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SENTENÇA 281/2011 
 

RELATÓRIO 
 

Esta ação civil pública proposta pela Funai contra Estado do Rio Grande do Sul discute 

indenização por danos morais e materiais causados em confronto havido em 04 de 

novembro de 2007, envolvendo comunidade indígena e integrantes da Brigada Militar 

na feira do "Brique da Redenção". 

 

A Funai pediu a condenação do Estado do Rio Grande do Sul "ao pagamento de 300 

salários mínimos a título de reparação de danos morais, bem como para condenar a 

reparar os danos materiais, nos termos dessa inicial com data final a ser apurados em 

sede de perícia" (item IV-C de fls 15). Os danos materiais devem ser reparados com 

"pagamento de um salário mínimo ao mês, desde a data em que o Sr. Valdomiro 

Vergueiro deixou de exercer suas atividades até a data de sua eventual recuperação" 

(fls 15). 

 

Alegou (fls 2-16) que: (a) em 04/11/07, houve episódios de violência contra grupo de 

indígenas kaingang, durante a feira montada no Brique da Redenção, em Porto Alegre, 

sendo os agressores membros da Brigada Militar do Rio Grande do Sul que prestavam 

apoio a funcionários da Prefeitura Municipal de Porto Alegre (Smic); (b) os agentes da 

Smic, acompanhados da Brigada Militar, abordaram de forma grosseira os integrantes 

da comunidade indígena, ordenando que retirassem seus balaios expostos no chão e 

posteriormente passando o agente policial a chutar esses balaios, havendo então 

discussão que culminou com esse policial desferindo um tiro, que atingiu a perna do 

cacique Valdomiro Vergueiro; (c) este ficou lesionado em razão do tiro, com 

dificuldade de exercer normalmente suas atividades; (d) houve danos morais 

decorrentes do fato de "a cultura, os valores e as tradições do grupo indígena foram 

flagrantemente violentados pela ação administrativa. Seja pelos tiros disparados, pela 

agressão física e moral aos membros da comunidade, inclusive mulheres, seja pelo 

desrespeito injustificado, ou pela destruição das peças de artesanato, dentre outros 

lamentáveis fatos já constantes da narração fática, bem como da documentação em 

anexo" (fls 11-12); (e) houve danos materiais decorrentes do "disparo de arma de fogo 

que atingiu o cacique Valdomiro Vergueiro" (fls 14), que "não conseguiu mais exercer 

suas atividades normalmente, tendo deixado de auferir renda desde aquela data" (fls 

15) e que "por não possuir recursos financeiros, não se submeteu ao tratamento médico 

adequado" (fls 15). 

 

Alega ainda que a Funai é legitimada ativa e que a ação é cabível; que o Estado tem 

responsabilidade civil e deve indenizar danos morais e materiais causados pelo policial. 

 



Apresentou documentos (fls 17-79). 

 

Determinada a citação (fls 80), o réu foi citado (fls 82v) e contestou (fls 85-94), 

juntando documentos (fls 95-202), alegando preliminares (incompetência da Justiça 

Federal e ilegitimidade da Funai) e requerendo improcedência porque: (a) a Brigada 

Militar atuava em auxílio à Smic, como aconteceu em outras situações, não havendo 

diferença em relação a outros procedimentos de remoção de vendedores ambulantes de 

locais indevidamente ocupados; (b) os fiscais da Smic e policiais militares também 

sofreram lesões corporais, a viatura da Brigada Militar e outros bens da corporação 

também foram danificados; (c) o policial militar que desferiu o tiro o fez para não ser 

executado; (d) a agressão partiu dos indígenas, sendo que a conduta do policial 

apoiando a Smic na remoção de artesão de local indevidamente ocupado está amparado 

pelo estrito cumprimento do dever legal (art 188-I do Código Civil) e o tiro desferido 

está amparado pela legítima defesa (art 188-I do Código Civil), sendo este ato 

necessário para debelar o conflito e evitar dano maior ao policial; (e) não estão provados 

danos materiais ao indígena, uma vez que "em nenhum momento demonstra a autora a 

efetiva incapacidade do cacique de exercer suas atividades normalmente. Não há 

comprovação do que gastaram: não existe nota, recibo, ou qualquer outro documento 

dando conta de quanto valiam seus objetos. Não há, tampouco, prova de que 

rendimento mensal auferia o indígena com a atividade" (fls 93); (f) também não estão 

provados danos morais à coletividade indígena, uma vez que "o evento narrado nesta 

ação não difere de outros em que vendedores ambulantes são removidos pela Smic. 

Não há agressão às tradições e à cultura do povo indígena como quer fazer crer a 

inicial" (fls 93). 

 

A Funai replicou (fls 204-208). 

 

O MPF manifestou-se pela produção de provas (fls 209v). 

 

Requisitou-se cópia do inquérito (fls 219), que foi juntado ao processo (fls 231-437). 

 

Este juízo rejeitou as preliminares e oportunizou especificação de provas (fls 438). As 

partes requereram e justificaram suas provas (fls 442-454). Houve agravo retido do 

Estado contra a rejeição das preliminares (fls 455-456) 

 

Foi deferida prova testemunhal (fls 466). Foi indeferida perícia (fls 560). Foram 

inquiridas as testemunhas (fls 500-509, 512-554, 580-587). Houve dificuldade para 

localização da testemunha Marilene Bueno de Oliveira (fls 561-562, 573-574, 579), que 

afinal foi inquirida (fls 580-587). 

 

A Funai apresentou memoriais pela procedência (fls 598-622). 

 

O Estado do Rio Grande do Sul apresentou memoriais pela improcedência (fls 628-

642). 

 

O MPF apresentou parecer pela procedência (fls 646-652). 

 

Este juízo baixou em diligência para esclarecer questões relevantes quanto à produção 

da prova (fls 652-654). 

 



Foi regularizada a situação, juntando-se termo completo da transcrição do depoimento 

(fls 655-662). 

 

As partes puderam se manifestar, tendo a Funai complementado seus memoriais (fls 

667-669) e tendo o Estado do Rio Grande do Sul ratificado seus memoriais (fls 674). O 

MPF também ratificou suas manifestações (fls 677). 

 

FUNDAMENTAÇÃO 
 

QUANTO ÀS PRELIMINARES 
 

As preliminares já foram apreciadas e rejeitadas (fls 438), tendo havido agravo retido 

(fls 455-456). 

 

QUANTO AO MÉRITO 
 

Sobre a necessidade de julgar a lide com imparcialidade, este juízo concorda com as 

idéias em tese defendidas pela Funai e pelo Ministério Público Federal, em seus 

memoriais finais, quanto à necessidade de proteção às comunidades indígenas, quanto à 

necessidade de treinamento específico para agentes públicos atenderem situações que 

envolvam populações vulneráveis, quanto à necessidade de diálogo e tentativa de 

conciliação para serem resolvidas disputas individuais em sociedade, quanto à 

necessidade de cidadãos e agentes públicos viverem e praticarem a vida num estado 

democrático de direito. 

 

Mas esse juízo não pode se perder na generalização e em idéias abstratamente 

defendidas. Este juízo precisa julgar o caso específico, a situação concreta, sem se 

deixar levar pelo que poderia ter acontecido, pelo que imagina tivesse acontecido, pelo 

que geralmente aconteceria nessas situações ou pelo que talvez tivesse motivado os 

comportamentos dos indivíduos ou grupos envolvidos no conflito. Não basta supor que 

os indígenas tivessem sido mal-tratados pelo agente policial ou que os fiscais do 

comércio ambulante tivessem exorbitado suas atribuições porque estivessem lidando 

com populações vulneráveis. Não basta supor que uma ou outra parte pudesse ter razão 

no início, no meio ou no final do triste episódio discutido nesta ação civil pública. É 

preciso julgar com base no que realmente aconteceu naquele momento entre aquelas 

pessoas. 

 

Para julgar o conflito havido naquele dia no Parque da Redenção, não parece 

conveniente começar pelo exame do direito aplicável (normas) nem pelos princípios que 

devem nortear a vida em sociedade (valores). Afinal, quanto a valores e normas 

aplicáveis não existe muita controvérsia: todos vão reconhecer que as comunidades 

indígenas merecem especial atenção dos poderes públicos e que não podem ser mal-

tratadas nem desrespeitadas enquanto integrantes da vida nacional, enquanto sociedades 

tradicionais, enquanto agrupamentos de indivíduos com direito à dignidade, à 

identidade cultural, à diferença cultural, à vida em sociedade, à moradia numa cidade, à 

integração nos espaços urbanos, etc. Não há controvérsia quanto a isso. 

 

O início do julgamento deve considerar os fatos efetivamente ocorridos naquele 

episódio. A controvérsia reside quanto aos fatos que antecederam aquele tumulto e 



àquele tiro que feriu na perna um dos líderes da comunidade indígena que utilizava 

cotidianamente aqueles espaços urbanos para comercialização de seu artesanato, para 

integração com a cidade e com os demais membros daquele grupo social, para 

afirmação da identidade daquela etnia, para fonte de renda para sua subsistência. 

 

Então, antes de considerações sobre valores e normas que seriam aplicáveis aos 

indígenas e agentes públicos, este juízo prefere começar esta sentença pelo exame do 

acontecido (fatos concretos) naquele dia entre o grupo indígena e o agente policial. 

Começa a fundamentação desta sentença pelo mais difícil dos elementos da prestação 

jurisdicional: pelos fatos. Geralmente, os fatos são negligenciados pelas partes e pelos 

julgadores, relegados a um segundo plano numa época em que a prestação jurisdicional 

se quer medir por quantidade, por número de processos julgados, por metas, e a atuação 

do juiz se vê limitada ao julgamento célere de montanhas de ações de massa, sem tempo 

nem espaço para que fatos e contextos sejam debatidos. Mas aqui os fatos são muito 

importantes porque conforme eles tenham acontecido ou deixado de acontecer pode ser 

diferente o julgamento desta ação. 

 

Por isso, considerando a importância dos valores que as partes disputam nesta ação, 

antes de saber qual direito deve ser aplicado e quais valores estão em jogo, este juízo 

precisa saber exatamente o que aconteceu naquele dia para somente então julgar a lide e 

dar a quem é de direito o que é devido. Pode ser que o grupo de indígenas (Funai) tenha 

razão. Pode ser que o solitário brigadiano (Estado) tenha razão. Pode ser que a razão 

não estivesse com nenhum deles. Seja como for, somente depois do exame dos fatos 

será possível a este juízo decidir o direito aplicável. Assim, este juízo espera conseguir 

enfrentar as pretensões e defesas das partes sem idéias preconcebidas e sem esquecer 

que valores e normas são importantes somente quando referidos a contexto fático 

específico e a pessoas de carne-e-osso. No caso, normas e valores devem ser discutidos 

considerando os fatos havidos naquele dia no Brique da Redenção, envolvendo aqueles 

indivíduos. 

 

Sobre as versões existentes para os fatos, como é comum nesse tipo de incidente 

complexo envolvendo muitas pessoas, a comprovação dos fatos não é fácil. Os fatos não 

foram filmados nem ficaram documentados em meio que permitisse sua reconstrução 

completa e segura em juízo. Ficaram apenas registrados na memória dos envolvidos e 

de alguns poucos espectadores que foram arrolados e inquiridos como testemunhas. 

Muitas pessoas presenciaram os eventos mas não foram identificadas e por isso não 

foram trazidas a juízo como testemunhas. Outros tantos presenciaram os eventos mas 

estavam envolvidos neles, estavam dentro deles, quando sua preocupação certamente 

não foi registrar o que aconteceu mas apenas evitar serem atingidos ou machucados. 

Não deu tempo para registrar com atenção e isenção o que acontecia. Tudo foi muito 

rápido e confuso, inclusive havendo disparo de arma de fogo num local de lazer e 

descanso dos porto-alegrenses, indígenas e não-indígenas. 

 

Portanto, não é de estranhar existam no mínimo duas versões: aquela apresentada pelo 

Estado (o agente policial fazia regularmente seu serviço e foi injustamente agredido pela 

comunidade indígena, agindo em cumprimento do dever legal e em legítima defesa) e 

aquela apresentada pela Funai (o agente policial agrediu injustamente integrantes da 

comunidade indígena e foi o causador do tumulto por conta de não ter recebido 

adequada preparação e treinamento do Estado para lidar com aquele tipo de situação e 

aquele tipo de população vulnerável). 



