco e que vestia jaqueta preta e shorts, agora fazendo uso de
abafador, disparando novamente o "trabuco" contra os policiais federais; QUE ao tempo de 01:42,
01:43,  01:47 e 01:58 é possível  ouvir  os quatro disparos efetuados pelo único segurança do 3°
Pelotão, SD ORTEGA; QUE o objetivo do segurança era repelir o ataque realizado pelo indígena
que fazia uso trabuco em desfavor da Polícia Federal; QUE no vídeo "índios com arma de fogo
artesanal.mpg" ao tempo de 00:06 min é possível visualizar o indígena que vestia jaqueta azul e
boné  vermelho  apontando  um  trabuco  em direção  ao pelotão;  QUE no  vídeo  "PF  revidando
agressão.mpg" é possível visualizar que a PF já havia avançado dispersando os indígenas
em direção  a  cerca  da  fazenda;  QUE até  esse momento  o pelotão  já  havia  sido alvo  de
disparos  de  arma  de  fogo  pelos  indígenas  vindo  de  um  corredor  de  mata  que  ficava  a
esquerda do pelotão, ponto onde HANAITI foi filmado, e também da grande mata localizada
na cerca da fazenda, bem a frente; QUE no vídeo "índios atacando PF e PF recuando.mpg"
demonstra o início do recuo da PF e do avanço indígena; QUE o depoente, no início do recuo
da PF, ouviu estampidos secos típicos de disparos de calibre .22; QUE durante o avanço o
depoente não conseguiu visualizar nenhum índio portando arma de fogo, acreditando que os
índios responsáveis pelos disparos contra os policiais estivessem abrigados na grande mata
localizada ao fundo;  QUE no vídeo "PF Atirando", como o depoente estava localizado na lateral
esquerda  do pelotão  e  teve  que  se  deslocar  para  a  Iateral  direita  e  ligar  a  filmadora,  acabou
filmando um terço dos disparos efetuados tanto  pelos índios quanto pelos policiais federais; QUE
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neste vídeo aparece um policial federal levando um tiro; QUE nos dois terços do tiroteio os
policiais federais atiraram tanto em direção ao solo quanto em direção ao capão, de onde
partiram os disparos efetuados  pelos índios;  QUE não se recorda se nesse momento os
policiais  da CIGCOE também atiraram em direção ao capão, acreditando que sim; QUE a
CIGCOE fez uso de munição letal tanto para repelir agressão contra o pelotão quanto para
proteger a equipe de policiais federais que estava a sua direita; QUE ao tempo 00:05 e 00:07 é
possível ouvir disparos de calibre .22; QUE ao tempo 00:41, 00:42, 00:44 e 00:46 é possível ouvir
disparo  de  fuzil;  QUE  ao  tempo  de  00:47  e  00:48  é  possível  ouvir  uma  rajada  de
submetralhadora; QUE o CB MARTINS, escudeiro, foi atingido em seu colete balístico antes
do  policial  federal;  QUE  MARTINS  reclamou  que  havia  sentido  um  disparo,  mas  como
perceberam  que  ele  estava  bem,  foi  tirado  de  formação  apenas  depois  de  um  tempo
considerável;  QUE não  consegue  se  recordar  a  ordem em que os policiais  militares e  o
policial federal receberam os tiros; QUE no vídeo "índios armados deitando no chão.mpg" ao
tempo 00:35 e 00:40 mostra os dois disparos efetuados pelo segurança do 3° Pelotão, tendo o
primeiro acertado a mão esquerda do indígena que vestia camiseta verde com dizeres em
branco; QUE salvo engano os SDs DIAS e YOSHIMURA visualizaram anteriormente o referido
índio atirando contra o pelotão; QUE o depoente não conseguiu realizar filmagem desses disparos
em razão das dificuldades anteriormente mencionadas - necessidade de se abrigar dos tiros dos
índios  por  não vestir  colete  balístico  e por  atender a solicitação de todos  os componentes  que
identificavam  os  agressores;  QUE  durante  o  recuo  da  PF  o  depoente  viu  diversos  indígenas
ingressando no capão; QUE com relação ao testemunho de alguns indígenas que relataram que
um policial sem farda efetuava disparos através das frestas entre os escudos visando os índios,
esclarece que além de não vestir  colete  balístico,  também não portava sua arma pessoal,  que
permaneceu  na  viatura  junto  com o  SGT SALES;  QUE acredita  que  os  índios  confundiram  a
filmadora com uma arma em razão da distância; QUE o depoente em razão dos tiros  disparados
pelos índios teve que se abrigar atrás do pelotão e fazer as filmagens através das frestas entre os
escudos, entre as pernas dos policiais e também por cima e pelas laterais dos escudos; QUE não
efetuou  nenhum  disparo  de  arma  de  fogo  durante  a  desocupação;  QUE  no  vídeo  "escudo
alvejado.mpg" é possível visualizar duas marcas de tiros no escudo balístico do 3º Pelotão, não
sabendo informar qual escudeiro o portava; QUE no vídeo "índio apontando arma.mpg" aparece
um indígena vestindo camiseta amarela do Banco do Brasil e boné azul apontando uma pistola em
direção ao pelotão; QUE no vídeo "PF prende índio.mpg" ao tempo 00:30 aparece um índio sendo
conduzido por um policial federal e também o momento da chegada do reforço policial que trouxe
mais  munições  e  policiais;  QUE  no  vídeo  "índio  fazendo  barricada  na  estrada"  aparece  os
indígenas ateando fogo em pneus na estrada de terra logo após a chegada do reforço; QUE não
tem  certeza,  mas  acredita  que  no  momento  em  que  o  policial  federal  é  atingido,  enquanto  o
depoente fazia a filmagem dos policiais federais atirando, o segurança do pelotão, SD ORTEGA
efetuou  disparos  contra  o  capão,  não  sabendo  informar  a  quantidade;  QUE  na  sequência,  o
segurança comentou que havia efetuado disparos nesta ocasião; QUE no capão o depoente ouviu
gritos dos indígenas que lá se abrigavam, não conseguindo ver vultos ou silhuetas, mas apenas os
estampidos dos tiros; QUE depois de muito tempo os índios começaram a gritar que um índio havia
morrido e que matariam os policiais ao anoitecer; QUE também houveram disparos em desfavor do
segundo pelotão que atuava do outro lado da fazenda; QUE até hoje não sabe em qual ponto da
fazenda o indígena OZIEL GABRIEL foi atingido.”

Assim,  não  resta  dúvida  de  que  o  avanço  indevido,  aliado  à

insuficiência de equipamentos adequados, teve como consequência imediata o alvejamento do

policial federal, dos três policiais militares e do cão Dragon, o óbito do indígena e a avaria de

diversos equipamentos de proteção por armas de fogo.

10. DO ÓBITO DE OZIEL GABRIEL

Às 9h03min,  Oziel Gabriel,  que portava exclusivamente,  uma faca

embainhada, arco e flecha30 e se posicionava atrás de uma árvore na ponta do capão mais

próxima aos policiais, no flanco direito, conforme croqui abaixo, que instrui o laudo de perícia

local das fls. 1751/1762, foi atingido por munição 9mm marca CBC com encamisamento tipo

Gold, de uso exclusivo da Polícia Federal31.

30 Conforme  informação técnica  pericial das fls.  907/909,  laudo de balística  das fls.  1005/1007,  laudo de registro  de áudio  e imagens  das fls.
1604/1749 e exame de corpo de delito das fls. 1008/1110, que não encontraram vestígios de pólvora nas mãos de vítima, além da imagem da fl.
134 e laudo de registros de áudio e imagens das fls. 931/940.

31 Conforme laudo de balística das fls. 1828/1836 realizado na jaqueta que Oziel usava quando baleado, ofício da fl. 2223 e depoimentos das fls.
2224, 2225 e 2230.
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O momento é gravado pelo indígena Manoelito Pereira, cujo vídeo é

analisado no laudo de registro de áudio e imagens das fls. 931/940, de onde se extrai a figura

11 abaixo:

Oziel Gabriel foi conduzido pelo seu filho Joezer, pelo seu sobrinho

Jeildo  e pelos  seus irmão Otoniel  e  Deones  no carro  do também irmão Jabes.  Durante  o

percurso, em razão da alta velocidade, o pneu estourou e foi necessário trocar de veículo,

sendo Oziel,  Deones,  Joezer  e Jeildo  conduzidos  pelo  avicultor  Rodrigo  Cunica,  conforme

esquemas de deslocamento das fls. 1756 e 1760, constante do laudo de perícia local das fls.

1751/1762. Possivelmente durante o percurso, na tentativa de retirar as vestes do ferido (fls.

457, 920v, 1075, 1196), ou no atendimento hospitalar, a bala que estava alojada no orifício de

saída  no  corpo  de  Oziel  se  perdeu.  Não  obstante  as  tentativas,  os  policiais  federais  não

obtiveram sucesso em encontrar o projétil nos veículos que conduziram Oziel (fls. 884/885), no

local dos fatos (fls. 979/980), tampouco no Hospital que atendeu a vítima (fls. 1194/1195)

Às 9h42min, Oziel Gabriel chegou ao hospital de Sidrolândia (fl. 529),

aproximadamente 45 minutos após o tiro, em estado grave, e faleceu logo em seguida (fl. 533,

1109/1110). 
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No flanco direito, fizeram uso de armamento letal o APF SENNA, o

APF  NÓBREGA  e  o  DPF  PAGANELLI,  conforme  depoimentos,  todos  alegando  que  os

disparos  foram  direcionados  para  o  chão32,  sendo  que,  nenhum  deles,  na  época  recente

anterior  ao conflito,  participou de treinamentos de armamento e tiro, conforme memorandos

das fls. 127 e 592. Aliás, segundo informam os memorandos, dos 70 policiais federais atuantes

no conflito, apenas 15 participaram de treinamentos de armamento e tiro em época anterior

recente,  em  maio/2012,  junho/2012  ou  abril/2013.  Dessa  relação  de  15  policiais  federais

treinados, constava apenas um dos oito que confirmou ter realizado disparos com munições

letais, conforme tabela supra (SAULO Barbosa Nogueira de Leles). Por outro lado, os demais

14 policiais recentemente treinados perceberam a impropriedade de fazer uso de munição letal

nas circunstâncias em que se encontravam.

Nesse sentido, importante ressaltar a necessidade de submissão dos

agentes  de  segurança  a  formação  profissional  meticulosa  e  contínua,  periodicamente

reapreciada,  sendo  pertinente,  inclusive,  a  revisão  dos  seus  programas  de  formação  e

procedimentos operacionais, especialmente quanto à periodicidade, diante deste incidente em

análise33.

Lembre-se que o laudo de perícia de registro de áudio e imagens das

fls. 1604/1749, conforme acima já referido, comprovou que os disparos realizados pela Polícia

Federal naquele momento foram direcionados não apenas para o chão, mas especialmente

para o capão, em que pese a falta de visibilidade e de identificação dos agressores letais,

conforme relatos policiais34, em confronto com as orientações para uso diferenciado da força.

32 Delegado Fernando  PAGANELLI  (fl.  2234):  “AO QUESITO 1 respondeu que,  a fim de encerrar  a grave  agressão sofrida  pela  equipe  que
integrava  e pelos policiais  militares,  com o propósito de persuadir  os indígenas  a regredirem,  pelo  efeito  moral do som,  assim como outros
policiais, o depoente efetuou disparos em direção ao solo, com armamento letal; (…) AO QUESITO 3 Respondeu que dispunha e fez uso
de munição  9mm,  fornecida  pelo  Departamento  de  Polícia;  QUE devido  ao tempo  transcorrido  do  evento,  não  se  recorda  o  modelo  e
acabamento das munições.”

Do depoimento do APF Carlos Antônio Ferreira SENNA, extrai-se (fl. 2298): “(…) QUE, conforme anteriormente declarado nestes autos, em termo
de declarações, o DECLARANTE confirma que efetuou alguns disparos com sua pistola Glock 9mm, porém com o intuito exclusivamente
intimidatório e em direção ao solo; QUE ressalta que apenas fez uso de seu armamento pessoal após ser atingido por um disparo efetuados pelos
indígenas e que atingiu seu colete balístico na altura do peito; QUE mesmo após ter recebido disparo de arma de fogo conteve seu ímpeto e
não atirou a esmo em direção a qualquer indígena presente a sua frente tanto no interior da mata fechado quanto no campo aberto; QUE
não conseguiu identificar qual indígena disparou em direção ao DECLARANTE e tampouco o local onde o autor dos disparos estava
abrigado.”

Policial Federal Gustavo Souza da NÓBREGA (fls. 1180/1182): “(…) QUE o APF SENNA falou "tomei" quando foi atingido pelo disparo; QUE
neste momento o DEPOENTE deu uns 4 (quatro) tiros na direção de 45° com o objetivo dos índios cessarem o ataque; (...)”