 

Sobre a versão dos fatos na perspectiva do réu Estado do Rio Grande do Sul, a 

versão do Estado do Rio Grande do Sul é trazida por uma das vítimas, o policial militar 

Giovani Ferreira Medeiros (depoimento como informante, sem compromisso legal, às 

fls 544-550), que saiu gravemente lesionado no incidente (esteve internado por vários 

dias, sofreu hematomas, foi violentamente maltratado no conflito antes que fosse 

resgatado por seus colegas de farda). O tratamento médico que recebeu está 

documentado (fls 414-426), tendo entrado no pronto-atendimento do Hospital de Pronto 

Socorro em 04/11/2007 (fls 414) e recebido alta apenas em 14/11/2007 (fls 426). 

 

Também ratifica grande parte dessa versão o depoimento do fiscal da Smic, Mário José 

Afonso Filho (depoimento como testemunha, compromissado, às fls 532-540), que 

comandava a equipe de fiscalização da Smic, e também sofreu lesões no incidente (auto 

de exame de corpo de delito de fls 397). 

 

Esses dois depoimentos não são uníssonos, havendo algumas disparidades entre ambos, 

o que não os invalida enquanto provas e se explica pela natureza do testemunho 

humano, pelo tempo decorrido desde os fatos até o depoimento e, principalmente, pela 

rapidez com que os fatos aconteceram e os incidentes se sucederam desde o início da 

abordagem até o momento em que o tiro foi desferido pelo brigadiano. Aliás, não 

fossem rápidos esses conflitos em seu desenrolar causal, provavelmente não haveria 

lesão e um acordo conciliatório poderia ser alcançado, acalmando os ânimos e 

encontrando o caminho do diálogo e da negociação. 

 

Basicamente, segundo essa versão que apresenta o réu (Estado do Rio Grande do Sul), a 

agressão não partiu dos agentes estatais (policial militar e fiscais da Smic), que apenas 

estavam cumprindo regularmente seu dever (estrito cumprimento de dever legal) de 

fiscalizar, exercer poder de polícia quanto ao comércio de rua em Porto Alegre e 

eventualmente remover comerciantes ambulantes que estivessem em local irregular ou 

trancando a passagem em locais públicos (ruas, calçadas, vias de trânsito, etc). Ou então 

teriam legitimamente se defendido (legítima defesa) diante de agressão causada por 

integrantes da comunidade indígena que estavam atuando no comércio de rua no Brique 

da Redenção. 

 

Segundo o policial militar Giovani Ferreira Medeiros (que depois veio a desferir o tiro) 

(fls 544-550), os fatos se passaram desta maneira, naquilo que interessa à sentença 

(alguns trechos grifados e outros omitidos): 

 

TESTEMUNHA: Sim. Bom, na data eu estava trabalhando prestando serviço para a 

SMIC e a feira é isolada aos domingos e eu lembro que a Kombi tinha entrado na área 

do estacionamento, para ter acesso a via, onde tem as bancas. 

JUIZ: As bancas. 

TESTEMUNHA: E que, naquele momento, a gente entrou e não tinha como passar pela 

via pública, a José Bonifácio, por que haviam várias bancas dos indígenas. 

JUIZ: O senhor vai dentro da kombi da SMIC? 

TESTEMUNHA: Sim. 

JUIZ: Vai dando apoio para eles? 

TESTEMUNHA: Isto. 

JUIZ: E só estava o senhor com eles? 

TESTEMUNHA: Só estava eu é que eu. 



JUIZ: Trabalho de rotina. 

TESTEMUNHA: A gente faz um acompanhamento até para evitar conflitos, no centro 

na época era mais complicado que daí tinha que ter mais gente. Mas o trabalho no 

brique era mais de diálogo, não tinha mais era calmo e até mesmo o pessoal do 

policiamento de manutenção não estava presente por que eles iriam chegar mais tarde 

por que naquele horário era muito cedo. 

JUIZ: E daí vocês tinham que passar nesse lugar com a Kombi? 

TESTEMUNHA: Isto. 

JUIZ: E daí vocês pararam e desceram? 

TESTEMUNHA: Sim, daí eles desceram primeiramente e aí a saída da passagem dos 

veículos que deveriam passar por ali, no caso ambulância, viaturas da brigada e não 

tinha como passar por que estava bloqueado devido às bancas dos indígenas ali 

presentes na frente. Aí desceu os fiscais, tentaram um diálogo com eles para que eles 

afastassem a banca para poder passar a viatura e aí eles conversaram entre eles e não 

deram importância para o pessoal da SMIC e daí eu lembro que eu desci e fiz a 

solicitação, tentei conversar com eles. Eles estavam conversando na linguagem deles e 

também não deram importância. 

JUIZ: E vocês não conseguiriam passar por ali daí pelo estacionamento? 

TESTEMUNHA: Daí, não teria condições de passar, apesar de uma das bancas era um 

pano e tinham várias artesanatos em cima aí eu informei para os colegas afastarem, o 

pessoal da SMIC se afastarem o pessoal da SMIC e fiz a retirada. O afastamento ali 

para poder passar a kombi. 

JUIZ: O senhor tirou as coisas dali, os baldes ou sei lá balaios? 

TESTEMUNHA: Isto, eu afastei dali, não a barraca não eu puxei, eu fui puxando, puxei 

para o lado e coloquei na frente de uma outra banca. 

JUIZ: O senhor chegou a tirar com a mão, foi com o pé, como é que foi? 

TESTEMUNHA: Eu puxei com a mão. 

JUIZ: Era tipo como se fosse uma lona, assim? 

TESTEMUNHA: Não, era um pano, era um pano. 

JUIZ: Um pano que as coisas estão em cima, daí o senhor puxou o pano? 

TESTEMUNHA: Daí, eu puxei o pano, afastei, daí passou a kombi e aí eu informei eles 

para colocarem de volta e se fosse passar uma viatura da brigada eles deveriam retirar 

novamente. Não foi questionado assim não é para colocar mais. Quanto a isso não 

houve. 

JUIZ: Ta, houve discussão aí ou estava tudo tranquilo? 

TESTEMUNHA: Não, até esse momento que eu retirei aí eu informei eles aí depois de 

passar a kombi levantou uma indígena que estava sentada com uma bola de palha, a 

qual ela estava produzindo. Então eu acredito que ela viria conversar comigo. Ela já 

veio partindo assim para aquelas bolas de palhas ela já veio agredindo para me 

acertar no rosto. 

JUIZ: Ela não era a dona dessa barraca, ela estava em outra barraca? 

TESTEMUNHA: Não sei, isso eu não sei, por que não houve diálogo ali para tentar 

conversar, não houve esse diálogo então na medida que ela. Eu perguntei assim: Tu 

que é a dona da banca. Daí ela simplesmente levantou a bola de palha simplesmente 

para tentar bater no rosto. Eu me lembro que eu botei o braço e espatifou aquela palha, 

era uma palha seca e daí ela espatifou no braço e daí foi o momento que daí eu peguei 

e dei um empurrão com o braço esquerdo. 

JUIZ: Ela estava bem perto do senhor? 

TESTEMUNHA: Sim, ela estava bem próximo, foi instantânea aquela ação e reação na 

hora. 



JUIZ: E perto do senhor nesse momento só estava ela? 

TESTEMUNHA: Só estava ela. 

JUIZ: E daí o que aconteceu? 

TESTEMUNHA: Aí eu empurrei ela com força e os indígenas vieram acudi-la, me 

chamaram de covarde, que eu não podia fazer aquele tipo de coisa e que iriam me 

processar e que iriam chamar o cacique. E eu retirei o pessoal e disse vamos sair 

daqui, Daí nisso, instantaneamente veio já, não tinham muitos índios mais eu não sei de 

onde é que saíram tantos daí apareceram na hora. 

JUIZ: Daí apareceu bastante. 

TESTEMUNHA: Eram uns trinta e poucos índios, mais ou menos, e juntamente parece 

que tinham dois caciques tinha um alto e um baixinho que eles me cercaram e como eu 

não tinha para onde ir, por que uma das bancas era alta se eu ficasse de costa para 

eles. Eu acredito que eles iam avançar no meu pescoço pegar a minha arma e iam fazer 

qualquer tipo de coisa. 

JUIZ: E daí eles estavam conversando ou estavam já alterado? 

TESTEMUNHA: O cacique desconhecia a autoridade policial, por que ele dizia que a 

autoridade maior era ele. Ele que mandava ali e qualquer coisa que acontecesse ele 

deveria ser comunicado. Só que eu disse para ele, olha a autoridade policial aqui sou 

eu, qualquer coisa que aconteça tem que comunicar a mim e eu desconheço a tua 

autoridade. E aí eu vi que estava exaltado o pessoal, dizendo assim atira, atira para ti 

ver com rancor assim. 

JUIZ: Eles estavam com alguma coisa na mão? 

TESTEMUNHA: Não, no momento eu estava fixado a ele 

JUIZ: "Incompreensível." 

TESTEMUNHA: Mas, assim, eu estava olhando para os lados, assim, é, evitando 

qualquer tipo de reação aí eu estava com uma mão na arma e a outra no bastão e daí 

eu peguei o bastão e tirei eles para o lado e disse olha eu acho que a gente não tem 

mais nada para conversar. Eu dei um passo e levei uma porretada na cabeça. 

JUIZ: Tinha um monte de indígenas em volta do senhor ali? 

TESTEMUNHA: Tinha, mas eu não vi, é que algumas situações assim, eu não vi de 

onde é que saiu o pedaço de pau aquela coisa toda. 

JUIZ: Tá, mas o senhor tomou uma paulada na cabeça? 

TESTEMUNHA: Tomei, eu dei um passo e tomei uma bordoada na cabeça e daí, por 

imediato, eu lembro que daí, eu não posso lhe precisar, no que eu tomei a paulada, eu 

virei para o lado instantaneamente, o cacique, que se intitulava o cacique, colocar o 

pau para trás, a madeira que ele estava na mão e foi o momento que eu também efetuei 

o disparo. 

JUIZ: O senhor sacou e deu o tiro. O senhor chegou a mirar em algum lugar para 

baixo, para o lado, mirou nele...? 

TESTEMUNHA: Não, eu vi que era ele. E aí eu tomei uma paulada no braço, na 

cabeça. 

JUIZ: E aí continuou tomando? 

TESTEMUNHA: Sim, aí eu saí pulando para cima, tinha uma indígena que estava com 

uma faca na mão, a mesma mulher que eu bati nela também, eu caí. 

JUIZ: O senhor chegou a cair, com a primeira paulada o senhor caiu ou não? 

TESTEMUNHA: Eu acho que a intenção era essa, por que eu tomei uma paulada muito 

forte na nuca, eu fiquei catorze dias na UTI por uma deu uma hemorragia interna, por 

que formou um coagulo e eu fui tratado. 

JUIZ: E daí nesse momento o seu Mario, o fiscal, onde é que eles andavam? 



TESTEMUNHA: Eu me lembro que eu estava tentando me defender, mas todos os que 

estavam ali na volta apanharam também. 

JUIZ: O entrevero, até o tiro era com o senhor. O senhor não viu se o senhor Mario 

tinha um outro grupo conversando, discutindo com ele não. O problema estava com o 

senhor? 

TESTEMUNHA: Não, eles estavam conversando também, mas eles, eu estava 

conversando também por que eu estava me sentindo numa com problema e qualquer 

reação que eu fizesse ali a coisa iria ficar mais crítica, que não ia ter diálogo. 

JUIZ: O senhor estava sozinho como policial? 

TESTEMUNHA: Sozinho como policial. 

JUIZ: O senhor chegou a ficar cercado, a não ter lugar para sair? 

TESTEMUNHA: Eu estava tinha como. 

JUIZ: Mas chegou a ficar cercado então? 

TESTEMUNHA: Eu estava cercado. 

JUIZ: Tinha gente por todos os lados, não tinha como condições de recuar? 

TESTEMUNHA: Não tinha nas minhas costas, a única coisa que tinha nas minhas 

costas era uma banca que não tinha também como eles me pegarem pelo pescoço 

também, por que era uma banca alta e a banca atrapalhava era uma banca alta. 

JUIZ: Mas não tinha como o senhor sair correndo, por exemplo? 

TESTEMUNHA: Não tinha como. 

JUIZ: Daí o resto da brigada chegou quando? 

TESTEMUNHA: Eles chegaram, eu acho, que em uns três ou quatro minutos, mas vou 

lhe dizer é uma eternidade um minuto. 

JUIZ: O tempo que o senhor ficou ali? 

TESTEMUNHA: Uma eternidade. 

JUIZ: Pelo Estado. 

DEFESA: Eles portavam alguma coisa no momento da discussão? Eles tinham nas 

mãos, madeiras, alguma coisa facões? 

TESTEMUNHA: Tinha, eles pegaram os cavaletes, usaram como armas e as mulheres 

estavam com faca e as facas até bem afiadas, que elas usam para cortar aqueles. 

JUIZ: Para trabalhar ali? 

TESTEMUNHA: Fazer os trabalhos artesanal. 

DEFESA: Nada mais, excelência. 

JUIZ: Pela FUNAI. 

DEFESA: O informante costumava fazer o policiamento na Redenção ou era a primeira 

vez? 

TESTEMUNHA: Não, eu já havia feito o policiamento lá. 

DEFESA: E já havia tido contato com os indígenas no policiamento feito no espaço 

reservado aos indígenas? 

TESTEMUNHA: Já, já e nunca tinha tido problema nenhum, lógico já houve outros 

casos, mas houve diálogo. Algumas coisas assim: tipo no próprio centro de Porto 

Alegre a onde ficam as crianças cantando, fica muito tempo essas coisas e a gente 

solicita que eles dêem uma água deixem ir ao banheiro em praça essas coisas assim por 

que ficam muito tempo trabalhando e para a criança eu acho muito. 

JUIZ: Mas o senhor nunca tinha tido esse tipo de problema? 

TESTEMUNHA: Conflito, não eu fiquei até surpreso, a própria brigada ficou surpresa 

por que nunca imaginou que iria acontecer coisas dessas. 

DEFESA: Perfeito. No momento que o senhor foi chamado pela SMIC já havia um era 

uma operação de rotina ou aquela fiscalização. Todo esse incidente ocorreu em razão 



da saída do veículo da SMIC e o senhor acompanhando a SMIC era uma operação de 

rotina, era circular no circular no? 

TESTEMUNHA: A gente pelo menos com o passar da SMIC nunca acontecia de estar 

fechado aquela parte no máximo três bancas, eu acredito que hoje deva ter bem mais 

do que isso. 

DEFESA: E a brigada militar ela orienta os seus comandados a terem um tratamento 

específico em relação aos indígenas ou o indígena é tratado como qualquer cidadão? 

TESTEMUNHA: Olha, na medida que qualquer cidadão esteja nessa sociedade o 

tratamento tem que ser igual, os indígenas eu trato da mesma forma, eu trato com 

respeito e exijo respeito e tem que aprender e tem que cumprir as leis dentro da 

sociedade. Eu acho que na mata tem todo o direito de prevalecer os direitos deles, mas 

na sociedade não tem que ter essa diferença, por que se não eles vão roubar e não vai 

dar nada, e eles vão matar uma pessoa e não vai dar nada. 

DEFESA: A testemunha não tem conhecimento sobre o significado do artesanato 

indígena? 

TESTEMUNHA: Não tenho, do significado. 

DEFESA: É do significado, da importância do artesanato indígena não tem 

conhecimento nunca leu a respeito? 

TESTEMUNHA: Eu acho que o artesanato reflete a própria história deles, o convívio 

através das imagens, como é que se diz, os animais que eles conseguem fazer 

representa o local onde eles viveram e que hoje vivem na cidade. 

DEFESA: É, satisfeito, excelência. 

JUIZ: Pelo Ministério Público. 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL: Para fazer desobstrução, o senhor comentou que 

quem começou a conversar com os indígenas foi os fiscais da SMIC? 

TESTEMUNHA: Isto. 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL: O nome deles, o senhor se recorda? 

TESTEMUNHA: O Mario foi um dos fiscais e os outros acompanharam que é normal. 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL: Mas o senhor se lembra quem eram os outros que 

acompanharam? 

TESTEMUNHA: A Gloria, é que alguns, assim, eu não lembro o nome com as pessoas 

que eu tenho mais contato direto era com... 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL: Isso é importante. 

TESTEMUNHA: Tinha mais duas pessoas que eu não me lembro, tinha mais duas 

senhoras que eu não me lembro o nome, uma senhora que era bem mais velha. 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL: Então, a senhora Gloria estava presente no 

momento em que vocês conversaram com os indígenas para retirar os balaios? 

TESTEMUNHA: Isto, o Mario que conversou com eles. 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL: Mas ela estava presente também? 

TESTEMUNHA: Sim. 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL: Quem é que retirou os balaios. Foi o senhor não 

é? 

TESTEMUNHA: Não, não tinha balaio. 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL: Artesanato. 

TESTEMUNHA: Os panos com os artesanatos em cima deles. 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL: Sim, então, foi, de certa maneira, contra a 

vontade deles essa retirada? 

TESTEMUNHA: Olha, ninguém falou nada, eles estavam falando na linguagem deles e 

eu realmente não entendi nada, eu realmente eu tentei um diálogo, mas na hora que 



houve o fato eles falavam num português bem claro, por que na hora que de interesse 

deles. 

JUIZ: A kombi estava ligada, ali a kombi estava querendo sair, é isso? 

TESTEMUNHA: Não o motorista, ficou o motorista só passou a kombi e ficou 

aguardando estava desligada a kombi. 

JUIZ: Tá, mas a kombi vinha. 

TESTEMUNHA: Depois do fato, sim. 

JUIZ: Isso, para desobstruir. Vocês vinham com a kombi querendo passar ali, vinham 

com ela ligada tentando passar? 

TESTEMUNHA: Não, foi tocando por cima. 

JUIZ: Ela vinha ligada, ela precisava passar? 

TESTEMUNHA: Não, ali é obrigatório passar, ali passa. 

JUIZ: Ela, no que retirou o artesanato, ela voltou e passou ali para recolher vocês de 

volta? 

TESTEMUNHA: Exatamente. 

JUIZ: E daí que começou todo esse incidente? 

TESTEMUNHA: Não, por que eu fui, não, por que eu fui escutar a senhora que 

levantou para tentar conversar foi por causa disso. 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL: O senhor sabe por que a senhora atirou a bola de 

palha no senhor? 

TESTEMUNHA: Eu acredito que ela, talvez, possa, tenha se sentido ofendida de eu não 

colocar de volta ou talvez. Eu posso de repente ser um ignorante para achar um abuso, 

ele tirou e não botou de volta, da cultura deles, eu não entendo, eu não sei o que 

pensam. 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL: Quando o senhor ouviu do cacique, que ele era a 

autoridade, o senhor entendeu que ele estava disputando a autoridade com o senhor? 

TESTEMUNHA: Nesse sentido, sim, eu acho que ele desconhecia a autoridade policial. 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL: O senhor entendeu que ele seria a autoridade 

máxima? 

TESTEMUNHA: Que ele seria a autoridade máxima. 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL: Que ele disputava a autoridade com o senhor ali 

naquele momento? 

TESTEMUNHA: Sim. 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL: O senhor identificou quem bateu no senhor, na 

nuca? 

TESTEMUNHA: Sim. 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL: Quem foi? 

TESTEMUNHA: Eu não sei o nome dele, eu sei o cacique, um baixinho. 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL: Aquele senhor que estava ali agora? O que tomou 

o tiro, acabou levando um tiro? 

TESTEMUNHA: Sim. 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL: E qual foi o objetivo quando o senhor disparou a 

arma, qual era o objetivo? 

TESTEMUNHA: Era cessar a intenção dele que, na medida em que eu tomei a 

pancada. Eu acho que a intenção dele seria ou me matar ou tirar a minha arma para 

intimidar os policiais, que a força maior seria a dele e que um policial jamais deveria 

fazer esse tipo de coisa. 

JUIZ: Quando o senhor tomou a pancada, o senhor achou que vinha mais coisas ali? 

TESTEMUNHA: Vinha, eu tomei duas pauladas na cabeça, tomei uma que cortou, teve 

um corte no braço, que era para tentar tirar a arma da minha mão. 



JUIZ: Digo, se não houvesse o tiro, o senhor acha que tinha parado por ali ou o senhor 

acha que tinha continuado tomar pancada e a confusão? 

TESTEMUNHA: Eu acho que teriam me derrubado, teriam conseguido me derrubar, eu 

não posso assim, se não acontecesse esse fato. 

JUIZ: Sim, sim mais. 

TESTEMUNHA: Eu acredito que se eu ficasse parado eu tenho certeza que iam tirar a 

minha arma e iam tirar tudo e até hoje não iam achar nada, mas se me deram a 

pancada eu acredito que a intenção era me matar por que eu tenho uma estrutura forte, 

mas eu acredito que um colega mais fraco tomar uma pancada que eu tomei poderia ter 

falecido por que eu tomei na nuca. A mão assim eu sentia que ela ocupava todo o 

espaço aqui atrás da nuca para ter idéia, eu fiquei com a cabeça torta. 

JUIZ: Ficou com hematoma por uns dias? 

TESTEMUNHA: Ficou horrível, ficou uma outra cabeça extra aqui, aqui assim, e aqui 

foi onde eu tomei uma outra paulada, que teve o corte, se tivesse havido o corte aqui 

talvez não tivesse inchado tanto . 

JUIZ: Tá, tinha saído? 

TESTEMUNHA: Isto. 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL: Satisfeito. Nada mais. 

JUIZ: Complementando o senhor Giovani Ferreira Medeiros, o senhor ia falar mais 

alguma coisa? 

TESTEMUNHA: Sim. Lá no pronto-socorro, eu identifiquei as pessoas, eu acredito que 

a pessoa que também ia tentar me esfaquear era a esposa dele, por que foi buscá-lo lá 

dentro do pronto-socorro, quando foi medicado, o oficial de serviço tenente Sulma 

estava presente, eu informei ele do fato e, infelizmente, ele que eu questionei na hora, 

que estava saindo o índio, eu disse, olha, ele que me deu a paulada na cabeça, o senhor 

deveria prender ele em flagrante pra apresentá-lo e que não foi atendido naquele 

momento ali, eu fiquei muito revoltado, eu achei que o certo que até mesmo quando 

foram ouvidos o pessoal, depois quando soubemos de fato na polícia federal, 

questionaram o fato de não terem prendido ninguém em flagrante pela agressão sofrida 

pelo atentado. 

JUIZ: Pela agressão sofrida. O senhor quer perguntar mais alguma coisa? 

DEFESA: Eu queria complementar a testemunha voltou depois a fazer o policiamento 

no brique da redenção? 

TESTEMUNHA: Não, ali era quando eu tava com eu trabalhava com a SMIC, não mais 

eu tenho trabalhado com eles. 

DEFESA: Essa ameaça acessou no HPS, não teve desdobramento. 

TESTEMUNHA: Não, dali em diante, eu nem trabalhei mais com a SMIC. 

 

Essa versão também é corroborada pelo fiscal da Smic que comandava a equipe de 

fiscalização, Mario José Afonso Filho (fls 532-540), para quem os fatos se passaram 

desta maneira, naquilo que interessa à sentença (alguns trechos grifados e outros 

omitidos): 

 

JUIZ: Nesse incidente que aconteceu ali no brique, o senhor estava presente? 

TESTEMUNHA: Eu estava presente, era um dos chefes de plantão. 

JUIZ: O senhor podia me resumir o que aconteceu? 

TESTEMUNHA: Resumidamente, eu recebi uma denúncia, uma reclamação que uma 

saída de um dos estacionamentos ali do parque, estaria fechada com ambulantes. Eu fui 

até o local, uma entrada estava Ok, e a segunda entrada, realmente, ela tinha 



exposições, e vendas, na saída do estacionamento. Eu saí do carro, falei com os 

vendedores, que ali, no caso, seriam o povo indígena... 

JUIZ: O senhor estava sozinho no carro? 

TESTEMUNHA: Não, eu estava com dois colegas. 

JUIZ: Tinha a Brigada junto? 

TESTEMUNHA: Sim, o PM Giovane. 

JUIZ: Três da SMIC e um brigadiano? 