33 Conforme PBUFAF: 
18. Os Governos e os organismos de aplicação da lei devem garantir que todos os policiais  sejam selecionados de acordo com procedimentos
adequados, possuam as qualidades morais  e aptidões psicológicas e físicas exigidas para o bom desempenho das suas funções e recebam uma
formação profissional contínua e completa. Deve ser submetida a reapreciação periódica a sua capacidade para continuarem a desempenhar
essas funções.
20.  (…) Os organismos  de aplicação da lei  deveriam  rever  o seu programa de formação e procedimentos  operacionais  à luz  de casos
concretos.
Conforme Anexo I da  Portaria Interministerial nº 4.226, de 31 de dezembro de 2010:
14.  As atividades de treinamento fazem parte do trabalho rotineiro do agente de segurança pública e não deverão ser realizadas em seu
horário de folga, de maneira a serem preservados os períodos de descanso, lazer e convivência sócio-familiar.
(...)
16. Deverão ser elaborados procedimentos de habilitação para o uso de cada tipo de arma de fogo e instrumento de menor potencial ofensivo que
incluam avaliação técnica, psicológica, física e treinamento específico, com previsão de revisão periódica mínima.
(...)
18. A renovação da habilitação para uso de armas de fogo em serviço deve ser feita com periodicidade mínima de 1 (um) ano.

34   APF Carlos Antônio Ferreira SENNA, extrai-se (fls. 929/930): “(…) QUE durante o recuo alguns policiais efetuaram disparos de arma de
fogo em direção ao solo com o efeito intimidatório, pois não conseguiram identificar os indígenas responsáveis pelo ataque; (...)”

Do Policial Federal Marcos HIROSHI Inoue (fls. 1.111/1.113): “(…)  QUE viu tiros acertando o chão próximo a equipe e na sequência o APF
SENNA avisou aos demais que havia sido atingido por um disparo em seu colete; QUE esses tiros que foram disparados em direção a equipe da PF
partiram  da  ponta  do  capão,  bem a  frente  dos  policiais  e  neste  local  era  possível  ouvir  gritos  de  guerra,  visualizar  vultos  de  indígenas  se
movimentando no interior da mata e escutar estampidos de tiros; (...)”

Policial Federal Filipe Marques LOULY (fls. 1174/1176): “(…) QUE no interior do capão não era possível ver os indígenas, tendo o depoente
ouvido apenas os estampidos e os gritos de guerra; (...)”
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E, conforme consta do laudo de registro de áudio e imagens das fls.

1765/1784,  as  imagens  registradas  no  vídeo  “PF  atirando.MPG”  foram  registradas  às

08h43min, ou seja, 20 minutos antes de Oziel ter sido baleado, conforme as informações de

horários das imagens, indicando que os disparos a esmo permaneceram por muito tempo.

Relevante  salientar  que  os  disparos  efetuados  pelos  Policiais

Federais com armas de fogo alegadamente para o chão foram proibidos no item 6 do Anexo I

da  Portaria  nº  4.226/10,  in  verbis:  “Os  chamados  "disparos  de  advertência"  não  são

considerados prática aceitável, por não atenderem aos princípios elencados na Diretriz nº 235 e

em razão da imprevisibilidade de seus efeitos”, ou seja, o disparo de arma de fogo não visa

advertir, assustar, intimidar ou ferir um agressor. O disparo de arma de fogo deve ser dirigido

para um alvo específico – agente causador da ameaça – com o objetivo de interromper a ação

que atenta contra a vida do policial  ou de terceiros.  As consequências  de um “disparo de

advertência” sofrem influências de fatores controláveis  e incontroláveis  pelo agente policial,

incluindo sua experiência  e habilidade,  ou  a falta  delas,  que  podem resultar  em situações

trágicas não desejadas.

Ou foi essa a situação em análise – um tiro disparado com intenção

não letal por policial inábil – ou houve propósito deliberado em ceifar a vida do indígena, que

não apresentava risco imediato de morte ou lesão grave aos agentes públicos, talvez por ação

impulsiva em represália  ao grupo que atingiu um membro da corporação.  Também não se

sustente  que,  naquela  situação,  portando faca,  arco  e  flecha,  há  cerca de  100 metros  de

distância do pelotão36, o indivíduo apresentava imediato risco de morte, pois, fosse assim, mais

da metade dos rebeldes seria alvo de ação letal da Polícia. 

O  policial,  presumidamente  formado,  capacitado,  treinado  e

psicologicamente saudável,  não pode reagir  por impulso à ações ilegítimas dos resistentes,

como ameaças, gritos, provocações, xingamentos, hostilizações ou mesmo disparos de arma

de fogo. Exige-se do policial reações tecnicamente sustentadas que não atentem contra vidas

de modo aleatório,  inclusivo  dos próprios  agentes,  e  que preservem a imagem pública  da

instituição.

Nessa linha, foi ilegítimo o uso da arma de fogo que tirou a vida de

Oziel Gabriel, tenha sido o tiro intencionalmente letal, tenha sido resultado de falta de perícia

policial. 

Disse o Policial Militar GUSTAVO Gonçalves Cardoso, comandante do 3º Batalhão da CIGCOE (fls. 1000/1002): “(…) QUE como não tinha
referencial, acredita que o SD ORTEGA tenha atirado em direção a clareira do capão utilizando como ponto de referência uma árvore;  QUE nessa
região e nesse momento somente era possível visualizar vultos de silhuetas, acreditando que existia pelo menos três indígenas naquele exato
local e no capão pelo menos uns quinze; (…)”

Policial Militar Marcos Garcia MACEDO (fls. 1127/1132): “(…) QUE não tem certeza, mas acredita que no momento em que o policial federal é
atingido, enquanto o depoente fazia a filmagem dos policiais federais atirando, o segurança do pelotão, SD ORTEGA efetuou disparos contra o capão,
não sabendo informar a quantidade; QUE na sequência, o segurança comentou que havia efetuado disparos nesta ocasião; QUE no capão o depoente
ouviu gritos dos indígenas que lá se abrigavam, não conseguindo ver vultos ou silhuetas, mas apenas os estampidos dos tiros; QUE depois de
muito tempo os índios começaram a gritar que um índio havia morrido e que matariam os policiais ao anoitecer; (...)”
35 Diretriz nº 2: O uso da força por agentes de segurança pública  deverá obedecer aos princípios da legalidade, necessidade, proporcionalidade,

moderação e conveniência.
36 Conforme escala da figura 3 acima.
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Registre-se,  não  obstante  que,  em  que  pese  ter  sido  possível

identificar  que  o  tiro  que  tirou  a  vida  do  indígena  partiu  de  uma arma usada  pela  Polícia

Federal, não se obteve sucesso em localizar a munição para identificar o policial autor do tiro,

de forma que não restou alternativa que não o arquivamento do inquérito policial nº 0240/2013

(fls. 299 e 2300).

Importante  registrar  que,  independentemente  da  responsabilidade

individual  e  da  supressão  da  fase  de  negociação,  já  exaustivamente  tratada,  concorreu

fortemente para o óbito do indígena a falta de efetivo suficiente e de munição menos letal a que

foram sujeitos  os  policiais  e o  posterior  avanço  da tropa em desacordo  com a  função  de

segurança, com falta de equipamentos de proteção e sem armamento compatível para controle

de distúrbios civil. Nesse sentido, registre-se o dever de zelo e a responsabilidade que cabe

aos  superiores  e  comandantes  em  disponibilizar  homens  e  armamentos  em  qualidade  e

quantidade suficientes para a operação a que sujeitam seus subordinados, a fim de possibilitar

o uso diferenciado da força. 

Em  distúrbio  civil,  o  policial  precisa  estar  equipado  com  variadas

opções de força e adequadamente treinado para o uso de cada uma delas, a fim de que lhe

seja possível movimentar-se na escala de força.

Nesse sentido,  a ONU, no preâmbulo dos PBUFAF, considera que

qualquer ameaça à vida e à segurança dos funcionários responsáveis pela aplicação da lei

deve ser encarada como uma ameaça à estabilidade da sociedade em geral. E, no item 24 dos

PBUFAF, ressalta a possibilidade de responsabilização dos funcionários superiores quando da

utilização ilícita de força ou armas de fogo pelos funcionários sob suas ordens, quando não

tomaram as medidas necessárias ao seu alcance para impedir esse abuso37.

E a negligência quanto à quantidade de agentes convocados para a

missão  e  de  equipamentos  e  munições  menos  letais  disponibilizados  à  tropa  concorreu

decisivamente para o uso de técnicas que contrariam os princípios do uso de força.

Ademais, repise-se que, por óbvio, a ilegitimidade e responsabilidade

desse  óbito  também  recai  na  supressão  da  fase  de  negociação,  procedimento  policial

obrigatório anterior à decisão de atirar.

11. DAS DEMAIS VÍTIMAS INDÍGENAS DE DISPAROS DE ARMA

DE FOGO

Cerca de 20 minutos após o disparo que acertou Oziel,  o indígena

Laucir Marques, que usava arma curta, possivelmente um revólver, em direção ao pelotão, e

que vestia camiseta verde, boné branco e calça jeans38 foi atingido por disparo de arma de

37 24. Os Governos e organismos de aplicação da lei devem garantir que os funcionários superiores sejam responsabilizados se, sabendo ou devendo
saber que os funcionários sob as suas ordens utilizam ou utilizaram ilicitamente a força ou armas de fogo, não tomaram as medidas ao seu alcance
para impedir, fazer cessar ou comunicar este abuso.

38 Conforme relatório policial sobre as imagens encaminhadas pelo CIGCOE das fls. 963/966 e depoimentos prestados:
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fogo, quando estava no campo aberto, efetuado pelo Soldado ORTEGA, em sua mão esquerda

e de raspão no joelho esquerdo39.

Já no flanco esquerdo, próximo ao portão de entrada da fazenda40, o

indígena Joas Reginaldo Vitorino, que vestia camiseta preta e também portava arma de fogo,

foi atingido no pé e coxa direitos por arma de fogo, possivelmente disparada pelo Comandante

de Grupo do 2º  pelotão  da  CIGCOE Sgt.  RODRIGUES41,  tendo sido atendido  no Hospital

Municipal de Dois Irmãos do Buriti Cristo Rei e posteriormente transferido para a Santa Casa

de Campo Grande42. 

Policial  Militar  Thiago  Vieira  ORTEGA (fls.  910/914):  “(...)  QUE apresentado  o  vídeo  produzido  pela  CIGCOE denominado  "índios  armados
deitando no chão" onde um grupo de indígenas que estão sentados num pasto momento em que  o indígena vestindo boné branco, camiseta
verde e calça jeans recebe supostamente um tiro em sua mão e sai correndo, o depoente esclarece que salvo engano foi o próprio depoente
que efetuou o disparo que atingiu a mão do referido índio;  QUE os  policiais  do pelotão já haviam presenciado o referido indígena
disparando contra o pelotão, fazendo uso de uma arma curta, aparentemente um revólver; QUE ele disparava e se ocultava junto a outros
índios enquanto outros permaneciam em pé a frente dele; QUE o disparo que atingiu o indígena teve como objetivo inibir a prática descrita, ou
seja, de proteger o pelotão contra os disparos efetuados pelo indígena. (…)

Policial Militar STEFAGNER Vicente da Silva (fls.  1237/1239): “(...)  QUE após assistido o vídeo "índios armados deitando no chão.mpg" se
recorda que o indígena que vestia camiseta verde e boné branco em uma ocasião efetuou disparo de arma de fogo contra o pelotão; (…) ”

ROBERSON de Oliveira Souza, policial militar (fls. 1177/1179): “(…)  QUE o depoente também viu um indígena que vestia camiseta verde com
escritos em branco efetuando disparos com arma curta, parecido com revólver, de três a quatro vezes; QUE o soldado MACEDO não
filmou esse indígena atirando contra o pelotão porque estava tentando filmar os dois índios que manuseavam o trabuco, entretanto o referido
soldado conseguiu filmar o momento em que o índio de camiseta verde é atingido por um disparo em sua mão; QUE se recorda que segundos
antes de ser atingido pelo segurança do pelotão, o referido indígena efetuou um disparo contra o pelotão; QUE a ação do segurança se deu em
razão da necessidade de incapacitar o agressor que acabara de atirar contra o pelotão; (...)”