TESTEMUNHA: Isso, mas a abordagem foi feita por mim, é algo bem simples. Eu 

orientei eles que abrissem a saída, pelo menos para a passagem de veículos, porque ali, 

todo o domingo, acontece uma feira. E demorou um pouco o atendimento, mas foi 

aberto o local, nós passamos com o nosso carro, e nesse momento, os fiscais já tinham 

entrado, os outros dois colegas já tinham entrado no veículo, aproximou-se uma 

senhora, indígena, e pegou um balaio, acho que é um balaio, e jogou contra o PM. Eu 

não me recordo se acertou diretamente ele. 

JUIZ: E o PM estava dentro da Kombi de vocês? 

TESTEMUNHA: Não, o PM não estava dentro da Kombi, só os dois colegas, mais o 

motorista. E aí, o PM se esquivou, eu não me recordo se acertou diretamente ele, faz 

algum tempo isso, já faz uns três anos. E ele pegou e chamou a atenção dela, que 

aquilo não podia ser feito. E ela disse mais alguns desaforos, alguns palavrões para 

ele, e levantou a voz. Nisso, veio mais alguns índios, uns cinco ou seis, inicialmente, e 

se promoveu uma discussão. 

JUIZ: O senhor viu se o PM tinha chutado o artesanato, tinha... 

TESTEMUNHA: Não, não me recordo disso. Até porque quando começou a ser 

retirado o material, tinham outros índios ali, e começaram a ajudar, era um volume 

grande de material. Mas depois, começou esse bate-boca, eu me recordo que vi ali o 

cacique Felipe, que eu tenho uma boa relação com ele, assim, porque ele trabalha no 

centro, e eu também trabalho direto... E disse: "Felipe, dá uma força aqui, para parar 

com esse bate-boca." Só que ele tentou intervir e não adiantou, o pessoal assim, o povo 

indígena, estava enfurecido. Eles nitidamente, não escutam. E aquele grupo começou a 

aumentar, e o pessoal, e aquele bate-boca, aquela gritaria, e já vinham com pau. Ali 

eles trabalham muito com artesanato de trançados, e com facas, e quando eu me virei, 

já estava tipo um... Um PM que era um núcleo, e eu tentei chegar próximo, e comecei a 

ser empurrado, tomei uns pontapés, umas... 

JUIZ: A confusão era dos índios com a SMIC, ou dos índios com a PM? 

TESTEMUNHA: Não, se deu com o PM, basicamente. A coisa ficou centralizada ao 

PM. 

JUIZ: O balaio foi atirado no PM? 

TESTEMUNHA: No PM, depois que já tinha sido liberado, por uma pessoa que não 

estava ali, inclusive, essa senhora indígena não estava ali no local, ela apareceu 

posteriormente. E começou a virar uma confusão, e quando eu tentei me aproximar, 

começaram a me puxar dali. Inclusive, a agressão que eu sofri do povo indígena, eu 

acredito que não tenha sido uma agressão direta a mim, é aquela coisa meio 

descontrolada. E eu escutei um estampido, e voltei, e já estava vendo o PM caído no 

chão... 

JUIZ: O senhor chegou a ver ele caído no chão, antes de atirar, o senhor não viu... 

TESTEMUNHA: Não, porque já não tinha mais como ver, na verdade. 

JUIZ: Pela aglomeração ali? 

TESTEMUNHA: Sim, aquela aglomeração. Em detalhes eu não me recordo, porque... 

JUIZ: E o PM ficou isolado? 



TESTEMUNHA: Ficou isolado, quando eu tentava me aproximar, eles... Eu comecei a 

sair, porque aquilo ali é uma coisa muito rápida. É difícil de explicar assim, em 

palavras. Eu me recordo de ter chamado no rádio o colega, para pedir apoio, porque já 

estava numa desenvoltura ali, que já estava muito perigosa... 

JUIZ: O senhor faz constantemente fiscalização ali, sempre nessa região do brique, 

vocês já tinham feito outras vezes? 

TESTEMUNHA: Não, existe um plantão de rotina, que é feito no domingo. 

JUIZ: Isso é uma coisa, esse tipo de incidente, é uma coisa normal, ou é uma coisa que 

foge do... 

TESTEMUNHA: Não, não. Incidente com o povo indígena no brique, eu acho que é, 

que eu me recordo, é o primeiro, acho que até é o único. A gente tem uma certa 

dificuldade de gerenciar aquele espaço físico, que o povo indígena, tu passa uma 

orientação para eles, e eles não tem o hábito de respeitar regramentos. 

JUIZ: Vocês conversam com o artesão direto, ou falam com o líder da comunidade 

deles ali? 

TESTEMUNHA: Eu tenho por hábito, falar normalmente com o cacique. Porque é mais 

fácil até, tu conversando com eles. E na nossa secretaria tem um núcleo que trata das 

questões indígenas e de artesanato. Então, quando eu recebo algum pedido, a gente 

sempre trabalha, como fiscal, eu trabalho, se é entre oito e oitenta, eu trabalho sempre 

no menor nível. Tanto é que eu não tenho apreensões, notificações para o povo 

indígena. É um trabalho mais para gerenciamento de espaço: "Olha, está fechando 

aqui o hidrante, não é bom." É coisas bem básicas assim. 

JUIZ: E eu ia lhe perguntar, o brigadiano, ele que se dirigiu a comunidade, ou foi o 

senhor mesmo... 

TESTEMUNHA: Não, a abordagem foi feita por mim. 

JUIZ: para tirar, essas coisas, foi o senhor que falou? 

TESTEMUNHA: Sim, a abordagem sempre é feita pelo fiscal, com exceções, quando é, 

por exemplo, comércio de pirataria, o fiscal pede para o policial fazer a abordagem, 

porque é uma abordagem complicada. 

JUIZ: Pelo estado? 

DEFESA: Quantos índios aproximadamente, tinham no entorno? 

TESTEMUNHA: Inicialmente, no início da discussão, seis ou sete. Mas depois, eu não 

tenho nem noção de número, porque era um número grande. Tanto é, que quando o PM 

foi, quando chegou o reforço policial, esse reforço não fez como naquelas abordagens 

policiais que tu consegue fazer um cerco, e vamos dizer, controla o tumulto. Eles 

literalmente arrastaram aquele PM para dentro de uma viatura e saíram com ele. Não 

teve como fazer um controle, foi bem complicado. Dezenas. 

DEFESA: Nessa discussão, o grupo indígena estava numa atitude revoltosa, 

beligerante? 

TESTEMUNHA: Após o PM ter chamado a atenção daquela senhora indígena ali, por 

ter recebido aquele balaio contra ele, eles cercaram ele e começaram a gritar, todos 

falavam ao mesmo tempo e gritando... 

JUIZ: O PM chegou a bater na senhora, chegou a tocar na senhora, ou foi só o... 

TESTEMUNHA: Que eu me lembre, não. Eu me recordo de ele ter se esquivado para 

não sofrer... 

JUIZ: quando ele recebeu o balaio, ele não estava conversando com ela? 

TESTEMUNHA: Não, ela veio depois, ela não estava ali, ela não estava presente no 

momento da desocupação. 

DEFESA: E os índios tinham alguma coisa nas mãos, eles tinham o artesanato, eles 

tinham armas, ou flechas, alguma coisa desse tipo, que eles vendem ali? 



TESTEMUNHA: Não, o material que eles tinham eram, eu vi bastante facas, facões, 

tem umas partes trançadas, que é tipo uns paus ali, eles vieram com aquilo ali, com 

pedras, era uma coisa feia. 

JUIZ: Quando chegou o reforço da Brigada, já tinha dado tiro? 

TESTEMUNHA: Sim, sim. 

JUIZ: O reforço foi depois que chegou? 

TESTEMUNHA: Sim. 

JUIZ: Até o tiro, só estava aquele PM ali? 

TESTEMUNHA: Só estava aquele PM, aqueles segundos, até chegar o reforço ali, era 

uma eternidade. 

DEFESA: Durante a exposição, eles ficam fazendo artesanato também, eles utilizam 

facas e facões, foi esse material que eles utilizaram? 

TESTEMUNHA: Sim, o brique tem uma coisa até bonita, porque o material está ali 

exposto, mas ao mesmo tempo eles estão produzindo. 

DEFESA: E em relação à Kombi da SMIC, houve alguma danificação, houve alguma 

atitude de depredação por parte dos índios com algum material de vocês, da Brigada? 

TESTEMUNHA: Na viatura não teve dano, até porque quando acontece esse tipo de 

coisa, eu tento tirar o máximo possível, o pessoal da área. Porque tu perde o foco. Eu 

já participei de diversas situações que acontecem aglomerações, então, a primeira 

coisa é sair do foco o veículo, o agente. 

DEFESA: E na viatura da brigada, tem conhecimento? 

TESTEMUNHA: Na viatura da Brigada, chegou bem depois, eu não sei, acho que foi 

até, não foi um disparo, acho que foi dois disparos até. Acho que foram dois, não sei se 

foram um, ou é dois, mas chegou depois. 

DEFESA: Nada mais, Excelência. 

JUIZ: Pela FUNAI? 

DEFESA: A testemunha costuma atuar na fiscalização no brique faz muito tempo, antes 

do incidente? 

TESTEMUNHA: Sim, sim. 

DEFESA: O espaço destinado aos indígenas no brique da Redenção, ele tem tráfego de 

veículos, transita veículos, como é que se dá aquele espaço? 

TESTEMUNHA: O espaço indígena é um. O que acontece é que muitas vezes, isso não 

é do indígena, é de todo o comerciante de rua, eles sempre esticam o seu espaço além 

do que deve; e tem certas situações que a fiscalização tem que atuar para desocupar 

esse espaço. Imagina se colocam na frente da sua casa, na porta da garagem do seu 

carro, uma banca, o senhor vai ligar para quem? Provavelmente para a SMIC, para 

pedir que desloquem aquela banca dali, para algum outro local, que seja fechado até 

aquele comércio. Foi justamente esse tipo de ocorrência que eu fui atender. Tanto é que 

eu disse: "Não, vocês tem autorização para ficar comercializando, mas como aqui tem 

o estacionamento, e um dos carros queria sair dali, vocês abrem, e não tem problema 

de voltar a colocar a mercadoria ali, mas pelo menos deixa aquele veículo passar. 

DEFESA: Mas os indígenas, quando o senhor tentou negociar, falou com o cacique 

Felipe... 

TESTEMUNHA: Não, o cacique foi posterior a ter o bate-boca, que os índios cercaram 

ali, os cinco ou seis cercaram, já tinha sido feito a desobstrução do carro... 

DEFESA: Cercaram o policial? 

TESTEMUNHA: Sim, o policial está na posição daquele senhor, ele já está cercado por 

cinco ou seis gritando ao redor dele; desse lado direito, eu vejo que está o cacique, que 

veio ver o que está acontecendo, como os outros estão vindo. E eu falo para ele: 

"Felipe..." A gente já tem um certo convívio, ele me chama pelo nome, e eu também 



pelo nome. "Felipe, vê o que tu pode fazer para terminar com esse bate-boca." E ele 

tentou intervir, e não foi escutado também. Porque eu nunca tinha visto uma situação 

dessas, eles ficam cegos, eu não sei se vocês tem cachorros, não é uma comparação 

boa, mas eles perdem totalmente o controle. Tu conversa, tenta falar, não tem, eles não 

escutam. E ele tentou fazer isso, e não teve esse controle. E nesse mesmo tempo, eu 

tentei me aproximar, e comecei a ser afastado, pelo próprio povo indígena. Aquele 

pessoal ia chegando, e tu começa a ficar isolado... 

JUIZ: Desobstruiu o lugar, já tinha resolvido? 

TESTEMUNHA: Sim, o nosso carro já tinha passado, os outros dois agentes já estavam 

dentro da viatura... 

JUIZ: Vocês já estavam de saída? 

TESTEMUNHA: Não, já estava de saída para entrar dentro da nossa viatura. E chegou 

essa senhora, que eu passei por trás do carro, e ela fez uns xingamentos, e atirou esse 

cesto. 

DEFESA: Após o incidente, a SMIC, ela fez uma reflexão sobre o acontecido, o 

ocorrido? 

TESTEMUNHA: Eu não entendi a sua pergunta. 

JUIZ: Vocês mudaram as políticas, mudou alguma tática, em relação aos indígenas? 