Policial Militar Marcos Garcia MACEDO (fl. 1132): “(…) QUE no vídeo "índios armados deitando no chão.mpg" ao tempo 00:35 e 00:40 mostra os
dois disparos, efetuados pelo segurança do 3° Pelotão, tendo o primeiro  acertado a mão esquerda do indígena que vestia camiseta verde com
dizeres  em branco;  QUE salvo engano  os SDs DIAS e YOSHIMURA visualizaram anteriormente  o referido índio atirando contra o
pelotão; QUE o depoente não conseguiu realizar a filmagem desses disparos em razão das dificuldades anteriormente mencionadas - necessidade
de se abrigar  dos tiros  dos índios  por  não vestir  colete  balístico  e por atender  a solicitação de todos os componentes  que  identificavam os
agressores; (…)”

39 Conforme comprovam os laudos de perícia balística das fls. 576/578 e 1294/1300, os prontuários médicos do Hospital de Sidrolândia das fls.
295/298 e da Santa Casa de Campo Grande às fls. 1487/1498 e a Informação Policial das fls. 527/534.

40 Conforme depoimento pessoal das fls. 487/488, certidão da fl. 989v e relatório fotográfico das fls. 1187/1189.
41 Depoimento do Policial Militar Luiz Fernando RODRIGUES (fls. 1278/1281):  “(…) QUE o depoente visualizou um índio que vestia uma

camiseta de cor predominantemente preta, portando na mão direita uma arma de fogo tipo revólver na cor niquelada, não se tratando de
pistola e nem de arma artesanal,  não sabendo informar o calibre ; QUE neste momento reportou tal fato  ao Subtenente  EDEMAIR que
autorizou o destacamento de uma célula de choque composta pelo depoente, pelo Sgto ARINOS, na condição de segurança, e por três escudeiros,
lembrando o nome de apenas dois, SD LOURENÇO e SD RODRIGO LOPES; QUE a referida célula deixou a estrada de terra em direção a
grande mata localizada a esquerda, onde permaneceu aproximadamente a 20 ou 25 metros do grupo de índios; QUE neste momento o referido
índio apontou a arma em direção a célula e efetuou um disparo; QUE os cinco policiais da célula visualizaram este índio efetuando o
disparo; QUE se recorda que no debriefing foi constatado que o escudo, salvo engano do SD LOURENÇO, foi avariado por disparo de arma de
fogo; QUE com o objetivo de repelir  a agressão praticada pelo índio que fez o uso do revólver o depoente deu ordem ao SGT ARINOS para
efetuar disparos em direção ao agressor, tendo este efetuado três ou quatro disparos, momento em que sua arma apresentou pane; QUE quase que
simultaneamente o referido índio efetuou mais um disparo em direção a célula; QUE todos os índios se jogaram no chão rolando pelo mato,
quando o depoente visualizou o portador da arma repassá-la para outro índio de vestimenta mais clara;  QUE este índio no momento em que
correu para a grande mata com os demais apontou o referido revólver em direção a célula, tendo o depoente verbalizado, dizendo "Solta
a arma!!!"; QUE como viu que o índio não iria soltar a arma efetuou de dois a três disparos com sua pistola;  QUE os índios recuaram mata
adentro onde se esconderam, não tendo a célula avançado mais; QUE todo o relatado ocorreu em menos de dez segundos; QUE após dois minutos
o depoente fez  o lançamento  de granada de luz  e som na ponta da mata e na sequência  avançou mais  uns  dez metros,  onde localizou uma
espingarda abandonada no chão bem onde o grupo de índios estava posicionado, acreditando que seja de calibre 28 de um tiro e bandoleira feita
por um fio,  cuja munição estava percutida  e não deflagrada;  QUE colocou a referida  arma nas costas e recuou até o 2° Pelotão,  não tendo
ingressado na grande mata; (…)  QUE demonstrado o vídeo MOV06119.mpg que retrata o socorro ao indígena JOAS REGINALDO, o
depoente acredita que seja de 80 a 90% a probabilidade do referido índio ser o mesmo que efetuou disparos com o revólver em direção a
célula do depoente, conforme relatado anteriormente.”

Depoimento do Policial Militar André Luiz Barros ARINOS (fls. 1369/1371): “(…) QUE um índio vestindo camiseta preta parou, ajoelhou e tirou
da referida  pochete  o  mesmo revólver  de  inox  anteriormente  descrito  e atirou  contra  a  célula,  acreditando  que  este  disparo tenha
atingido o escudo balístico que o SD LOURENÇO portava; QUE o depoente na condição de segurança e com o objetivo de repelir a agressão
praticada contra a célula efetuou de três a quatro disparos contra este mesmo índio;  QUE o índio deitou e ficou rolando de um lado para o
outro com a arma na mão; QUE a arma do depoente deu pane e o SGT RODRIGUES o substituiu  fazendo uso de sua pistola; QUE após
resolver a pane da arma o depoente levantou e viu o grupo de índios carregando o indígena que foi alvo dos disparos, tendo perguntado ao SGT
RODRIGUES de o índio havia sido acertado, tendo este dito que acreditava que sim; QUE este grupo de índios estava distante aproximadamente
de 40 a 50 metros da célula; QUE o projétil  do fuzil do depoente era do tipo  soft point, ou seja, de ponta macia; QUE mostrada a fotografia
DSC_0251.jpg tirada pela repórter TATIANE QUEIROZ do portal G1 de Notícias o depoente reconheceu o indígena de rosto pintado, baixo e
gordo  como  sendo  um dos que  manuseavam a colcha  que  amortecia  os disparos  de  calibre  12;  QUE também reconheceu  o  índio sendo
carregado como o responsável pelos disparos contra a célula; (...)”

Depoimento do Policial Militar IRAN Rodrigues Gonzaga Junior (fls. 1372/1374): “(…) QUE passado de cinco a dez minutos o índio vestindo
camiseta preta que aparece na mesma fotografia sendo carregado, saiu da mata portando o mesmo revólver de cor inox e quando se
abaixou efetuou um disparo em direção a célula; QUE o Sgt RODRIGUES deu ordem então ao Sgt ARINOS para repelir a agressão; QUE o
Sgt ARINOS efetuou poucos disparos contra o referido índio  pois seu fuzil apresentou pane; QUE após relatado a pane o Sgt RODRIGUES
substituiu o Sgt. ARINOS enquanto este saneava a pane e efetuou poucos disparos com sua pistola em direção ao mesmo índio; QUE o depoente
pelo fato de estar abrigado atrás dos escudos apenas ouviu o comentário dos  policiais  de que o indígena estava rolando e que havia
passado a arma a outro índio; QUE no momento dos disparos os índios se jogaram no chão e fugiram em direção a mata rastejando; QUE o
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Sobre o ponto, insta destacar o depoimento do indígena Isaias dos

Santos Fernandes (fl. 467), quanto ao resgate de Joas Reginaldo: “(…) QUE viu quando JOAS

foi atingido; QUE estava atrás de uma árvore, ainda no período da manhã, sendo que JOAS

estava escondido na braquiária; QUE JOAS se levantou para correr em direção ao local onde

estava o declarante, um pouco mais à direita, quando foi atingido por um disparo vindo dos

policiais, mas não sabe precisar de qual corporação; QUE JOAS caiu e o declarante correu em

sua  direção  para  socorrê-lo;  QUE quando JOAS caiu  os  policiais  pararam  de  atirar  e

permitiram que o declarante e outros três indígenas fizessem o resgate; QUE entendeu

que os policiais permitiram o resgate pois não atiraram nesse momento de socorro; (...)”

Neste ponto, note-se a existência de diversos relatos policiais, todos

uniformes e ricos em detalhes, indicando que tanto Laucir Marques quanto Joas Reginaldo

Vitorino faziam uso de arma de fogo em direção ao pelotão43, apresentando risco imediato de

morte  aos  agentes  de  segurança  pública,  de  modo  que  restou  autorizada  a  resposta

proporcional, ainda que potencialmente letal.

Não  obstante,  há  de  se  ressaltar  a  perícia  e  habilidade  desses

policiais que, postos naquela situação – ausência de negociação, atuação indevida do grupo

que deveria agir  na condição de segurança e falta de munição menos letal –, identificaram

adequadamente  as  ameaças  de  arma de fogo  e  limitaram-se à,  atuando  com moderação

dentro dos estritos limites do triângulo de força letal (habilidade do suspeito, oportunidade para

a ação letal e risco oferecido), neutralizar a ofensiva com os mínimos prejuízos, interrompendo

imediatamente o uso da força após o domínio do agressor e permitindo o resgate do rebelde

por  outros  indígenas.  Atuaram  esses  agentes  de  segurança  também  de  acordo  com  as

orientações nacionais e internacionais  que preveem a facilitação do socorro ou assistência

médica aos feridos, após o uso da força44.

Repise-se que Laucir sofreu lesão por arma de fogo exclusivamente

na sua mão esquerda e de raspão no joelho esquerdo e Joas, no pé e coxa direitos, em que

pesem estarem atentando de forma imediata contra a vida dos policiais.

12.  DOS  TRANSTORNOS  PARA  CHEGADA  DO  REFORÇO  DE

CONTINGENTE E MUNIÇÃO MENOS LETAL

indígena  com a camiseta  laranja  pendurada  na cintura  que  aparece na  mesma  fotografia  recebeu o revólver  do índio  que  supostamente  foi
atingido; QUE na sequência o índio atingido foi carregado pelos demais em direção a estrada de terra; (...)”

42 Conforme laudo de exame de corpo de delito das fls. 1233/1234, prontuário médico da Santa Casa das fls. 1450/1486 e procedimento policial das
fls. 727/737.

43 Ver notas de rodapé 38 e 41.
44 Portaria Interministerial nº 4.226, de 31 de dezembro de 2010:

10. Quando o uso da força causar lesão ou morte de pessoa(s), o agente de segurança pública envolvido deverá realizar as seguintes ações:
a) facilitar a prestação de socorro ou assistência médica aos feridos;
PBUFAF
5. Sempre que o uso legítimo da força ou de armas de fogo seja indispensável, os policiais devem:
a) Utilizá-las com moderação e a sua ação deve ser proporcional à gravidade da infração e ao objetivo legítimo a alcançar;
b) Esforçar-se por reduzirem ao mínimo os danos e lesões e respeitarem e preservarem a vida humana;
c) Assegurar a prestação de assistência e socorros médicos às pessoas feridas ou afetadas, tão rapidamente quanto possível;(...)
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Por  volta  das  10hs45,  foi  transmitida  via  rádio  a  falta  de  munição

menos  letal  por  parte  das  equipes  que  efetivamente  participavam  da  desocupação  e  a

necessidade  de  reforço  do  contingente  policial.  Diante  disso,  foi  solicitado  apoio  de  uma

aeronave  da  Polícia  Militar,  convocados  mais  22  policiais  militares  e  autorizado,  pela

Coordenação da Operação,  que o APF RANIERI  e o EPF DANILO se deslocassem até a

Superintendência Regional com o fim de buscar mais material de distúrbio civil46.

Diante  dessa  situação,  o  DPF  FABRÍCIO,  que  até  então  estava

chefiando a equipe responsável pelo bloqueio da estrada de terra que liga a Fazenda Buriti ao

Município  de  Sidrolândia,  se  deslocou,  acompanhado  do  APF  AQUINO,  até  o  teatro  das

operações e entregou para a Coordenação as duas espingardas calibre .12 e as vinte e duas

munições menos letal que estavam em poder de sua equipe sem a devida utilidade47.  Não

obstante, devido a uma fogueira armada pelos indígenas perto da ponte, o DPF FABRÍCIO não

conseguiu retornar ao seu posto, tendo prestado apoio à equipe do DPF FRESNEDA e, por

volta das 13h30m, à equipe que atuava no flanco direito48.

Assim, ao final dos embates, ainda sem munição menos letal, o flanco

direito recebeu apoio da equipe do DPF FRESNEDA e dos DPFs FABRÍCIO e MARCELO49,

45 Relatório do DPF FABRÍCIO Martins Rocha (fl. 491): (…) por volta das 10hs, diante da necessidade de espingardas calibre 12 e de munição
menos  letal no teatro  das operações,  desloquei-me na companhia  do APF AQUINO (DPF/FIG/PR) até o dito  teatro  para prestar suporte  às
equipes de campo, tendo sido impossibilitado de regressar ao local da barreira pelos índios, permanecendo na Fazenda Buriti até o término dos
trabalhos”

46 Relatório do APF RANIERI Q. Magalhães (fl. 386): “(…) Informações davam conta da necessidade de mais munição não letal para fazer frente a
missão. Este signatário informou ser o detentor das chaves do paiol da SR prontificando-se a ir buscar com urgência mais munição. Autorizado
pela coordenação da operação, iniciou rápido deslocamento à capital, carregando a viatura com maior  quantitativo de material e munição. De
volta ao local do bloqueio,  fomos informados  que já haviam notícias da morte de um indígena... ! Mas, se fazia necessário que tal munição
chegasse aos policiais.(...)”