TESTEMUNHA: Não, eu tenho uma responsabilidade com os meus agentes, que é 

manter a integridade física deles. Então, a orientação que eu tenho dado, é que as 

questões indígenas, se o pessoal sentir algum tipo de movimento estranho, que recuem, 

porque é um pessoal que é muito violento, eu prefiro deixar que fiquem com a 

banquinha ali na rua, do que eu ter um fiscal morto na rua. 

JUIZ: Isso aí, a partir daquele incidente, ou o senhor já adotava antes? 

TESTEMUNHA: É, isso aí, foi uma posição minha. Mas normalmente, a gente fazia 

orientações, insistia, fazia reuniões, o povo indígena ia a nós, através do setor de 

feiras. Tem um núcleo hoje, que é mais reforçado, que participa em todas as 

secretarias, eu não sei se é uma conseqüência daquele fato, ou é uma conseqüência do 

próprio fenômeno social, porque hoje o índio não fica na aldeia, ele fica no perímetro 

urbano. E é algo mais complexo, a vida dele na aldeia é uma coisa, e no perímetro 

urbano é outra. Mas aí eu não participo, fui convidado, mas não participo desses 

estudos aí. 

DEFESA: Uma pergunta objetiva. A presença do brigadiano, se ele não estivesse 

presente, poderia ter sido contornado de outra forma a situação... 

TESTEMUNHA: Eu acredito que se não tivesse o PM, aquele balaio ia ser contra mim, 

ou contra algum outro colega. Eu observo, se o senhor olhar o centro de Porto Alegre, 

o senhor vai ver que tem mulheres, e crianças indígenas. As crianças ficam mendigando 

o dia todo, é algo terrível. E tu não vê o homem indígena, isso é algo muito comum. E a 

mulher indígena, a mulher e o jovem, são bem mais difícil de lidar que com o homem. 

Sempre, quando tenho que fazer uma abordagem, vou na pessoa que tem mais idade, 

preferencialmente procuro o cacique, que no caso, ali na Alfândega, os senhores talvez 

não conheçam, mas o senhor que trabalha na FUNAI sabe, ali eu vou direto a ele para 

auxiliar. Até hoje em dia, eu estou usando o pessoal da guarda municipal, que tem ali, 

alguns antropólogos, um grupo mais especializado, que tenha uma facilidade para lidar 

com essas questões. E a mulher indígena, ela é mais difícil de lidar ainda, porque ela 

não mede palavra, tu dá bom dia para ela, ela já manda tu tomar lá não sei onde. É 

bem difícil. E o jovem, o menino de quinze, dezesseis anos, é mais difícil ainda, esse eu 

prefiro nem abordar. 

DEFESA: O senhor reafirma que esse foi o acidente mais grave, como o senhor falou 

anteriormente, nunca tinha ocorrido no brique da Redenção, uma situação dessas? 



TESTEMUNHA: Não, no brique, com o povo indígena. Porque o brique é um local de 

difícil trabalho. 

JUIZ: Com os artesãos em geral, é complicado? 

TESTEMUNHA: Não, é que o brique é uma fachada de partidos políticos. Então, é 

comum o senhor ver uma barriquinha de um partido, de um outro, e cada um quer tirar 

uma vantagem de qualquer situação que esteja ali acontecendo, para se transformar em 

palanque, o que é muito desagradável. Porque às vezes, tu fica numa situação delicada, 

tu tem ali, criança, tem velhos circulando; ali eu acho que deve circular trinta, 

quarenta mil pessoas num dia de domingo, que é um número considerável, e a 

fiscalização sofre uma pressão muito grande por parte dos feirantes que são 

autorizados, que são em torno de 400, que sempre condenam a presença do povo 

indígena no local, e também quando aparece algum tipo de vendedor clandestino. 

Então, as ações são sempre delicadas, porque tu tem que retirar aquele vendedor que é 

clandestino, mas sem causar nenhum distúrbio ali. Um camelô daqueles, que corra com 

aquele material, e bata numa criança, não... Então, a gente está sempre no meio do 

conflito, mas a gente tem conseguido administrar isso. O que atrapalha mais hoje, eu 

digo, é a questão de partidos políticos no local, que tentam... Por exemplo, tu vai 

orientar uma pessoa que saia dali, e vê, tem um partido que é oposto do que está no 

poder. Eu não participo de nenhum partido, que bom. E tenta fazer a sua campanha: 

"O Fulano está trabalhando, isso não pode..." 

DEFESA: Há um estigma negativo do fato de os indígenas exporem no brique da 

redenção? 

TESTEMUNHA: Por parte da fiscalização, não, é um espaço público. E eu também não 

vejo a questão indígena, para mim, todos são vendedores, não interessa se é um negro 

ou se é um índio. Porque a própria mentalidade de comerciante dele é a mesma. 

DEFESA: Naquela situação, se a indígena tivesse atirado no senhor um balaio, na 

situação de fiscalização dessa, ou outra, o senhor, no contingente de uma pessoa, ou de 

duas, teria se retirado e pedido reforço? Na experiência da fiscalização, já que... 

TESTEMUNHA: Não, o reforço era porque tinha uma pessoa que estava sendo 

agredida. 

DEFESA: Mas sozinho, o senhor enfrentaria essa situação, como fiscal, não como... 

TESTEMUNHA: Tem duas situações, primeiro, tu nunca vai, eu não vou ali para um 

embate, o meu trabalho não é esse, eu sou simplesmente um fiscal. O que eu vou fazer? 

Eu vou fazer uma orientação para que eles obstruam aquilo ali. 

DEFESA: Na situação concreta que o senhor testemunhou, poderia ter havido uma 

retirada depois, uma reorganização do espaço, já que o senhor disse que estava, 

poderia ter havido uma... 

TESTEMUNHA: O problema já tinha sido resolvido. O problema foi causado por um 

terceiro que chegou, que não estava presente, e agrediu um policial. 

DEFESA: Agrediu com um balaio? 

TESTEMUNHA: Agrediu com um balaio, mas agrediu. De forma nenhuma o policial 

foi para cima daquela pessoa, pelo contrário, ele foi agredido por uma pessoa, e depois 

seis já foram para cima dele, em torno de seis. No momento que eu pedi o auxílio do 

cacique Felipe, que também não foi atendido, aquele grupo aumentou, já vindo 

armado, e se desenrolou toda um histórico. 

DEFESA: A testemunha, com o soldado Giovane, já tinha participado de outras 

situações de fiscalização da SMIC, rotineiras, com o soldado Giovane? 

TESTEMUNHA: Eu vou dizer mais, eu tenho mais contato com o povo indígena, do que 

com o PM Giovane. 

DEFESA: Mas já tinha feito fiscalização junto com ele? 



TESTEMUNHA: Eventualmente, sim. 

DEFESA: Satisfeito, Excelência. 

JUIZ: Pelo Ministério Público? 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL: Eu gostaria de saber do depoente, se a SMIC, se 

os fiscais da SMIC, recebem algum preparo, alguma instrução, a respeito de como 

tratar com os indígenas, ou eles vêem os indígenas como um vendedor como qualquer 

outro? 

TESTEMUNHA: A secretaria, ela não dá uma preparação específica, mas como existe 

uma experiência que é passada de fiscal para fiscal, a gente sempre tem muito cuidado 

para lidar com certas questões. Por exemplo, se eu for fazer uma abordagem... 

Primeira coisa, sempre, nas fiscalizações sempre tenta tratar as pessoas de uma forma 

humana, é a primeira coisa, e com educação. Segunda, se tu for fazer uma abordagem 

em cima de um vendedor de pirataria, não é a mesma abordagem que tu vai fazer num 

vendedor de cachorro-quente. É uma situação diferenciada. Com o vendedor de 

pirataria, a pressão é direta, se possível; se não, a gente não consegue fazer, a gente 

não vai colocar em risco a nossa vida. E a questão indígena, a gente sabe que o povo 

indígena, eles tem uma dificuldade em entender a nossa orientação, então a gente tem 

uma paciência maior. Tanto é que eu disse inicialmente, que no meu histórico de 

registros de notificações, não existe notificação do povo indígena, nem tão pouco 

apreensões, no meu histórico. E apreensões do povo indígena, que eu falo, Brasil; o 

estrangeiro, eu não estou entrando nesse grupo. E normalmente, quem nos passa as 

demandas das questões indígenas, é o setor de feiras, que também tem uma pessoa que 

participa do núcleo indígena, que nos dá toda a, não digo a forma de fazer o trabalho, 

mas a questão que tem que ser resolvida. A gente se atem mais a questão de comércio, 

uma orientação, a gente não, o nosso trabalho é muito pequeno nessa questão do povo 

indígena. 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL: O senhor sabe quantas etnias vivem em ao? 

TESTEMUNHA: Eu não saberia diferenciar uma da outra, mas acredito que sejam em 

torno de três, assim, pelo que o pessoal comenta. Charruas, Guaranis, Caingangue. 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL: O senhor não sabe, por exemplo, qual a etnia 

essa, que estava no brique, e que deu... E se ela é diferente dessa outra etnia que o 

senhor comentou que está no centro? 

TESTEMUNHA: Normalmente, o pessoal se diferencia porque tem o pessoal que lida 

com o artesanato de trançado, é um tipo de etnia; mas quando é escultura, é outra, e 

tem um outro terceiro que pega o trabalho que o outro faz para explorar e revender 

também. Mas eu não me recordo bem qual etnia vende qual tipo de produto. 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL: Eu gostaria que o senhor me explicasse porque 

era necessário desobstruir aquela entrada, já que ela fica após o cavalete de... 

TESTEMUNHA: Porque não tinha uma outra saída, aquele local ali, como é um fluxo 

muito grande de pessoas, é comum entupir, vamos dizer. Isso é comum, vem a EPTC, 

tira carro que tem que guinchar. E como é uma entrada e saída, toda a entrada e saída 

de veículos, a gente faz uma orientação para retirar. Um hidrante, a gente faz também 

a mesma coisa. 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL: Só é importante, para que eu possa entender. A 

entrada se dá, porque aquilo ali está dentro daquela parte da José Bonifácio que é 

fechada, não é? 

TESTEMUNHA: Fechado ao trânsito de veículos. 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL: Sim. 

TESTEMUNHA: Mas existe ali, um estacionamento. 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL: Perfeito, mas não... 



TESTEMUNHA: Se não me recordo, é o estacionamento do HPS. 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL: Mas como sai dali? Ele vai sair do 

estacionamento, para a parte fechada, para a parte onde não pode transitar veículos, 

isso? Eu queria tentar entender o por que... 

TESTEMUNHA: Um bom exemplo, o povo indígena vem com vários carros que 

estacionam ali. E eles tem que sair dali, os artesões, acredito que tem artesões que 

entram e sem dali. O pessoal que está em serviço, ou deixou o seu veículo antes do 

horário de acontecimento do brique, ele tem que sair por algum local. 

JUIZ: O estacionamento estava ocupado, esse estacionamento ali? 

TESTEMUNHA: Estava lotado. 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL: Mas assim, ele sai, só isso que eu queria 

confirmar, ele sai naquela parte da rua que é fechada ao trânsito, isso? 

TESTEMUNHA: Olha, as entradas e saídas eu não saberia lhe explicar, até porque eu 

não trabalho com essa questão de trânsito. Existe uma entrada e saída de veículo, se 

alguém me reclamou que não consegue sair com o seu carro, ou não conseguiu sair, e 

teve que deixar o seu carro e sair a pé, eu não saberia lhe explicar isso. Aí não faz 

parte da minha fiscalização, o trânsito, isso o senhor teria que procurar a... 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL: Eu só estou tentando, fisicamente, imaginar 

assim, porque se eu não me engano, fica o cavalete da EPTC no início da rua, e isso 

aconteceu... 

TESTEMUNHA: Mas ali transitam veículos. 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL: Mesmo dentro do cavalete? 

TESTEMUNHA: Transitam veículos, sim, ali transitam veículos de serviço, por 

exemplo, um caminhão ou carro que vá abastecer um restaurante ali, junto ao 

estacionamento, um carro de algum artesão, do próprio povo indígena, só que eles 

deixam junto ao posto de gasolina. 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL: Então, o senhor está dizendo que existe uma saída 

de veículos, que... 

TESTEMUNHA: Não há saída frequente de veículos. 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL: Mas é uma saída de veículos que dá, naquela 

parte, posterior ao cavalete, e que... 