Relatório do EPF DANILO Rogério Zambon Valério (fls. 278/279): “(…) Passado algum tempo, fui acionado pelo DPF Fabricio para, juntamente
com o APF Ranieri, se deslocar até a Superintendência em Campo Grande/MS, para buscar munição menos letal, pois as equipes estavam ficando
com pouca.  Juntamente  com o APF RANIERE foram levadas  todas as  caixas  de  munição  calibre  12  menos  letal  e granadas  de  pimenta,
explosivas com munição de borracha e de efeito moral que haviam no paiol, além de uma espingarda calibre 12. 
Quando do retomo, ainda na estrada, haviam mais 4 viaturas da PM (Tático) que vieram atender ao pedido de reforço e aguardavam nosso retorno
para entrarem entrarem. Foram então passadas munições não letais aos componentes dessas equipem bem como algumas granadas de pimenta e
de efeito moral.(...)”

47 Relatório do DPF FABRÍCIO Martins Rocha (fl. 491): (…) por volta das 10hs, diante da necessidade de espingardas calibre 12 e de munição
menos  letal no teatro  das operações,  desloquei-me na companhia  do APF AQUINO (DPF/FIG/PR) até o dito  teatro  para prestar suporte  às
equipes de campo, tendo sido impossibilitado de regressar ao local da barreira pelos índios, permanecendo na Fazenda Buriti até o término dos
trabalhos”

48 Depoimento do Delegado de Polícia Federal FABRÍCIO Martins Rocha (fls. 802/804): “(…) QUE tendo em vista a escassez de munição menos
letal relatada via rádio, o depoente solicitou autorização à Coordenação para se deslocar até o teatro das operações com o objetivo de levar as duas
espingardas calibre .12 e vinte e duas munições menos letal que estavam em poder de sua equipe sem a devida utilidade, o que foi autorizado;
QUE chegando nas proximidades da fazenda encontrou uma grande quantidade de indígenas que tentaram, por meio da força, impedir a passagem
da viatura policial, todavia, sem sucesso, sendo o veículo recebido com pedradas quando se aproximava da porteira da fazenda, ressaltando que
tais pedras não chegaram a atingir a viatura policial;  QUE a intenção do depoente era após a entrega das armas regressar ao bloqueio ao qual
compunha,  contudo, não foi possível haja vista os indígenas terem iniciado uma fogueira  próxima a ponte; QUE as espingardas mencionadas
foram entregues à Coordenação, não sabendo informar a qual equipe foram destinadas; QUE ao chegar ano local foi alertado pelo PCF Christian
para que atuasse com atenção redobrada haja vista que os indígenas estariam portando arma de fogo e que policiais militares e federal haviam
sido baleados; QUE permaneceu um certo tempo apoiando a equipe do DPF FRESNEDA que era ortineiramente alvo de pedradas; QUE com o
aumento de indígenas no flanco direito da entrada da Fazenda, levando-se em consideração o sentido porteira-fazenda, migrou da equipe do Dpf
FRESNEDA para a equipe  que  estava  localizada  em tal local,  salvo engano aproximadamente  às 13:30 horas; QUE havia  pelo  menos  cem
indígenas localizados acerca de vinte metros da equipe policial, munidos de arco e flechas, pelo menos três, foices, porretes, lanças e facões; QUE
por todo o período os indígenas ameaçavam de morte a equipe policial, xingando-os bem como afirmando que ao anoitecer iriam nos matar em
vingança da morte de um “guerreiro”; QUE as ameaças, muitas vezes, eram direcionadas a um dos policiais,  afirmando os indígenas que já
haviam definido qual policial seria de responsabilidade de cada um matar; Que volta e meia simulavam que iria disparar as flechas; QUE não
chegou a visualizar os indígenas portando arma de fogo ou simulando o seu porte; QUE decorrido cerca de 1:30 hora após o deslocamento do
depoente até essa linha de contenção, começou a receber no rádio que o carro paiol e as equipes do tático da PM estariam se aproximando da
entrada da fazenda que estava bloqueada pelos indígenas; (...)”

49 Depoimento do DPF EDUARDO Jaworski de Lima (fls. 1160/1162): “(…)QUE se recorda que a sede foi integralmente consumida pelo fogo e a
equipe do Corpo de Bombeiros conseguiu conter o incêndio na outra edificação menor; QUE após, se deslocou até a equipe chefiada pelo DPF
Paganelli;  (…) QUE mais tarde o DEPOENTE retornou para a equipe do DPF PAGANELLI,  momento em que foi necessária a dispersão dos
indígenas que se encontravam bloqueando a estrada de terra na frente do acampamento para a passagem das viaturas policiais  contendo mais
munição menos letal e reforço da Polícia Militar; (...)”

Depoimento do DPF Fernando PAGANELLI, às fls. 607/612: “(…) QUE neste momento, aproveitando oportunidade única, a equipe do DEPOENTE,
já reforçada por outros policiais federais, incluindo os DPFs Fabrício e Marcelo, dispersou a turba de índios, enquanto as equipes com a carga de
munição conseguiram passar pelo bloqueio da estrada; QUE juntamente com a munição chegaram mais policiais  do grupo tático da PM, não
sabendo informar em qual área da fazenda atuaram; (...)”



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

f. 64

com o objetivo de evitar o retorno dos indígenas para a sede. Segundo depoimento do DPF

FRESNEDA, nesse momento, sua equipe, sem munição menos letal, sacou da pistola Glock e

permaneceu  na  posição  sul,  ou  seja,  com  a  arma  apontada  para  o  solo  e  não  para  os

indígenas, sendo que em momento algum a equipe realizou disparos50.

Passadas das 12hs, ouve-se no rádio da Polícia Federal que o carro

paiol  e as  equipes  do  tático  da PM estariam de aproximando da entrada da fazenda,  que

estava  bloqueada  pelos  indígenas,  que,  sabendo  da  aproximação  de  mais  viaturas,

começaram a ficar mais hostis e se deslocaram em direção à estrada para impedir o acesso do

reforço com pneus incendiados, troncos e arames das cercas, além de revidar com disparos de

arma de fogo. Nessa oportunidade, a equipe recém chegada, abastecida de munição menos

letal,  com o apoio daquela alocada no flanco direito,  obteve êxito em dispersar a turba de

índios,  permitindo  que  a  carga  de  munições  e  mais  policiais  conseguissem  passar  pelo

bloqueio da estrada51.

50 Delegado de Polícia Federal Alexandre FRESNEDA de Almeida (fls. 558/560): “(…) QUE durante a primeira dispersão alguns componentes
da equipe do DEPOENTE foram dar apoio às equipes dos DPFs Paganelli e Marcos; QUE o DEPOENTE e o restante de sua equipe deu
apoio à equipe do DPF Paganelli e a CIGCOE com o objetivo de evitar o retorno dos indígenas para a sede; QUE nessa ocasião, como a
equipe estava sem arma de munição menos letal, a equipe somente sacou da pistola Glock e permaneceu na posição sul, ou seja, com a
arma apontada ao solo e não aos indígenas, sendo que em momento algum a equipe realizou disparos;  QUE nesta ocasião os indígenas
soltaram fogos de artifício em direção aos policiais; QUE os indígenas, como se defrontaram com a equipe do DEPOENTE, tiveram que sair da
fazenda e seguiram pela estrada de terra; QUE ouviu pelo rádio que os índios seguiam em direção às viaturas e a equipe do DEPOENTE retornou
e foi fazer a segurança das viaturas; QUE passaram outro rádio pedindo para remover as viaturas da estrada de terra para a área da sede, o que foi
feito; (...)”

51 Relatório do APF RANIERI Q. Magalhães (fl.  386): “(…) Mas, se fazia necessário que tal munição chegasse aos policiais. Contamos com o
apoio de duas viaturas da PM, que ali estavam e estes nos prestaram apoio no sentido de abrir caminho entre grupo de índios que bloqueavam a
entrada da fazenda com ações ameaçadoras. Algumas bombas de efeito moral e munição menos letal, foram suficientes para dispersar o grupo.
Conseguimos,  então,  entrar na área da sede da fazenda e efetuamos  a imediata distribuição do material  para os policiais  que rechaçaram de
pronto, os indígenas que ameaçavam a todos. Com essa ação, finalmente foi cumprida a ordem judicial.(...)”

Consta do Relatório Individual do Policial Federal BRENO Horta de Almeida (fls. 374/376): “(…)  Concomitantemente, nosso apoio que vinha de
Campo Grande informava pelo rádio que não conseguiria passar pela barreira indígena formada na estrada se nós não os ajudássemos. Então, em
atitude coordenada, a linha contendo em torno de 15 policiais federais no flanco direito realizou uma grande investida para expulsar a
resistência indígena que ali havia se formado e assim garantir, ao mesmo tempo, a passagem do comboio policial em direção ao hospital e
o comboio que chegava para nos apoiar, trazendo mais munição de borracha. Nossa linha lançou granada de gás lacrimogêneo, e efetuei um
disparo em direção ao chão - único realizado por mim em toda a operação -, de advertência, a 45° graus próximo ao meu corpo, com
minha pistola 9mm. Foi um disparo sem ter deixado de observar a segurança e integridade física tanto dos índios quanto dos colegas ao meu
lado, já que nos encontrávamos em terreno em aclive, gramado e terra fofa. Ademais, foi o único artifício que dispunha no momento para ajudar
na  expulsão  dos  índios,  já  que  a tonfa  acautelada  por  mim  estava  em poder  do Delegado  Alexandre  Fresneda,  e  somente  fui  encontrá-lo
novamente ao final da operação, quando todos se reuniram.(...)” 

DPF Fernando PAGANELLI (fls. 607/612): “(…) QUE quando as equipes com o reforço de munição aproximaram-se, a estrada foi bloqueada pelos
índios e um grupo que estava posicionado entre o capão e a equipe da CIGCOE migrou, apesar dos protestos do indígena que vestia uniforme
camuflado para a turba ao longo da estrada de acesso; QUE neste momento, aproveitando oportunidade única, a equipe do DEPOENTE, já
reforçada por outros policiais federais, incluindo os DPFs Fabrício e Marcelo, dispersou a turba de índios, enquanto as equipes com a
carga de munição conseguiram passar pelo bloqueio da estrada; QUE juntamente com a munição chegaram mais policiais do grupo tático da
PM, não sabendo informar em qual área da fazenda atuaram; (…)”

Relatório do EPF DANILO Rogério Zambon Valério (fls. 278/279): “(…) Quando do retomo, ainda na estrada, haviam mais 4 viaturas da PM (Tático)
que vieram atender ao pedido de reforço e aguardavam nosso retorno para entrarem. Foram então passadas munições não letais aos componentes
dessas equipem bem como algumas granadas de pimenta e de efeito moral. 
Ao nos deslocarmos em direção a fazenda, nos deparamos com um bloqueio na estrada realizado por indígenas, os quais atearam fogo em pneus e
colocaram um tronco obstruindo a passagem. Foi realizado contato com o comando (DPF Paganelli e DPF Marcelo) o qual autorizou o uso da
força necessário para passar pelo local. Diante da ordem, este escrivão, juntamente com os policiais da PM, que se abrigavam atrás de escudos
balísticos, passamos a atirar granadas e efetuar disparos de munição menos letal para abrir passagem para as viaturas. Neste momento, realizei
seis disparos com a calilbre 12, até descarregar, ajudando os policiais  do tático na movimentação e na abertura do bloqueio. Neste momento,
foram ouvidos diversos disparos de arma de fogo que, pelo barulho e pela cadência dos tiros, pareciam ser de baixo calibre e de arma semi-
automática ou um revólver, tendo este policial que lhe subescreve ter ouvido um projétil passando zunindo perto de sua cabeça, todavia não vi de
onde vinham referidos disparos, sabendo somente que vinham da esquerda, de uma região de mata que há no local. Os policiais militares também
ouviram, inclusive  os que portavam os escudos alegaram terem recebidos  tiros nos escudos. Pouco mais a frente do primeiro bloqueio havia
outro  realizado com a passagem de diversos  arames  arrancados  da cerca  na  lateral  da estrada  e transpassado para o outro  lado da mesma.
Referidos arames foram então abaixados com o uso da força física pelos policiais para que as viaturas pudessem passar. Ao chegarmos a sede da
fazenda a munição foi distribuída aos policiais da PF e do CIGCOE. Nesse momento a espingarda calibre 12 que portava foi repassada ao APF
Veríssimo, que fazia a segurança da área.(...)”

Relatório  do APF GUSTAVO Pinheiro  Gonçalves (fls.  282/284): “(…) Em certo momento,  em comunicação via rádio,  foi possível  ouvir  que as
equipes que trariam a munição não conseguiam progredir até a sede da fazenda, já que os índios haviam tomado a estrada e ateado fogo na pista.
(...)”

Relatório do APF ANDRÉ Magalhães (fls. 354/355): “(…) Em outra ocasião fui buscar suprimento balístico menos letal e bombas de efeito moral
para a equipe do DPF Marcos, quando na porteira de entrada da fazenda havia vário indígenas confrontando com a PM que acabara de chegar no
local com mais homens e munições menos letal, ao passo que os policiais daquela corporação gritaram comigo para me abrigar atrás dos escudos
balísticos que os defendiam,  pois  os indígenas estavam atirando e muito, e realmente os escudos ficara, cravejados de tiros, pois ouvi e
pude sentir os disparos acertarem os escudos, que poderiam muito bem ter nos atingido a ponto de levar a óbito algum policial. (...)”
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Após a chegada de mais 22 policiais militares, do carregamento das

espingardas calibre 12 com munição menos letal e da distribuição das granadas de gás e efeito

moral às equipes, por volta das 13hs, a equipe policial, sem grandes dificuldades, obteve êxito

em deslocar a linha de contenção além dos limites da Fazenda em ambos os flancos, o que

ocasionou a retirada dos indígenas da área e consequentemente o cumprimento do mandado

judicial de reintegração52. A equipe do DPF PAGANELLI, especificamente, retomou a ponte da

estrada  de  acesso  nas  proximidades  do  acampamento  (bifurcação  para  a  Fazenda

Cambará)53, oportunidade em que os indígenas que ainda ocupavam a ponte fugiram para a

mata ao fundo do acampamento.

Segundo o depoimento do Delegado de Polícia Federal FABRÍCIO Martins Rocha (fls. 802/804): “(…) QUE os indígenas, sabendo da aproximação
de mais viaturas, começaram a ficar mais hostis e iniciaram um suposto ataque à linha de policiais  que o depoente fazia parte;  QUE
temendo o ataque  às viaturas,  a linha onde o depoente  estava iniciou um deslocamento em direção aos  indígenas,  que ao esboçarem
reação, foram coibidos com o uso de munição de elastômero e granada de efeito moral e gás lacrimogênio,  causando a dispersão dos
indígenas; (…)”

52 Consta da certidão positiva de desocupação expedida pelo Oficial de Justiça José Ailton Pinto de Mesquita Filho (fl.  154): “(…) que após a
chegada de reforço da polícia militar e de mais munição menos letal, foi intensificado a ação dos policiais no sentido de liberar o imóvel, levando
os índios  a recuarem até as proximidades  da sua aldeia,  liberando a fazenda,  os acessos e suas  proximidades;  que  às 12:45h o imóvel  foi
totalmente desocupado, cessando-se as hostilidades por parte da comunidade indígena.” 

Depoimento  do repórter  Euclides  Fernandes Brites  (fls.  1125/1127):  “(…)  QUE,  poucos  minutos  após  a chegada  do depoente  no  local,  alguns
indígenas trouxeram a notícia do falecimento de OZIEL GABRIEL; QUE, após a chegada dessa notícia, os indígenas ficaram bastante exaltados;
QUE, permaneceu neste local por volta de 3 horas; QUE, desse tempo, por cerca de duas horas não houve qualquer movimentação nem por
parte dos indígenas nem por parte dos policiais; QUE, entre 12h30min e 13h, salvo engano, o  depoente ouviu um som que lhe pareceu ser
um disparo de arma de fogo, vindo da direção do pasto localizado no lado oposto à sede da fazenda (quadrante C4); QUE, logo após esse
barulho, as equipes da CIGCOE e da Polícia Federal começaram a avançar em direção aos indígenas; QUE, o depoente pôde perceber
neste momento o lançamento de bombas de gás e disparos de armas com munições de borracha; QUE, os indígenas então correram na
direção da aldeia; QUE, não viu nenhum indígena sendo atingido nesta ocasião; (…)”

Delegado de Polícia Federal EDUARDO Jaworski de Lima (fls. 1160/1162): “(…) QUE depois de algum tempo, com o abastecimento das demais
equipes da PF e da PM com munição menos letal, os policiais responsáveis pelo flanco esquerdo, local que estava a maior concentração de
indígenas neste momento, conseguiram dispersar os índios, dando fim à desocupação; (…)”

Policial Militar FABRÍCIO Amado Batista (fls. 1166/1169): “(…) QUE essa dispersão realizada logo após a chegada do reforço foi decisiva para
a conclusão da desocupação, tendo os indígenas recuado a aldeia distante cerca de 1 Km da sede da fazenda; (...)”

Consta da Informação do Policial Federal SAULO Barbosa N. de Leles (fl. 263): “(…) Algumas horas mais se passaram até que chegassem novos
recursos e reforços para a continuação da desocupação e, finalmente, conseguíssemos dominar toda a área da fazenda invadida.”

Consta da Informação do Policial Federal Rodrigo Sousa de ALBUQUERQUE (fl. 270): “(…) Com a chegada de reforço de efetivo e suprimento
de munição menos  letal, foi decidido o melhor  momento para a retirada dos conflitantes o que foi feito.  Em seguida foi mantida nova
posição, na estrada que dá acesso à fazenda, onde permanecemos até a conclusão da operação.”

Consta do Relatório Circunstanciado do Policial Federal Fernando ZORZETTI Filho (fls. 287/288): “(...) Por fim, um tempo depois, com a chegada
de reforço da Polícia  Militar e com novo abastecimento com munições  não letais,  junto com as demais equipes, foi  feito um avanço
expulsando os índios da fazenda, utilizando bombas de efeito moral e munições de borracha.”

Consta do Relatório Individual do Policial Federal BRENO Horta de Almeida (fls. 374/376): “(…) A investida foi um sucesso, e logramos êxito na
dispersão e desocupação do flanco direito, bem como da estrada, e os índios se deslocaram para o outro lado da estrada. Dessa forma
nosso apoio policial vindo de Campo Grande conseguiu ter acesso à fazenda, bem como o policial pode ser levado ao hospital . A equipe da
TV Morena conseguiu sair do local junto ao comboio que se deslocou ao hospital.
Nessa investida um índio  foi preso e diversas armas brancas foram apreendidas.  Após a retomada da estrada e com o apoio policial  que
acabara de chegar, os índios resolveram deixar a propriedade e finalmente a tensão no local chegou ao fim. Posteriormente,  enquanto
desobstruíamos a barreira física na estrada feita pelos índios com pneus e madeiras em chamas, o Procurador da República chegou para averiguar
a situação do local. Por volta das 15:00 ou 16:00 horas deixamos o local em direção a Campo Grande, e ao retomar à Superintendência nada mais
foi-me solicitado, tendo a Operação chegado ao fim em relação as minhas atividades.”

Consta da Informação do Policial Federal Antônio RANIERI Q. Magalhães (fl. 386): “(…) Mas, se fazia necessário que tal munição chegasse aos
policiais. Contamos com o apoio de duas viaturas da PM, que ali estavam e estes nos prestaram apoio no sentido de abrir caminho entre grupo de
índios  que  bloqueavam a estrada  da fazenda,  com ações  ameaçadoras.  Algumas  bombas  de  efeito  moral  e munição menos  letal,  foram
suficientes  para dispersar o grupo.  Conseguimos,  então,  entrar  na área da sede da fazenda  e efetuamos  a imediata  distribuição do
material para os policiais que rechaçaram de pronto, os indígenas que ameaçavam a todos.  Com essa ação, finalmente foi cumprida a
ordem judicial.”

Segundo o Delegado MARCOS Damato, que comandava a incursão no flanco esquerdo da fazenda, referiu (fls. 603/606): “(…) QUE a munição não
chegou para a equipe do DEPOENTE; QUE a CIGCOE recomeçou o CDC com disparo de calibre 12 e as equipes da PF também mas não a
do DEPOENTE; QUE os índios começaram a correr na direção contrária e em poucos minutos a fazenda estava totalmente desocupada ;
QUE a equipe do DEPOENTE avançou mas sem fazer uso de arma não letal pois não havia recebido munição e os índios recuaram mesmo assim;
QUE a direita e esquerda da equipe do DEPOENTE haviam pelotões da CIGCOE e policiais federais que acabaram formando uma grande linha
que forçou a retirada total dos índios; (…)

Consta do relatório do APF VAZ (fl. 498): “ (…) Com a chegada de mais munição, conseguimos cumprir o mandado de reintegração de posse.”
Segundo o depoimento do Delegado de Polícia Federal FABRÍCIO Martins Rocha (fls. 802/804): “(…) QUE era de fundamental importância que

este  carro paiol  chegasse  até  o  teatro de operações  pois  os policiais  não teriam munição menos  letal para dar  cabo à desocupação,
permitindo a retirada com segurança das equipes policiais, correndo o risco de ficarem retidos no local até o anoitecer, agravando ainda
mais o risco á integridade física destes; QUE com a chegada do material permitiu-se o deslocamento das linhas de contenção até os
limites  da fazenda  em ambos  os  flancos,  o  que  ocasionou  a retirada  dos  indígenas  da área e consequentemente  o cumprimento  do
mandado judicial de desocupação, acreditando que tal fato tenha ocorrido aproximadamente às 15:00 horas (...)”

DPF Fernando PAGANELLI,  comandante  da tropa  federal  que  atuou no flanco  direito,  às fls.  607/612:  “(…) QUE juntamente  com a munição
chegaram mais policiais do grupo tático da PM, não sabendo informar em qual área da fazenda atuaram; QUE após recarregar as espingardas
calibre 12 com munição menos letal e reequipar outros policiais com granadas de gás e de efeito moral, a equipe do DEPOENTE retomou
a ponte da estrada de acesso nas proximidades do acampamento (bifurcação para a fazenda Cambará); (…)”
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Após  o  momento  em  que  os  policiais  ficaram  sem  armamento  e

munição menos letal  e  durante  os  embates  para garantir  a  chegada do reforço,  no  flanco

esquerdo, o Policial Militar José MAURÍCIO Neiva Alves, do 2º Pelotão, foi atingido no queixo

por  uma pedra54,  e  o  Policial  Militar  FABRÍCIO Amado Batista,  também do 2º Pelotão,  foi

atingido por pedras na coxa esquerda e pé direito55.

A relação da fl. 664 e os exames de corpo de delito das fls. 805/815

também indicam que o 3º  Sargento  LIMEIRA (2º  Pelotão)  foi  lesionado no braço,  o Cabo

NAURINALDO (3º Pelotão), na cabeça, o Soldado RAMÃO (1º Pelotão), na mão, e o Soldado

KIT  WILLER  (2º  Pelotão),  na  perna,  além  dos  Delegados  de  Polícia  Federal  Alexandre

FRESNEDA de Almeida, no antebraço direito e na perna direita, e MARCELO Alexadrino de

Oliveira, no polegar da mão direita, todos por provável arremesso de pedra.

Depoimentos também dão conta que o Policial  Federal  HERCÍLIO,

não submetido a exame de corpo de delito, caiu e teve deslocamento da clavícula esquerda56.

Assim,  fácil  perceber  o  risco  a  que  ficaram  sujeitos  todos  os

envolvidos  no  conflito,  especialmente  os  policiais,  não  apenas  durante  o  período  em  que

aguardavam a chegada de reforço, mas inclusive quando dos procedimentos para permitir a

chegada do apoio.

13. DOS LIMITES DA DECISÃO JUDICIAL

Disse o Policial Federal MARCUS Vinícius Queiroz de Sá (fls. 1121/1122): “(…) QUE passado um tempo, o reforço da PM e uma viatura da PF
estavam entrando e passaram a atirar, com munição não letal, contra os indígenas para poder entrar, tendo a equipe da PF progredido
entre o capão e a estrada para limpar a área da fazenda e permitir que o reforço pudesse adentrar na fazenda ; QUE posteriormente sua
equipe se deslocou até a estrada para, junto com outros policiais federais, realizar novo avanço em direção ao acampamento "Barro Preto" para
possibilitar que uma ambulância, que levava os policiais  federais feridos, pudesse passar pelo bloqueio realizado pelos indígenas;  QUE neste
momento a equipe da PF conseguiu empurrar todos os indígenas para além das linhas da fazenda e completou a reintegração da posse;
(...)”

53 DPF Fernando PAGANELLI (fls. 607/612): “(…) QUE após recarregar as espingardas calibre 12 com munição menos letal e reequipar outros
policiais  com granadas  de  gás  e  de  efeito  moral,  a  equipe  do  DEPOENTE  retomou  a  ponte  da  estrada  de  acesso  nas  proximidades  do
acampamento (bifurcação para a fazenda Cambará); (...)”