TESTEMUNHA: Ela não é usual, mas normalmente, o pessoal tem dificuldade de sair 

porque tranca aquele local, e tem que ter o local para sair dali. Agora, se o senhor me 

perguntar na lembrança se naquele dia estava cheio, normalmente, naquele dia estava 

com bastante veículo. Agora se o senhor me perguntar se está sendo usado para saída 

entrada, eu não saberia. Mas tanto é que não é, que eu orientei o pessoal que dissesse: 

"Tu deixa o que tem necessidade de passar, e pode retornar com a mercadoria." E eles 

fizeram isso. 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL: Como foi a retirada desses balaios, assim, o 

senhor conversou com quem, nesse momento? 

TESTEMUNHA: O normal é nós perguntarmos, e foi o que aconteceu, quem é o 

responsável; mas como ali estava praticamente tudo mesclado, tu não conseguia 

diferenciar qual era banca e, porque estava numa linha única o material exposto e a 

venda, foi pedido para um grupo inteiro ali, de dois ou três pessoas. 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL: E como foi feita essa retirada, foi eles que 

retiraram, ou foram vocês? 

TESTEMUNHA: Alguma coisa eu devo ter ajudado o pessoal ali, alguma coisa, não me 

recordo. Mas acho que sim. 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL: Durante esse momento, não houve nenhuma 

discussão, foi tudo pacífico, calmo? 



TESTEMUNHA: Não, não teve discussão, o pessoal resmunga um pouquinho, todo o 

vendedor resmunga, seja ele lojista, seja ele camelô, isso é normal, porque o pessoal 

achou um incômodo: "Poxa, vou ter que tirar!" Isso é normal. E quando foi feito isso, a 

gente se desagrupou, vamos dizer, cada um foi para um dos lados do estacionamento, e 

foi algo tranqüilo. 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL: Ninguém chutou os balaios? 

TESTEMUNHA: Não, isso não é prática, uma das pessoas que estava comigo... Por 

exemplo, uma senhora de setenta anos de idade, com quarenta e oito quilos, e trinta e 

cinco anos de serviço. Uma pessoa super educada. Um outro senhor, uma pessoa super 

calma. A gente não tem isso aí, isso não é nosso, a gente não faz esse tipo, nem 

precisamos fazer isso. 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL: O senhor sabe por que a índia atirou o objeto no 

policial, qual o motivo disso? 

TESTEMUNHA: É desrespeito mesmo, tranquilamente. Isso é normal. 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL: Eles não gostam da polícia? 

TESTEMUNHA: Eu noto que o povo indígena, eles tem restrições para qualquer pessoa 

fardada, qualquer pessoa fardada. E no nosso caso de fiscalização, alguns tem alguma 

restrição contra o nosso trabalho, alguns. Que são normalmente os mais jovens, e as 

mulheres. Os homens e os mais velhos, não. 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL: Até aquele momento, o senhor não tinha 

conversado com a liderança indígena, ninguém tinha conversado com a liderança 

indígena, até o momento de começar a confusão? 

TESTEMUNHA: não, porque era algo muito simples, era passagem, o pessoal, se o 

pessoal dissesse: "Olha, nós não vamos tirar nada daqui." O que eu ia fazer? Eu ia: 

"Qual o cacique que está com vocês?" "Está o Fulano." "Então está, eu vou lá 

conversar com ele." Como eu sempre fiz. Eu tomava chimarrão com os índios antes 

desse acontecimento. Não é uma relação de atritamento, é uma relação bem pacífica, 

bem amiga até. 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL: O senhor viu que um índio levou um tiro? 

TESTEMUNHA: Eu não vi ele ser baleado, nesse momento, eu estava de costas. 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL: Mas o senhor viu depois, ele caído? 

TESTEMUNHA: Não, não me recordo. 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL: O senhor só ouviu o tiro? 

TESTEMUNHA: É. 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL: O senhor não sabe se essa pessoa que tomou o 

tiro, é a pessoa com quem o senhor conversou? 

TESTEMUNHA: Não, posteriormente, eu vi o cacique na delegacia da Polícia Federal, 

mas não me recordo se ele estava no primeiro grupo inicial da nossa abordagem. 

JUIZ: Ele não é o cacique Felipe, não foi esse aí? 

TESTEMUNHA: Não, não, o Felipe é bem diferente dele, o Felipe é sempre risonho, 

sempre amigo para dar uma mão para nós. 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL: E o senhor não viu então, essa pessoa que tomou 

o tiro, como ela estava, essa pessoa que tomou o tiro, o senhor não viu nada disso? 

TESTEMUNHA: não tinha condições de enxergar, porque tinha um grupo fechado ao 

redor daquele núcleo que era o PM. 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL: O senhor sabe se a Brigada Militar tinha alguma 

orientação de como tratar com os indígenas, ou não... 

TESTEMUNHA: Eu não saberia responder, porque é um outro órgão, eu não teria 

como. 



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL: Pelo que o senhor conversou com o policial 

militar, o Giovane, ele tinha, ele comentou alguma especificidade, alguma coisa, ou 

não? 

TESTEMUNHA: Não, para nós, é uma abordagem tranqüila, aquilo ali foi algo muito 

novo para mim, e eu acho que também para ele. Porque é bem simples, é um trabalho 

que tu pede,a gente diz, no caso, a gente pede para retirar o material, ou de um 

hidrante, ou de uma faixa de pedestres, ou garagem, o que seja. Diminui o espaço; 

quando nós não somos atendidos, a gente vai até o cacique, que teoricamente tem a 

maior hierarquia, tem um certo domínio por aqueles que ali estão. E ele tenta resolver. 

Quando ele não concorda, ele conversa conosco, a gente convida ele para ir na 

secretaria, ou vice-e-versa, a secretaria vai até ele. A ideia sempre é tentar resolver da 

melhor forma possível, sem atritamento. 

JUIZ: Que não foi nesse caso, nesse caso não teve oposição ao que vocês tinham 

pedido? 

TESTEMUNHA: É, o pessoal resmungou um pouco, mas a gente passou, mas é natural 

de todo o comerciante, isso é natural. Quando diz: 'Está faltando a tampa do cesto de 

lixo do cachorro quente." Vem e resmungam: "Mas para que?" "não, é necessário, tem 

a questão da multa..." mas não foi... Tanto é que depois, naquele momento que 

aconteceu o conflito, o PM foi resgatado, eu fiquei no meio do povo indígena. E um dos 

integrantes ali, que também trabalha na tribo, que é um professor, na rede estadual que 

também é indígena, disse: "Era melhor tu sair daqui, talvez o pessoal não entenda a tua 

presença, para a tua segurança." E ele disse: "é melhor tu sair..." E eu saí. Eu fiquei no 

meio daquele povo ali. 

 

Não tenho motivos para duvidar da sinceridade desses depoimentos, ainda que um deles 

não tenha sido compromissado e ambos tenha participação evidente nos fatos. 

 

Embora o policial militar tenha interesse no caso (porque foi o responsável pelo tiro e 

porque sofreu lesões que o deixaram por quase duas semanas hospitalizado), não parece 

que seu depoimento seja falso ou distorcido, inclusive estando de conformidade com 

aquilo que ele declarou no inquérito policial em 19/12/2007, após os fatos (fls 378-380). 

 

Não parece que tenha sido o policial militar quem deu causa ao início do incidente, uma 

vez que apenas estava exercendo seus deveres enquanto policial que acompanhava a 

equipe da Smic e uma vez que teve de se defender da agressão sofrida inicialmente pela 

indígena que sequer participara do início dos fatos e posteriormente viu-se na iminência 

de ser linchado pelo agrupamento de vários indígenas, que sequer atenderam aos apelos 

de seu próprio cacique para acalmar os ânimos. 

 

Imagino as tantas vezes que um brigadiano salva um cidadão, que protege uma família, 

que evita que uma criança fique órfã. Imagino quantas vezes um brigadiano é morto em 

serviço, deixando seu próprio filho órfão, para que outra família não sofresse aquela 

mesma desgraça? Mas muitas vezes esquecemos do velho Pedro-e-Paulo que nos 

protegia e fazia segura nossa infância em ruas de uma cidade mais tranqüila e menos 

perigosa. Esquecemos disso tudo e acabamos chamando de maus a todos os policiais 

apenas porque eles têm a dura missão de patrulhar as ruas e dar segurança aos cidadãos 

numa época em que é tão difícil sentir-se seguro. 

 

Esse brigadiano que compareceu perante este juiz e que prestou depoimento não 

pareceu ser um mau policial. Não pareceu ser corrupto, nem violento, nem agressivo, 



nem prepotente, nem arbitrário. Pelo contrário, pareceu ser um bom policial. Cioso de 

seus deveres. Zeloso com sua função e seus encargos com a sociedade e acima de tudo 

com a corporação cuja farda veste e que, certamente, lhe dá orgulho. Não lhe conheço, 

não conheço sua ficha funcional. Isso não importa aqui, mas pareceu aos olhos desse 

juízo que esse brigadiano corajoso e cumpridor de seus deveres foi sincero e não tenho 

motivos para duvidar de seu depoimento. 

 

O mesmo digo quanto ao fiscal da Smic, Mário José Afonso Filho. Pode ser que este 

juízo esteja enganado, afinal este juízo depende tão-somente da prova dos autos para 

formar seu convencimento, mas pareceu que esse fiscal é alguém com experiência no 

trato com as ruas, acostumado às regras da vida e às dificuldades de fazer prevalecer a 

lei num país tão complexo e tão complicado como às vezes o nosso é. Pareceu ser 

alguém que precisa (e sabe) conciliar a realidade das ruas com as necessidades da vida, 

e ao mesmo tempo aplicar a lei e fiscalizar esse comércio (quase informal) que acontece 

pelas ruas da cidade, muitas vezes à margem da regulamentação formal. 

 

Se para esse juiz às vezes é difícil julgar o cidadão que comete infração ambiental 

(porque o mundo é tão injusto e porque as leis são tão complicadas e porque são tantas 

vezes impunemente esquecidas), que dirá para aquele fiscal da Smic que diariamente 

enfrenta os dilemas na rua entre o ver e o não-ver, entre o não-se-incomodar e o 

apreender-a-mercadoria? 

 

Parece a esse juízo que os depoimentos de ambos, brigadiano e fiscal da Smic, foram 

sinceros e que o desempenho de suas atribuições legais naquela ocasião ficou dentro dos 

padrões esperados para o que estavam fazendo, sem que tivessem sido agressivos, 

abusivos, prepotentes e, principalmente, sem que se lhes pudesse imputar 

responsabilidade pela causação dos graves fatos que se sucederam no tumulto e que 

quase, por pouco, não causaram vítimas fatais. 

 

Ainda, em maior ou menor grau, essas versões do brigadiano e do fiscal da Smic foram 

ratificadas pelos depoimentos de outros fiscais e policiais (fls 551-554, 541-543, 656-

661). Esses três também tiveram de se submeter a exame de corpo de delito (fls 394, 

395 e 396), onde foram constatadas lesões corporais que sofreram no dito incidente. 

Essas três narrativas são confusas por vezes, contraditórias, mas muito tempo se passou 

antes que os depoimentos fossem prestados e nem tudo é apresentado como se 

tivéssemos filmado os fatos. As lesões corporais que os três depoentes sofreram 

mostram que não houve tempo para que fossem meros espectadores do que estava 

acontecendo. Eles estavam envolvidos no conflito, no meio da confusão, ferindo-se e 

por isso se explica que algumas lacunas ou contradições tenham surgido nas percepções 

que apresentaram em juízo, quando prestaram depoimento. 

 

Sobre a versão dos fatos na perspectiva do autor Funai, a versão da Funai (acolhida 

também pelo Ministério Público Federal) é trazida basicamente por dois depoimentos 

relevantes de indígenas que estavam presentes e também estiveram envolvidos nos 

fatos: Claudiomiro da Silva (capitão da comunidade indígena, sem compromisso, às fls 

518-521) e Eli Fidélis (indígena que estava no Brique, sem compromisso, às fls 522-

526). 