54 Depoimento  do Policial  Militar  José MAURÍCIO Neiva  Alves  (fls.  423/424): “(…) QUE depois de uma  hora  e meia  aproximadamente  de
dispersão o pelotão estacionou entre a cerca e a sede por estratégia; QUE os indígenas dispersavam e voltavam; QUE a área era muito grande, os
indígenas  eram muitos e o quantitativo de policiais  era pequeno; QUE o 2° Pelotão era formado por cerca de 20 policiais; QUE contra o 2ª
Pelotão foram arremessados pelos indígenas pedras, flechas e fogos de artifício; QUE o 20 Pelotão foi atingido por pedras e fogos de artifícios;
QUE as pedras atingiram os escudos balísticos, os capacetes e as perneiras dos policiais; QUE do 2º Pelotão dois policiais foram lesionados por
pedras, o declarante e o SD. FABRICIO; QUE uma pedra atingiu o declarante no queixo e outra pedra o SD FABRICIO no dedão do pé
direito;  QUE ambos se submeteram a exame de corpo de delito; QUE o 2º Pelotão não foi alvo de disparos de arma de fogo por parte dos
indígenas;  QUE a função do declarante era a de escudeiro; QUE como já comentou tinham indígenas em todos os lados;  QUE foi atingido
inicialmente por uma pedra no capacete e quando olhou para o lado recebeu a segunda pedrada que acertou seu queixo; QUE em razão
da pedrada teve que dar quatro pontos em seu queixo; (...)”

55 Depoimento do Policial Militar FABRÍCIO Amado Batista (fls. 1166/1164): “(…) QUE nessa hora o SD MAURICIO foi atingido por uma pedra
arremessada do lado esquerdo da estrada; QUE o SD MAURICIO foi conduzido até o corpo de bombeiros para atendimento e na sequencia  o
depoente foi atingido pela primeira pedrada em sua coxa esquerda; QUE ressalta que antes os escudos de outros companheiros já haviam
sido atingidos por pedras; QUE cerca de 20 minutos depois recebeu a segunda pedrada, tendo sido atingido no pé direito, permanecendo no
pelotão e não recebendo atendimento em razão do tamanho do pelotão; (…)”

56 Relatório Individual do Policial Federal BRENO Horta de Almeida (fls. 374/376): “(…) A corrente formada pelos índios lentamente adentrava a
fazenda, em direção a nós. Durante esse período, soubemos que um policial federal havia sofrido uma queda e deslocado o ombro, e por
isso precisava urgentemente ser levado ao hospital.(...)” 

Agente de Polícia Federal Marco Antônio KADOTA (fls. 1142/1144): “(…) QUE acredita que o APF ERCILlO tenha sido atingido por algum
instrumento  dos  indígenas  que  o acertou  na coxa  esquerda  provocando  sua queda e deslocamento  do ombro,  pois  este  apresentava
hematomas na perna.”

Certidão positiva de desocupação firmada pelo Oficial de Justiça José Ailton Pinto de Mesquita Filho (fl. 154): “(…) que após a desocupação total do
ímóvel o Df. Marcelo, Delegado de Polícia Federal, relatou a este Oficial que um dos Policiais Federais sofreu um deslocamento do ombro em
virtude da operação e foi socorrido ao hospital mais próximo; (...)”

Depoimento do bombeiro Wellington Rodrigo de Lima Bento (fls. 585/587): “(…) QUE o depoente acompanhou o atendimento do APF ERCILlO
que teve a clavícula esquerda deslocada, do PM MAURICIO que teve o queixo cortado, do outro PM que não se recorda o nome que teve a
orelha cortada e do indígena ROMUALDO que passou mal em razão do stress de sua prisão;(...)”

Depoimento do Delegado de Polícia Federal Alexandre FRESNEDA de Almeida (fls. 558/560): “(…) QUE depois que recebeu mais munição menos
legal,  no momento  em que  conversava  com o Subtentente  da CIGCOE que  comandava  a  tropa,  foi  alvejado  por  uma  pedra  que  atingiu  o
DEPOENTE no braço; QUE neste momento a CIGCOE revidou com granada e munição menos letal; QUE voltou à posição de linha, revidando e
avançando; QUE neste momento o APF HERCíLlO que avançava junto com o DEPOENTE caiu e deslocou o ombro; (...)”
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Não obstante finalizada e supostamente cumprida a ordem judicial,

verifica-se que as forças policiais atuaram além dos limites a que estavam autorizadas. 

Consta do mandado de desocupação nº 1625/2013_SD01 (fl. 151)

Mando ao executante de mandados (oficial de Justiça Avaliador) a quem o presente for entregue
que, em seu cumprimento, proceda a DESOCUPAÇÃO do imóvel abaixo indicado:
Imóvel objeto da Desocupação:
Proceder a desocupação dos índios que se encontram na Fazenda Buriti, conforme termo de
audiência cuja cópia segue em anexo.

Porém,  cumprindo  o  planejamento  operacional57,  que  excedia  os

limites do mandado, os policiais recuaram os indígenas  até a Aldeia, indo bastante além da

porteira da Fazenda58, embora alertados pelos representantes da FUNAI59, chegando a manter

guarda na frente do acampamento indígena60 e expulsar indígenas de aldeias vizinhas61.

Tal atitude está em absoluto confronto com o item 3 do “Manual de

Diretrizes Nacionais para Execução de Mandados Judiciais de Manutenção e Reintegração de

Posse Coletiva”,  que dispõe que  o cumprimento da ordem judicial ficará limitado objetiva e

subjetivamente ao que constar do respectivo mandado, e com o item 06 do Plano de Execução

de Mandados Judiciais de Reintegração de Posse Coletiva, in verbis

A POLÍCIA NÃO PODE DAR GUARIDA A QUALQUER A O AÇÃO QUE NÃO ESTEJA PREVISTA
NO MANDADO JUDICIAL

57 Do relatório  da operação elaborado pelo  Comandante  da  CIGCOE, é possível  extrair  (fls.  747 e 749): “A tropa continuou avançando  em
direção aos indígenas invasores no intuito de direcioná-los para a aldeia conforme o planejado, porém, em virtude de uma formação de mata
ao entorno da parte de trás da sede da área invadida, ficou impossibilitada e perigosa sua transposição evitando-se a perda da característica de
unidade da tropa de controle de distúrbios civis bem como evitar a exposição de seus integrantes. (…) momento em que foi realizada uma carga
de cassetetes, empurrando-os definitivamente para longe da área invadida, mais precisamente para as proximidades da aldeia (…)”

Disse  o  Policial  Militar  GUSTAVO Gonçalves  Cardoso,  comandante  do 3º  Batalhão  da  CIGCOE (fls.  1000/1002):   “(…) QUE,  participou  da
desocupação da Fazenda Buriti no dia 30/05/2013 na função de comandante do 3° Pelotão da CIGCOE; QUE previamente estava definido que
a missão da CIGCOE era a reintegração da posse da fazenda através da dispersão dos indígenas que ocupavam a área da sede; QUE o 1°
e 3° Pelotões ficaram encarregados de dispersar os indígenas em direção as aldeias que ficavam localizadas em áreas além da área da
sede (...)”

58 Comandante da CIGCOE, no termo de depoimento das fls. 398/400, que está no mesmo sentido do depoimento prestado à fl. 1166 do ICP: : “(…)
QUE em determinado ponto da desocupação foi determinado que a tropa mantivessem a posição, momento em que os indígenas passaram a se
concentrar nas proximidades da entrada da fazenda, sendo que logo em seguida foi visualizado alguns indígenas portando coquetéis  molotovs,
momento que  foi decidido efetuar dar uma carga de cassetetes, dispersando os invasores até as proximidades da aldeia e efetivando o
cumprimento da desocupação da Fazenda (…)”

Disse o Policial Militar José MAURÍCIO Neiva Alves,  à fl.  423: “(…) QUE o 2° Pelotão não se encaminhou em direção da sede, tendo seguido
paralelo a estrada de terra que segue para Dois Irmãos dos Buriti, com o intento de dispersar os indígenas o mais distante da fazenda (...)”

Disse o Policial Militar Nelson Willian Arruda NANI (fl. 1247): “(…) QUE o depoente compôs o grupo que dispersou os índios até a aldeia, tendo
progredido com o passo acelerado seguido de uma viatura logo atrás que carregava o material de reposição, como exemplo caixas de granadas;
(...)”

Policial Militar Luiz  Fernando RODRIGUES (fl. 1280): “(…)  QUE o 2° Pelotão realizou carga de munição química e tonfa que pelos índios
correrem não foram atingidos, chegando até na metade do caminho até a aldeia; (…) QUE o final da desocupação não teve dispersão da
porteira até a aldeia, mas da metade do caminho até a aldeia; (...)”

Policial Militar FABRÍCIO Amado Batista (fl. 1169): “(…) QUE essa dispersão realizada logo após a chegada do reforço foi decisiva para a conclusão
da desocupação, tendo os indígenas recuado até a aldeia distante cerca de 1 Km da sede da fazenda ; QUE nesse trajeto mais carros e motos
foram ficando pelo caminho.”

Depoimento  da repórter  Heloisa  Paschoalino  Rodrigues  Lazarini  (fl.  1231):  “(...)  QUE reparou que  as  pessoas sentiam medo,  tendo  visto  uma
indiazinha que pedalava chorando e mulheres chorando desesperadas, tendo a polícia chegado no limite da aldeia;(...)”

Consta da certidão positiva de desocupação expedida pelo Oficial de Justiça José Ailton Pinto de Mesquita Filho (fl. 154): “(…) que após a chegada
de reforço da polícia militar e de mais munição menos letal, foi intensificado a ação dos policiais no sentido de liberar o imóvel, levando
os índios a recuarem até as proximidades da sua aldeia, liberando a fazenda, os acessos e suas proximidades; que às 12:45h o imóvel foi
totalmente desocupado, cessando-se as hostilidades por parte da comunidade indígena.” 

59 Depoimento do chefe da CTL, (fl. 719): “QUE os policiais continuaram recuando os índios por cerca de 500 metros além da porteira de
entrada da fazenda, em direção tanto a Sidrolândia como Dois Irmãos do Buriti ; QUE presenciou alguns policiais federais e da CIGCOE
xingando índios, todavia não sabe citar nomes; QUE viu policiais quebrando os carros e motos de índios, todavia também não sabe citar nomes;
QUE esses carros e motos estavam ao longo da estrada; QUE alguns veículos de índios foram apreendidos; QUE o depoente chegou a apontar
para um dos delegados qual era o limite da fazenda; (…)

Marco Aurélio Milken Tosta, Coordenador Regional da Funai em Campo Grande, cujo depoimento consta às fls. 830/836, disse: “(…) QUE, após a
chegada dos reforços e avanço dos  policiais,  os indígenas  foram "empurrados" para além dos  limites da fazenda; QUE, pelo que o
depoente  foi  informado  naquele  momento,  a  intenção dos  policiais  era recuar os  indígenas  até  a  aldeia,  acreditando  que  essa ação
aumente ainda mais a tensão entre os índios, por entender que está extrapolando os limites da decisão judicial; (…) ”

60 Disse o Policial Federal MARCUS Vinícius Queiroz de Sá (fls. 1121/1122): “(…) QUE permaneceu na estrada junto com outros policiais em
frente ao acampamento indígena até o final da operação.” 

61 Consta do relatório circunstanciado do policial federal Carlos Antonio Ferreira SENNA (fl. 364): “(…) Após a desocupação da fazenda, alguns
indígenas infiltraram-se na aldeia vizinha, porém foram identificados e expulsos pelos policiais presentes. (...)”
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06.  Quando o oficial  de justiça  pretender  realizar  qualquer  ação  que não esteja  expressamente
prevista no mandado de reintegração de posse coletiva, deverá o policial responsável pela operação
adverti-lo. Se ele insistir em seu cumprimento, deverá a operação ser suspensa e imediatamente
comunicado  o  fato  à  autoridade  competente,  com  os  devidos  esclarecimentos  dos  motivos
causadores da suspensão de garantia de cumprimento da medida judicial.

O mesmo Manual, em seu item 1062, e mencionado Plano, no item de

igual numeração63, também destacam a responsabilidade dos superiores quanto à orientação a

ser transmitida aos policiais sobre os limites do poder de polícia, com base no interesse social

e na preservação dos direitos fundamentais dos indivíduos, nos termos do artigo 5º e seus

respectivos incisos da Constituição Federal. 

14. DA FINALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO

Às 12h45m o imóvel  foi  totalmente desocupado,  conforme certidão

positiva de desocupação das fls. 152/155, expedida pelo oficial de Justiça José Ailton Pinto de

Mesquita Filho.

Os policiais e demais órgãos de apoio (oficial de Justiça, Corpo de

Bombeiros) retornaram da fazenda por volta das 15h.