 

O indígena Valdomiro Vergueiro (indígena que foi ferido com o tiro, sem compromisso, 

fls 512-517) não estava presente no início do conflito e não trouxe elementos fáticos 



relacionados ao momento inicial do conflito, tão importante para identificar a 

proporcionalidade e a legitimidade da conduta posterior dos envolvidos. Seu relato dá 

conta do desenrolar posterior dos fatos, mas não alcança o momento inicial da 

abordagem, quando não estava presente e do que não pode então testemunhar. 

 

Na versão da Funai, interessa o início dos fatos porque são esses primeiros momentos 

que são relevantes para determinar se o tiro posterior foi justo ou necessário, porque foi 

no início da abordagem pela equipe de fiscalização da Smic e pelo policial militar que 

pode ter havido injusta agressão à comunidade indígena, que então teria desencadeado 

todo o suceder causal discutido neste processo. 

 

Os dois indígenas que estavam presentes no início dos fatos (Claudiomiro da Silva às fls 

518-521 e Eli Fidélis às fls 522-526) narram que teria sido o brigadiano que começou a 

afastar os artesanatos, chutando-os e que tudo que se seguiu teria sido decorrência dessa 

agressão inicial contra integrantes e valores da comunidade indígena. 

 

Segundo o indígena Claudiomiro da Silva (capitão na comunidade, não prestou 

compromisso) (fls 518-521), os fatos se passaram desta maneira, naquilo que interessa à 

sentença (alguns trechos grifados e outros omitidos): 

 

JUIZ: O senhor tem liderança na comunidade ou não? 

TESTEMUNHA: Sou capitão. 

JUIZ: Capitão. Nesse dia que deu esse incidente lá no brique, o senhor estava 

presente? 

TESTEMUNHA: Sim, estava. 

JUIZ: Podia me relatar, assim, o que aconteceu? 

TESTEMUNHA: Até foi, inclusive, foi ali na minha banca que aconteceu isso aí. 

JUIZ: A o problema aconteceu na sua banca ali? 

TESTEMUNHA: Foi. Foi na minha banca, Chegou o pessoal da SMIC e esse policial, 

aí nós estávamos tomando um chimarrão, daí eles falaram pra arredar cestos, daí eu 

disse, tá, já vamos, daí quando eu falei isso, aí ele chegou e chutou, esse policial chutou 

os artesanatos, coisa ali, daí até minha mulher levantou e foi falar com ele, aí quando 

ela foi falar com ele, ele tirou o cassetete dele e disse, aqui quem manda somos nós e 

daí até deu no braço dela uma cassetada e daí a indiada chegamos, chegou tudo daí até 

eu, inclusive, falei pra ele não nós temos o cacique aí que ele vem aí acertar e pra ver o 

problema. 

JUIZ: Quem é o cacique é o seu Valdomiro? 

TESTEMUNHA: É o seu Valdomiro. E daí nisso, ele veio o seu Valdomiro, veio daí ele 

disse, não, aqui quem manda sou, eu ele falou. 

JUIZ: O policial? 

TESTEMUNHA: É o policial falou, daí o Valdomiro quis falar com ele, ele não aceitou 

daí, nisso aí chegou mais os caingangues, ali os índios e nisso ele sacou o revólver e 

atirou no Valdomiro, é isso aí que eu vi. 

JUIZ: Pra mim entender. Expõe as coisas, montam a barraca no chão ali, botam os 

"incompreensível" no chão? 

TESTEMUNHA: No chão, artesanatos. 

JUIZ: Esse lugar que o senhor estava com sua barraca ali, é um lugar que é permitido 

para vocês? 

TESTEMUNHA: Sim, é. 

JUIZ: Fica na calçada ou fica na rua? 



TESTEMUNHA: Fica na calçada, cada um tem o seu lugar ali. 

JUIZ: Ta é um lugar marcado, e o problema era com esse lugar específico com esse seu 

lugar aquele lugar ali que a SMIC estava reclamando? 

TESTEMUNHA: É só ali. 

JUIZ: Só aquele seu pedaço ali? 

TESTEMUNHA: Só ali. 

JUIZ: O que eles alegavam ali? 

TESTEMUNHA: Não, eles mandaram tirar arredar os artesanatos pra eles passarem 

com a Kombi, mas nós já ia tirar, só que daí ele não esperou. 

JUIZ: Tá, e a Kombi, essa Kombi é aquela da SMIC, que faz a fiscalização, ele queria 

passar ali, daí ele não conseguia, por que vocês estavam ali, só pra mim entender bem, 

e dai eles desceram e pediram pra vocês tirar? 

TESTEMUNHA: Isso. Sim pra tirar daí nós dissemos calma, que nós já vamos tirar daí 

isso, ele não esperou, chegou e chutou tudo os artesanatos, os balaios que estava ali. 

JUIZ: Tá, antes dele chutar, de acontecer isto aí, houve alguma briga, algum 

desentendimento? 

TESTEMUNHA: Não nada. 

JUIZ: Foi assim, foi a partir daquilo ali? 

TESTEMUNHA: Foi a partir daquela hora ali. 

JUIZ: Daí quando o seu Valdomiro chegou é que ele tomou o tiro? 

TESTEMUNHA: É, ele quis explicar as coisas e o policial não quis escutar ele e sacou 

o revolver e atirou nele. 

JUIZ: O seu Valdomiro estava conversando com o policial ali? 

TESTEMUNHA: Ele chegou para conversar com o policial. 

JUIZ: E foi nessa hora que ele tomou o tiro? O seu Valdomiro estava armado, tinha 

algum pedaço de pau, alguma coisa, nada? 

TESTEMUNHA: Não. Nada, ele tinha. 

JUIZ: O nome da sua esposa como é que é? 

TESTEMUNHA: Alaídes Alves de Oliveira. 

JUIZ: Alguém de vocês chegou a se machucar além do seu Valdomiro, alguém ficou 

ferido, alguma coisa? 

TESTEMUNHA: A minha esposa levou uma cacetada no braço. 

JUIZ: Aquele cassetete da brigada? 

TESTEMUNHA: É aquele lá. 

JUIZ: E o pessoal da SMIC e o brigadiano chegaram a ficar machucado, o senhor 

lembra de alguma coisa? 

TESTEMUNHA: Ao brigadiano, daí depois que ele deu o tiro. 

JUIZ: Que o pessoal segurou ele ali? 

TESTEMUNHA: Daí, eu nem sei quem que bateu nele lá, por que daí chegou um monte. 

JUIZ: Pela FUNAI? 

DEFESA: Há quanto tempo o senhor frequenta o brique da redenção, que expõem? 

TESTEMUNHA: Vai fazer oito anos. 

DEFESA: Oito anos. O brique da redenção é um espaço importante pra divulgação da 

cultura indígena, o senhor concorda que é um espaço importante, o senhor vende 

artesanato em algum outro lugar na cidade ou o brique é o bem na cidade? 

TESTEMUNHA: Não, mais é ali na redenção mesmo. 

DEFESA: E além de ser um ponto de venda de artesanato, é um espaço também 

importante para integrar as famílias caingangues? 

TESTEMUNHA: Sim. Sim. 

DEFESA: É importante? E havia crianças com os índios? 



TESTEMUNHA: Havia. 

DEFESA: Crianças e mulheres, a sua esposa e outras, era apenas um brigadiano? 

TESTEMUNHA: Era somente um brigadiano. 

DEFESA: Quem chutou os balaios foi o brigadiano? 

TESTEMUNHA: É, foi o brigadiano. 

DEFESA: O senhor chegou haver quando o brigadiano disparou o tiro, se ele estava de 

pé ou deitado, o brigadiano? 

TESTEMUNHA: Não, ele estava de pé. 

DEFESA: De pé. O senhor ficou assustado com o incidente? 

TESTEMUNHA: Sim. 

DEFESA: Posteriormente na próxima no próximo final de semana ao incidente o 

senhor também ficou assustado veio à memória todo esse fato? 

TESTEMUNHA: Sim, veio. 

DEFESA: Até hoje o senhor lembra disso aí? 

TESTEMUNHA: Não, mas lembrar, eu lembro. 

DEFESA: Depois do incidente, depois desse fato ocorrido, eu trago a data dia 

04/11/2007, ocorreu alguma coisa nessa proporção na venda de vocês? 

TESTEMUNHA: Não. Não. 

DEFESA: Feito, Excelência. 

JUIZ: Pelo Estado? O depoente falou que quando iniciou a discussão tinham vários 

índios ali, mais ou menos, quantos? 

TESTEMUNHA: Tava só eu e minha mulher. 

JUIZ: Expondo ali? 

TESTEMUNHA: Expondo tinha bastante. 

DEFESA: Mais ou menos, quantos? 

TESTEMUNHA: Tinha uns, tem umas trinta, quarenta bancas ali. 

DEFESA: E quando começou a discussão, os índios chegaram em volta, ali no entorno, 

em volta de vocês? 

TESTEMUNHA: Depois que ele atingiu a minha mulher com o cassetete, daí que eles 

vieram. 

DEFESA: Quase todo o grupo? 

TESTEMUNHA: É quase todo o a indiada vieram ali para conversar com ele, por que é 

que ele estava batendo nela. 

JUIZ: No começo, a conversa foi com o senhor e com a sua esposa, daí quando ele 

acertou assim quando ele bateu... 

TESTEMUNHA: Sim, daí chegaram mais. 

DEFESA: E vocês ficaram revoltados com essa situação depois quebraram a Kombi? 

TESTEMUNHA: Não, ninguém quebrou a Kombi, não, a Kombi, ninguém bateu nela. 

DEFESA: Nada mais, Excelência. 

JUIZ: Pelo Ministério Público? 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL: O senhor sabe se antes do tiro, alguém jogou 

algum objeto no policial militar? 

TESTEMUNHA: Não, ninguém jogou. 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL: No momento do tiro, o senhor poderia descrever a 

situação se alguém estava ameaçando o policial militar? 

TESTEMUNHA: Não, ninguém tava. 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL: O senhor poderia descrever como foi esse tiro, ele 

mirou em alguém, ele atirou pra baixo, assim? 



TESTEMUNHA: Não, eu acho que ele se apavorou quando a indiada chegou, de certo 

acharam, eu acho, assim, que ele achou que eles iam pegar ele, por isso que ele fez isso 

aí, por que eles chegaram para conversar com ele. 

JUIZ: Teria sido assim tipo um tiro para assustar? 

TESTEMUNHA: Claro. 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL: E ele atirou pra baixo, pra frente, o senhor viu 

disparando? 

TESTEMUNHA: Não, eu só escutei o tiro, daí, eu não sei. 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL: O senhor não viu ponto do tiro? 

TESTEMUNHA: Não. 

 

Recordando esse depoimento, esse juízo fica com dúvidas: será que aquele brigadiano 

que também prestou depoimento teria chegado e simplesmente chutado os artesanatos 

que estavam expostos no chão? Será que teria agido com tal agressividade e desrespeito 

que justificaria a reação da comunidade indígena? Confesso que tenho sérias dúvidas se 

os fatos se passaram mesmo dessa maneira: se o brigadiano simplesmente chegou 

chutando tudo e afastando os produtos expostos. Se houvesse prova cabal de que os 

fatos se passaram dessa maneira, não teria dúvida de julgar procedente esta ação e 

condenar o réu à indenização pretendida, nos moldes pretendidos pela Funai e tão-bem 

examinados quanto a "normas" e "valores" pelo parecer do Ministério Público Federal. 

Mas, insisto, para tanto não poderia ter dúvida razoável quanto aos "fatos" (chutes 

gratuitos e agressivos do brigadiano). Como essa dúvida razoável persiste mesmo 

depois do exame da prova produzida, não posso correr o risco de decidir com base em 

fatos que podem não ter ocorrido (não estão provados). 

 

Ainda, a forma como esse depoente narra o desferimento do tiro pelo brigadiano contra 

o cacique mostra que o depoimento foi simplificado e não está rico em detalhes, o que 

provavelmente aconteceu também quanto ao início do incidente, acima examinado. 