15. DOS RELATÓRIOS POLICIAIS

O  item  11  do  Manual  de  Diretrizes  Nacionais  para  Execução  de

Mandados  Judiciais  de  Manutenção  e  Reintegração  de  Posse  Coletiva,  determina  que

“cumprido  o  mandado  de  manutenção,  reintegração  de  posse  ou  busca  e  apreensão,  o

comandante  da  operação  encaminhará  ao  Poder  Judiciário,  ao  Ministério  Público,  à

Defensoria Pública e a Ouvidoria Agrária Regional do Incra relatório circunstanciado sobre

a execução da respectiva ordem.”

Ao que consta, não foram enviados relatórios da missão policial ao

Ministério Público ou Judiciário, tampouco à FUNAI.

A Polícia Militar elaborou o relatório de operação das fls. 570/598 do

ICP, em 03/06/2013. Já o relatório de missão da Polícia Federal, que consta às fls. 635/644-

ICP, foi elaborado somente em 17/07/2013, quase dois meses após ao fatos. Não obstante, os

itens  06  e  22  dos  PBUFAF  ressaltam  a  necessidade  de  que  o  envio  do  relatório  seja

imediato64, e não meses após os fatos, prejudicando a fidedignidade dos relatos e eventuais

responsabilizações.

62 Os policiais devem, ainda, ser orientados sobre os limites do poder de polícia, com base no interesse social e na preservação dos direitos
fundamentais dos indivíduos, nos termos do artigo 5º e seus respectivos incisos da Constituição Federal.

63 OS LIMITES DO PODER DE POLÍCIA ENCONTRAM MEDIDA NO INTERESSE SOCIAL E NOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO
INDIVÍDUO
11.  Os policiais  devem ser advertidos  sobre  os limites  do poder  de polícia,  com base no  interesse  social  e na  preservação dos direitos
fundamentais dos indivíduos, nos termos do artigo 5º e seus respectivos incisos da Constituição Federal.

64 6. Sempre  que da utilização da força ou de armas de fogo pelos policiais  resultem lesões ou a morte,  os responsáveis  farão um relatório da
ocorrência aos seus superiores, de acordo com o princípio 22.
22. Os Governos e os organismos de aplicação da lei devem estabelecer procedimentos adequados de comunicação hierárquica e de inquérito para
os incidentes referidos nos princípios 6 e 11-f. Para os incidentes que sejam objeto de relatório por força dos presentes Princípios, os Governos e
os organismos  de aplicação da lei devem garantir  a possibilidade  de um efetivo  procedimento  de controle,  e que  autoridades independentes
(administrativas ou do Ministério Público), possam exercer a sua jurisdição nas condições adequadas. Em caso de morte, lesão grave, ou outra
conseqüência grave, deve ser enviado de imediato um relatório detalhado às autoridades competentes encarregadas do inquérito administrativo
ou do controle judiciário.
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Também não há notícia de que tenha sido elaborado relatório pelos

policiais que dispararam arma de fogo e/ou fizerem uso de instrumentos de menor potencial

ofensivo,  ocasionando  lesões  ou  mortes,  direcionado  a  comissões  internas  de  controle  e

acompanhamento da letalidade, nos termos referidos no artigo 3º do CCEAL65 e determinados

pela Portaria Interministerial nº 4.226, de 31 de dezembro de 201066.

16. DAS FILMAGENS

Foram fornecidas apenas 04 (quatro) câmeras às equipes de policiais

federais (fls. 416/417-ICP), que efetuaram parcos registros, referentes ao perímetro externo

(DELEFAZ –  DPF FRESNEDA)  e flanco esquerdo  (DELEFIN  –  DPF MARCOS),  conforme

mídias apreendidas à fl. 249. Não foi juntada nenhuma imagem registrada pela Polícia Federal

no  flanco  direito,  local  dos  maiores  prejuízos,  em  confronto  com  o  item  4  do  Manual  de

Diretrizes Nacionais para Execução de Mandados Judiciais de Manutenção e Reintegração de

Posse Coletiva67 e item 2 do Plano de Execução de Mandados Judiciais de Reintegração de

Posse Coletiva68. Não por acaso, exatamente no flanco direito, local onde não houve filmagens,

foram registradas as mais graves irregularidades e os maiores danos.

17. DO ATENDIMENTO PSICOLÓGICO

Segundo  informou  o  comandante  da  CIGCOE,  à  fl.  1166-ICP,  é

prestado atendimento psicológico aos policiais militares após conflitos armados. 

Mas não houve menção nos autos quanto a atendimento psicológico

aos Policiais Federais  envolvidos nas ações que resultaram em lesões ou morte de pessoas.

Pelo contrário, foi público e notório o suicídio, no local de trabalho, de um dos Delegados de

Polícia Federal que comandou a operação, pouco mais de um ano após os fatos. A importância

65 O emprego de armas de fogo é considerado uma medida extrema. (…) Cada vez que uma arma de fogo for disparada, deverá informar-se
prontamente as autoridades competentes. 

66 10. Quando o uso da força causar lesão ou morte de pessoa(s), o agente de segurança pública envolvido deverá realizar as seguintes ações:
a) facilitar a prestação de socorro ou assistência médica aos feridos;
b) promover a correta preservação do local da ocorrência;
c) comunicar o fato ao seu superior imediato e à autoridade competente; e
d) preencher o relatório individual correspondente sobre o uso da força, disciplinado na Diretriz nº 22.
(...)
23. Os órgãos de segurança pública deverão criar comissões internas de controle e acompanhamento da letalidade, com o objetivo de monitorar o
uso efetivo da força pelos seus agentes.
24. Os agentes de segurança pública deverão preencher um relatório individual todas as vezes que dispararem arma de fogo e/ou fizerem uso
de  instrumentos  de  menor  potencial  ofensivo,  ocasionando  lesões  ou  mortes. O  relatório  deverá  ser  encaminhado  à  comissão  interna
mencionada na Diretriz nº 23 e deverá conter no mínimo as seguintes informações:
a) circunstâncias e justificativa que levaram o uso da força ou de arma de fogo por parte do agente de segurança pública;
b) medidas adotadas antes de efetuar os disparos/usar instrumentos de menor potencial ofensivo, ou as razões pelas quais elas não puderam ser
contempladas;
c) tipo de arma e de munição, quantidade de disparos efetuados, distância e pessoa contra a qual foi disparada a arma;
d)  instrumento(s)  de menor  potencial  ofensivo  utilizado(s),  especificando  a freqüência,  a  distância  e a  pessoa  contra  a qual  foi  utilizado  o
instrumento;
e) quantidade de agentes de segurança pública feridos ou mortos na ocorrência, meio e natureza da lesão;
f) quantidade de feridos e/ou mortos atingidos pelos disparos efetuados pelo(s) agente(s) de segurança pública;
g) número de feridos e/ou mortos atingidos pelos instrumentos de menor potencial ofensivo utilizados pelo(s) agente(s) de segurança pública;
h) número total de feridos e/ou mortos durante a missão;
i) quantidade de projéteis disparados que atingiram pessoas e as respectivas regiões corporais atingidas;
j) quantidade de pessoas atingidas pelos instrumentos de menor potencial ofensivo e as respectivas regiões corporais atingidas;
k) ações realizadas para facilitar a assistência e/ou auxílio médico, quando for o caso; e
l) se houve preservação do local e, em caso negativo, apresentar justificativa.

67 4 - DA DOCUMENTAÇÃO DOS ATOS DE DESOCUPAÇÃO
As operações deverão ser documentadas por filmagens, o que deve ser permitido pela polícia a qualquer das entidades presentes ao ato.

68  UTILIZAÇÃO DE MÁQUINAS FILMADORAS
02.Utilização de máquinas filmadoras por parte do serviço reservado das unidades policiais, durante a operação de desocupação das áreas objeto
dos mandados de reintegração de posse coletiva.
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e complexidade do trabalho, destacando-se seu papel de vital importância para a proteção da

vida, da liberdade e segurança de todas as pessoas, conforme reconhecido no preâmbulo dos

PBUFAF,  exige  que  estejam  sempre  prontos  para  novos  embates  e  psicologicamente

saudáveis, devendo, após cada ocorrência retornar ao seu estado psicológico anterior, antes

de prosseguir para a próxima ação.

Nesse sentido, o item 11, alíneas “g” e “h”, a Portaria Interministerial

nº  4.226,  de  31  de  dezembro  de  2010,  determinada  que  seja  promovido  o  devido

acompanhamento psicológico aos agentes de segurança pública envolvidos nas ações que

resultarem em lesões ou morte de pessoas, permitindo-lhes superar ou minimizar os efeitos

decorrentes do fato ocorrido, bem como, com relação àqueles agentes envolvidos diretamente

em  ocorrências  com  resultado  letal,  afastar  temporariamente  do  serviço  operacional,  para

avaliação psicológica e redução do estresse69. Da mesma forma, o item 21 dos PBUFAF: Os

Governos  e  os  organismos  de  aplicação  da  lei  devem  disponibilizar  aconselhamento

psicológico aos policiais  envolvidos em situações em que tenham sido utilizadas a força e

armas de fogo.

18. DO RESULTADO DA OPERAÇÃO “EGO SUM LEX”

Por fim, após doze horas, a operação resultou, quanto às vidas, em

pelo menos um óbito, sete vítimas não fatais de arma de fogo (quatro policiais, dois indígenas

e um cão militar), nove policiais feridos por pedras e dezenove indígenas feridos por munição

de elastômero, totalizando 36 vítimas. Não obstante, imagina-se que as vítimas submetidas a

exame de corpo de delito representam um percentual bem pequeno do total.

Soma-se a isso o incalculável prejuízo financeiro aos proprietários da

área – que tiveram seus prédios incendiados após finalizada a “negociação” – e aos cofres

públicos, bem como à imagem da instituição policial, conforme importante referência feita pelo

Comandante da CIGCOE, à fl. 751:

“Observa-se porém que a  operação  causou desgaste  à imagem da Corporação bem como

enorme prejuízo financeiro  em virtude do material  utilizado para  o cumprimento  do mandado,

conforme pode ser visualizado no Anexo III” 

E  não  haveria  desgaste  da  imagem  da  instituição  se  suas  ações

fossem legítimas, eficazes e bem-sucedidas.

69 11. Quando o uso da força causar lesão ou morte de pessoa(s), o órgão de segurança pública deverá realizar as seguintes ações:
a) facilitar a assistência e/ou auxílio médico dos feridos;
b) recolher e identificar as armas e munições de todos os envolvidos, vinculando-as aos seus respectivos portadores no momento da ocorrência;
c) solicitar perícia criminalística para o exame de local e objetos bem como exames médico-legais;
d) comunicar os fatos aos familiares ou amigos da(s) pessoa(s) ferida(s) ou morta(s);
e) iniciar, por meio da Corregedoria da instituição, ou órgão equivalente, investigação imediata dos fatos e circunstâncias do emprego da força;
f) promover a assistência médica às pessoas feridas em decorrência da intervenção, incluindo atenção às possíveis seqüelas;
g) promover o devido acompanhamento psicológico aos agentes de segurança pública envolvidos, permitindo-lhes superar ou minimizar
os efeitos decorrentes do fato ocorrido; e
h) afastar temporariamente do serviço operacional,  para avaliação psicológica e redução do estresse, os agentes de segurança pública
envolvidos diretamente em ocorrências com resultado letal.
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Ofício  do  presidente  do  Sindicato  dos  Policiais  Federais  em  Mato

Grosso do Sul  –  SINPEF/MS direcionado ao Superintendente  da Polícia  Federal  em Mato

Grosso do Sul corrobora a conclusão (fl. 1154/1155 do ICP):

Em notícia veiculada no site Campo Grande News, na data de 31 de outubro de 2013, o Vice-

Presidente da Acrisul (Associação dos Criadores do Mato Grosso do Sul) afirmou que  a Polícia

Federal  está “desmoralizada”  no  Estado,  enfatizando  ainda “se os agentes  entregam  um

mandado de reintegração de posse, a liderança indígena rasga”.

E todo esse prejuízo sem resultado algum, já que duas horas após as

equipes  policiais  deixarem  a  região,  os  indígenas  retornaram  ao  imóvel  e  incendiaram  os

prédios  que  haviam  sido  salvos,  conforme  matéria  jornalística  das  fls.  1377,  reportagem

televisiva  constante  na  mídia  apreendida  à  fl.  1157,  depoimento  do  repórter  Luiz  Felipe

Fernandes Neves às fls. 1150/1151 e decisão judicial das fls. 32/44 do ICP.

19. MAU PLANEJAMENTO

Segundo  depoimento  prestado  pelo  coordenador  da  operação,

Delegado MARCELO Alexandrino, em que pese a suspensão do cumprimento da ordem de

reintegração até 29/05/2013, o planejamento operacional já havia iniciado antes da segunda

audiência (fl. 603-ICP). 

Entretanto, inevitável a conclusão de a operação foi mal planejada,

independentemente do tempo gasto para sua preparação, até porque os agentes de segurança

pública,  especialmente  Polícia  Federal,  devem  estar  sempre  preparados  e  treinados  para

gerenciamento de crises, que, por definição, é evento imprevisível e que demanda decisões

urgentes. 

O  Manual  de  Diretrizes  Nacionais  para  Execução  de  Mandados

Judiciais  de  Manutenção  e  Reintegração  de  Posse  Coletiva70 e  o  Plano  de  Execução  de

Mandados Judiciais de Reintegração de Posse Coletiva71 reconhecem a vital importância do

planejamento  para o sucesso da ação de integração,  com inspeção do local  e colheita  de

informações  sobre  a  quantidade  de  pessoas  que  serão  atingidas,  presença  ou  não  de

representantes de entidades não-governamentais, existência ou não de focos de resistência

(armada  ou  desarmada)  e  material  a  ser  utilizado  na  resistência,  inclusive  contactando

70         5 - DO PLANEJAMENTO E DA INSPEÇÃO
A  corporação  responsável  pelo  cumprimento  dos  mandados  judiciais  de  manutenção,  reintegração  e  busca  e  apreensão,  promoverá  o
planejamento prévio à execução da medida,  inspecionando  o local  e colhendo subsídios  sobre a quantidade de pessoas que serão
atingidas pela medida, como a presença de crianças, adolescentes, mulheres grávidas, idosos e enfermos.
Considera-se iniciada a execução da ordem judicial a partir do momento que forem levantados os dados para o planejamento.
As informações serão repassadas aos demais órgãos envolvidos com o cumprimento da medida, reportando-se ao magistrado responsável pela
expedição da ordem sempre que surgirem fatores adversos.
O  responsável  pelo  fornecimento  de  apoio  policial,  com  o  intuito  de  melhor  cumprir  a  ordem  judicial,  adotará  as  seguintes
providências, com a participação dos demais envolvidos na solução do conflito: I - contactar os representantes dos ocupantes, para fins
de esclarecimentos e prevenção de conflito; II – comunicar à Ouvidoria Agrária Regional do Incra para tentar viabilizar área provisória para
a qual os acampados possam ser removidos e prédios para eventual guarda de bens, bem como os meios necessários para a desocupação; III –
encontrando-se no local pessoas estranhas  aos identificados  no mandado,  o Oficial  responsável  pela  operação comunicará  o fato  ao juiz
requerendo orientação sobre os limites do mandado.

71 INSPEÇÃO LOCAL PELO POLICIAL QUE COMANDARÁ A OPERAÇÃO
03.Nenhum mandado deve ser cumprido sem que, antes, o responsável pela operação inspecione o local, objeto da medida judicial,  quando
poderá colher subsídios para informar ao escalão superior sobre a quantidade provável de pessoas residindo no local; número provável de
crianças,  mulheres  grávidas,  anciãos  e  enfermos;  presença  ou  não  de  representantes  do  clero,  entidades  não-governamentais  ou  de
parlamentares federais, estaduais ou municipais; existência ou não de focos de resistência (armada ou desarmada) e material a ser utilizado na
resistência.
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previamente os representantes dos ocupantes, por intermédio das entidades de apoio (FUNAI

e MINISTÉRIO PÚBLICO) para fins de esclarecimentos e prevenção de conflitos.

Houvesse  o  planejamento  apurado  e  analítico  que  a  crise

demandava, com a colheita das informações necessárias, inclusive com representantes dos

invasores e órgãos estatais correlatos, quanto ao número de pessoas na área, armamentos

disponíveis, ânimos dos resistentes, extensão da área, o conflito não ficaria estacionado por

duas horas enquanto aguardava reforço de 22 policiais militares e deslocavam-se dois policiais

federais  até  a  sede da Polícia  Federal,  distante  cerca de  80  quilômetros  do  conflito,  para

buscar mais armamento e munições.

Se a ação policial tivesse sido  corretamente planejada um indígena

não teria  falecido,  quatro  policiais  não teriam sido atingidos por  arma de fogo e nove,  por

pedras  enquanto  aguardavam  a chegada  de  reforço.  Sorte  policial  que  o  conflito  foi  com

indígenas que dispunham de raras armas de fogo e munição escassa. Sem contar o novo risco

a que se expuseram os policiais com a chegada do reforço.

Igualmente não foi dada a devida importância ao  briefing,  realizado

pela Polícia Federal  e CIGCOE em horários e locais distintos,  sem sublinhar a posição de

apoio e segurança das equipes federais em relação à polícia militar e sem preocupação quanto

à  transmissão  ao  efetivo  dos  limites  da  decisão  judicial.  O  pouco  entrosamento  entre  as

equipes  resultou  em  atuações  isoladas,  em  descompasso  com  as  funções  que  deveriam

manter.

Ainda mais grave foi a planejada exclusão dos órgãos de confiança

dos ocupantes,  especialmente Fundação Nacional do Índio e Ministério  Público Federal,  da

ação policial a fim de suprimir a fase de negociação resultando no deliberado emprego de força

policial desproporcional à conduta dos ocupantes, em conflito com o mínimo bom senso e a

doutrina de uso diferenciado da força.

Qualquer  análise  superficial  das  atuais  doutrinas  policiais,  da

legislação e orientações nacionais ou dos instrumentos internacionais sobre o uso de força

denuncia a vital  importância da fase de negociação e seu exaurimento na atuação policial,

usando  de todos  os  meios disponíveis  para  tanto,  visando sempre  a solução pacífica  dos

conflitos e fazendo uso da força somente em situações absolutamente excepcionais.

A pouca importância dada às fases anteriores  ao desembarque da

tropa foram decisivos para o insucesso da operação policial.

E não se trata de “apontar supostas falhas de uma operação depois

da situação  já  ter  ocorrido”,  mas sim de  localizar  os  graves  erros (e  não  falhas)  de  uma

operação policial fracassada, que resultou num óbito, no maior número de feridos em ações de

reintegração dos últimos tempos, na exposição irresponsável dos próprios policiais a risco real

de  morte,  em  gastos  públicos  incalculáveis,  no  incêndio  de  prédios  particulares,  na



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

f. 73

desmoralização da imagem da Polícia, no desrespeito às mais pueris doutrinas policiais de uso

diferenciado da força, gerenciamento de crise e controle de distúrbio civil, na desobediência às

orientações nacionais e internacionais de atuação policial em desocupação de posse coletiva

em áreas rurais, no emprego de força letal e menos letal em desacordo com as técnicas e no

desrespeito aos limites impostos na ordem judicial, pelo menos.

E  todo  esse  prejuízo  com  eficácia  zero,  já  que  duas  horas  após

finalizada a Operação, a fazenda foi reocupada e todos os prédios que ainda estavam em pé

foram incendiados.

Aliado ao mau planejamento, figura como item chave na tragédia a

falta  de  treinamento  e  habilidade  de  alguns policiais,  que  não  usaram  oportuna  e

adequadamente as munições de elastômeros e disparam arma de fogo em desacordo com a

legislação e as técnicas.

Em ações policiais, depois de garantida a segurança de terceiros, é

obrigação  da  corporação  zelar  pela  integridade  dos  seus  componentes,  o  que  restou

demonstrado que foi feito de forma deficiente no caso em questão.

Não obstante, dificilmente teríamos uma operação desse porte bem

planejada e exitosa se o comandante da tropa desconhece as principais normais nacionais

sobre o assunto: o Manual de Diretrizes Nacionais para Execução de Mandados Judiciais de

Manutenção e Reintegração de Posse Coletiva e o Plano de Execução de Mandados Judiciais

de Reintegração de Posse Coletiva, ambos editados pelo Departamento de Ouvidoria Agrária e

Mediação de Conflitos do Ministério do Desenvolvimento Agrário, em 11 de abril de 2008 e 20

de julho de 2004, respectivamente.

Sobre a questão, importante também referir a Portaria Interministerial

nº 4.226, de 31 de dezembro de 2010, que estabelece diretrizes sobre o uso da força pelos

agentes de segurança pública.

Se o comandante da tropa federal  mostrou-se alheio ao panorama

nacional  sobre a desocupação de áreas rurais,  certamente também ignora os instrumentos

internacionais  mais  importantes  sobre  o  uso  da  força  e  de  armas  de  fogo:  o  Código  de

Conduta  para  Encarregados  da  Aplicação  da  Lei  (CCEAL),  aprovado  pela  Resolução  nº

34/169,  de  17/12/1979,  da  Assembleia  Geral  das  Nações  Unidas,  e os Princípios  Básicos

sobre  a  Utilização  da  Força  e  de  Armas  de  Fogo  pelos  Funcionários  Responsáveis  pela

Aplicação  da  Lei  (PBUFAF),  adotados  pelo  Oitavo  Congresso  das  Nações  Unidas  para  a

Prevenção do Crime e o Tratamento dos Delinquentes, realizado em Havana, Cuba, de 27 de

agosto a 7 de setembro de 1999.

Nessa  linha,  diante  do  desconhecimento  de  principais  normas  e

orientações sobre a execução de mandados judiciais para reintegração de posse coletiva, bem
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como do desenrolar  e do trágico  desfecho da operação,  não há como sustentar,  em uma

análise isenta, que houve planejamento, menos ainda minucioso.

De  tudo  exposto,  a  Sindicância  Investigativa  n°  002/2013-

SR/DPF/MS,  instaurada  na  Corregedoria  da  Polícia  Federal  local,  com  o  fim  de  apurar

eventuais irregularidades cometidas por parte dos Policiais Federais durante a operação de

desocupação  da  Fazenda  Buriti,  somente  poderia  ter  sido  arquivada  com  os  argumentos

lançados pela esposa do comandante da frustrada operação policial.

Por  fim,  registre-se  que  os  familiares  do  indígena  falecido,  Oziel

Gabriel,  já  movem  ação  de  indenização  por  danos  morais  e  materiais  em face da  União

(0004189-82.2016.403.6000).

Resta, neste procedimento de controle externo da atividade policial,

que tem como objetivo velar pela regularidade, pela adequação e pela eficiência da atividade

policial, buscar a imparcial apuração da conduta policial por parte da Corregedoria de Polícia

Federal  e  a  prevenção  de  irregularidade,  ilegalidades,  abuso  de  poder  e  deficiências

relacionados à atividade policial, mediante a expedição de recomendação visando à melhoria

do  exercício  da  atividade  policial,  fixando  prazo  razoável  para  a  adoção  das  providências

cabíveis.

20. DISPOSITIVO

Diante de tudo exposto:

1. Junte-se mídia com cópia integral atualizado do IPL 0240/2013, dos

três vídeos constantes no Inquérito Policial  que registram o momento da “negociação”,  bem

como aqueles  intitulados  “PF atirando.MPG”,  “Indios  atacando  PF e  PF  recuando.MPG”  e

“Video-0051 [30.05_reintegracao_tiros_Oziel_ferido_na buriti_perto do capao].avi”;

2.  Junte-se cópia  das decisões proferidas  nos  autos nº  00003407-

80.2013.403.6000, após a desocupação;

3. Oficie-se à Corregedoria-Geral de Polícia Federal  – COGER, na

pessoa do seu Corregedor,  com cópia, em mídia digital, da integralidade do IPL 0240/2013,

das imagens referidas no item 1 supra, desta decisão, da recomendação expedida e da ação

de improbidade administrativa protocolada, dando ciência de tudo e requisitando a instauração

de Sindicância  Administrativa  composta por  pessoas isentas  destinada a apurar  a atuação

policial na desocupação da Fazenda Buriti, em 30/05/2013, bem como a conduta da Delegada

de  Polícia  Federal  Juliana  Resende  Silva  de  Lima,  esposa  de  um  dos  comandantes  da

operação,  que  assinou  o  parecer  de  arquivamento  da  Sindicância  instaurada  na

Superintendência Regional da Polícia Federal desta unidade da Federação;
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4.  expeça-se  a  Recomendação  que  segue,  com  cópia,  em  mídia

digital,  da integralidade do IPL 0240/2013,  das imagens referidas no item 1 supra e desta

decisão;

5. protocole-se a ação de improbidade que segue;

6.  encaminhe-se  cópia  da  Recomendação  e,  em  meio  digital,    da

integralidade do IPL 0240/2013 e desta decisão,  aos Juízes atuantes nas Varas Federais de

Mato  Grosso do Sul  com competência  cível,  à FUNAI,  ao INCRA,  ao Procurador-Geral  de

Justiça, ao Comando da Polícia Militar  de Mato Grosso do Sul e aos Representantes da 1ª

(Reforma Agrária) e 6ª Câmara de Coordenação e Revisão desta PR/MS.

Campo Grande, 28 de setembro de 2016.

Analícia Ortega Hartz
PROCURADORA DA REPÚBLICA