Sobre o tiro, o depoente não narrou tumulto nem a confusão, não narrou a 

desproporcionalidade existente entre o solitário brigadiano e os mais de 30 indígenas 

presentes (portando armas e paus, seus instrumentos de trabalho com o artesanato, como 

está narrado por outras testemunhas). Ao contrário, todo esse contexto relevante e 

tumultuado não aparece na narrativa do depoente quanto ao tiro, que se limita a assim 

descrever como foi desferido o tiro: "JUIZ: Daí quando o seu Valdomiro chegou é que 

ele tomou o tiro? TESTEMUNHA: É, ele quis explicar as coisas e o policial não quis 

escutar ele e sacou o revolver e atirou nele". Ora, quando o brigadiano sacou do 

revólver e desferiu o tiro, não estava praticando ato de execução, não estava mirando 

para acertar em alguém. Estava desperado, sozinho em meio a mais de três dezenas de 

pessoas enfurecidas que o cercavam. Não foi tão simples como está narrado o tiro: "o 

policial não quis escutar ele e sacou o revólver e atirou nele". A mesma redução de 

contexto fático certamente aconteceu com o relato desse depoente quanto ao início dos 

acontecimentos (acima examinado) quando diz que o brigadiano teria chegado chutando 

os artesanatos para abrir caminho. 

 

A mesma omissão de contextos relevantes ocorre quando o depoente nega que alguém 

tenha jogado algum objeto no policial militar e que houvesse alguma ameaça ao 

solitário policial: "MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL: O senhor sabe se antes do tiro, 

alguém jogou algum objeto no policial militar? TESTEMUNHA: Não, ninguém jogou. 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL: No momento do tiro, o senhor poderia descrever a 

situação se alguém estava ameaçando o policial militar? TESTEMUNHA: Não, 



ninguém tava". Ora, se for verossímil a alegação de que o brigadiano chegou chutando o 

artesanato e agredindo a indígena sem que alguém tenha nele jogado qualquer objeto 

previamente, também é igualmente verossímil a alegação do brigadiano de que somente 

se defendeu de agressões causadas pela indígena que nele jogou um balaio de 

artesanato. Não vejo como possa dar mais valor ao depoimento do indígena apenas 

porque é indígena, e não possa dar o mesmo valor ao depoimento do brigadiano porque 

é um brigadiano. Não vivemos numa sociedade em que a palavra das pessoas possa 

valer mais ou menos pela etnia ou pela função que ocupam. Indígena ou brigadiano, 

ambos são cidadãos. Ambos são pessoas. Ambos merecem respeito e este juízo não 

pode proteger um deles em detrimento do outro porque é brigadiano ou porque é 

indígena. Somente posso decidir contra um deles quando existe prova mostrando que os 

fatos justificam esse tratamento diferenciado. Inexiste essa prova e não posso, portanto, 

dar mais valor à palavra do indígena apenas porque ele seja indígena, e não posso 

desacreditar a palavra do brigadiano apenas porque ele seja um policial militar. Num 

estado democrático de direito ninguém pode valer mais que seu semelhante. 

 

Segundo o indígena Eli Fidélis (artesão indígena, não prestou compromisso) (fls 522-

526), os fatos se passaram desta maneira, naquilo que interessa à sentença (alguns 

trechos grifados e outros omitidos): 

 

JUIZ: O senhor estava presente lá no brique da Redenção no dia que deu aquele 

problema? 

TESTEMUNHA: Estava. 

JUIZ: E o senhor era cacique ou tinha alguma liderança na comunidade? 

TESTEMUNHA: A gente sempre representou, assim, a gente sempre fez dentro da 

organização indígena a gente sempre fez parte do corpo como liderança. 

JUIZ: O senhor estava expondo artesanatos? 

TESTEMUNHA: Estava. 

JUIZ: O senhor podia me resumir, o que aconteceu? De quando começou o problema 

até o tiro? 

TESTEMUNHA: Posso. Ela começou por causa de uma pequena rua que a EPTC fecha 

no domingo, por que tem algumas ruas que são fechadas no domingo e era em volta de 

nove, dez horas, por aí, a fiscalização junto com um brigadiano chegaram e falaram 

para uma índia que naquele local não era não era para expor. Mas a gente, aquele 

local que é fechado, sempre em fronte o cavalete da EPTC, sempre nós usamos de 

frente, por que não vai ter trânsito de carro. E eles insistiram a índia que era para se 

retirar daquele local mais a índia ela insistiu dizendo que ela sempre colocava naquele 

local. 

JUIZ: O senhor sabe o nome dela quem era? 

TESTEMUNHA: Olha, eu conheço ela por Fátima, mas até o sobrenome dela eu não 

sei. E ela insistiu que ela disse que ali era o local que ela sempre tinha colocar o 

material dela e a fiscalização com o brigadiano insistiu naquelas partes e ela também 

insistiu no direito dela que ali era o local dela. E naquilo a fiscalização me autorizaram 

que era para retirar e ela insistiu ali, dizendo que era o local dela e naquilo daí a 

organização indígena veio e vieram para aquele local por que viram que aquilo ali 

poderia causar tumulto e o pessoal vieram, o seu Valdomiro, dizendo que o pessoal se 

retirasse que a organização indígena era mais fácil de controlar. 

JUIZ: De resolver aquilo ali? O senhor viu se ela chegou a atirar alguma coisa no 

brigadiano ou na SMIC? 

TESTEMUNHA: Não. 



JUIZ: Não? 

TESTEMUNHA: Não. Naquela insistência ali no momento que ele começou a arredar o 

material dela com os pés. 

TESTEMUNHA: O brigadiano. 

TESTEMUNHA: Ela insistiu e reagiu. 

JUIZ: E ele estava tirando, tipo os balaios com os pés, assim, é tipo balaio essas coisas 

assim ele estava tirando com o pé? 

TESTEMUNHA: Tirando o material que a gente produz e comercializa no domingo. 

JUIZ: A SMIC, começou a mexer ou foi só o brigadiano? 

TESTEMUNHA: Eles começaram, a fiscalização começaram a tirar para um lado e 

também com os pés e aí ela e o brigadiano também com os pés e aí ela se magoou 

daquilo ali que aquilo não poderia acontecer e o brigadiano puxou do cassetete e deu 

nela. 

JUIZ: Bateu nela, o senhor sabe em que parte do corpo ele bateu, se bateu na cabeça 

ou no braço? 

TESTEMUNHA: No braço. Eu não sei em qual dos braços mas foi em direção aos 

braços dela. E aí o seu Valdomiro falou com o brigadiano, disse para ele: "olha senhor 

se afasta e deixa que a gente controla isso aí por que a gente faz parte da liderança, a 

gente é um cacique e a gente e eles vão entender a gente". E daí ele falou assim: "não 

no momento aqui não tem liderança, a liderança aqui sou eu". 

JUIZ: O brigadiano falou? 

TESTEMUNHA: O brigadiano falou isso. Aí o seu Valdomiro falou que se sentiu 

desrespeitado naquele momento. Bom então tu é a liderança máxima que, então, tu 

tomas as tuas providências e faz como tu bem entender. 

JUIZ: O resto dos índios estavam ali em volta tudo ali olhando? 

TESTEMUNHA: Estavam em volta, por que eles não queriam que já tivessem 

agredindo. 

JUIZ: Eles viram bater no braço dela e tudo mais? 

TESTEMUNHA: Sim, eram vários que estavam ali, que ali é, no domingo, é o local que 

nós se encontramos todo o mundo nesse dia, e é o dia todo e aquele momento já estava 

todo o mundo e sabe daí quando começa a acontecer essas agressão contra um índio, 

eles vem todo o mundo. Aí ele se viu ali dentro do grupo e não tinha como ele voltar 

para trás bateram de certo lá para trás ele pegou a arma e. 

JUIZ: Ta ele sacou? 

TESTEMUNHA: Ele pegou a arama que estava do lado. 

JUIZ: Ele sacou da arma e deu um tiro? 

TESTEMUNHA: Só sacou daqui. 

JUIZ: O senhor sabe se atirou para cima, atirou em alguém, atirou para o chão? 

TESTEMUNHA: Não, atirou em direção a ele mesmo parece que foi do meu lado, o seu 

Valdomiro caiu do meu lado. Ali estava circulando a população inteira por que é um 

parque onde todo o mundo circula, tinha criança. 

JUIZ: E quando deu o tiro, o que aconteceu, daí o pessoal daí o pessoal saiu ou o 

pessoal ficou ali? 

TESTEMUNHA: Não, daí saiu mais agressão, o brigadiano foi agredido também com 

certeza. 

JUIZ: Depois do tiro? 

TESTEMUNHA: Depois do tiro, mas isso ele foi agredido sim mas depois do tiro que o 

seu Valdomiro tomou. 

JUIZ: Antes ele não tinha sido agredido? 

TESTEMUNHA: Não, antes disso não. 



JUIZ: Sim. 

TESTEMUNHA: Mas as agressões partiram da insistência, que eles insistiram, que a 

índia não podia ficar naqueles local ali. E a gente sabe que aqueles local que são 

fechado com prova até hoje aquelas ruas não pode circular. 

JUIZ: Tinha alguma kombi querendo passar alguma coisa assim? 

TESTEMUNHA: E nem pode ela é interditada pela EPTC. 

JUIZ: Não pode passar? 

TESTEMUNHA: O cavalete estava ali e ali colocado o cavalete não pode transitar 

carro aí eles insistiram naquilo ali, e ela começou e o seu Valdomiro quando viu que 

não havia um entendimento entre a comunidade e a fiscalização e o brigadiano aí ele 

apareceu e disse: "se afasta e deixa que a gente é liderança a gente pode controlar essa 

parte". 

JUIZ: E aí que ele tomou o tiro? 

TESTEMUNHA: E aí que ele falou: "não nesse momento não estou vendo liderança, a 

liderança sou eu" aí o seu Valdomiro se queimou , virou as costas e foi até uma altura e 

disse: "e disse para ele então tu resolve da forma que tu entende se tu é a liderança 

máxima. Daí ele eu acho que já estava queimado não é, deu nisso aí que eu vi foi isso. 

JUIZ: Pela FUNAI? 

DEFESA: O senhor vai expor no Parque da Redenção com a sua família, com crianças, 

é um ambiente familiar. O espaço caingangue? 

TESTEMUNHA: Isso é claro que todo o mundo é ciente de que nós quando vamos 

trabalhar em qualquer lugar que nós atuamos é a família toda principalmente nós 

consideramos o domingo como um espaço de trabalho na Redenção mais também é um 

espaço de passeio, nós ficamos trabalhando e as crianças também vem para passear. 

JUIZ: Tinha mulher e criança junto? 

TESTEMUNHA: Por que já era por volta de nove ou dez horas então estava todo o 

mundo estava ali, quando chega um pai e uma mãe as crianças chegam tudo junto, a 

gente já vem preparado para almoçar nesse dia e fica a feira funcionando mais de que 

seis horas por aí então. 

DEFESA: O incidente marcou a comunidade? 

TESTEMUNHA: Com certeza, inclusive, até nós adultos, já ficamos, assim, 

constrangido, por que como é que nós vamos dialogar muitas vezes com a própria 

fiscalização, por que quando a gente chega e procura o diálogo quando está surgindo 

um conflito como é que nós vamos confiar em alguém. Principalmente quando alguém 

vai atuar com uma arma de fogo no meio. 

JUIZ: O senhor está ali, há quantos anos que o senhor expõe a sua mercadoria? 

TESTEMUNHA: Eu ali, já faz por volta de uns dezoito anos. 

JUIZ: Alguma vez o senhor já tinha visto algum tipo de confusão desse tipo aí? 

TESTEMUNHA: Não. 

JUIZ: Briga com a SMIC já teve alguma vez? 

TESTEMUNHA: Já teve. 

JUIZ: Não digo agressão não digo bate-boca? 

TESTEMUNHA: Daquela forma, não, por exemplo, já aconteceu de discussão mais por 

mínimas coisas, sempre a gente procurou alguém da SMIC que sempre tivesse uma 

pessoa para a gente pegar uma prática nas lideranças para que ela conheça mais ou 

menos conforme o nosso pessoal tem que ser tratado. 

JUIZ: Mas digo assim, machucar um índio ou um índio machucar um da SMIC, nunca 

tinha acontecido? 

TESTEMUNHA: Não. 

JUIZ: Foi a primeira vez? 



TESTEMUNHA: Só teve discussões ou coisas assim, mas tudo foi normal. 

JUIZ: Sim, só conversas. 

TESTEMUNHA: Só discutir para se entender. 

DEFESA: O incidente ocorreu no domingo no dia seguinte a comunidade indígena já se 

mobilizou e foi até o Ministério Público federal? 

TESTEMUNHA: Eu fui uma das pessoas por que do meu ponto de vista não é que eu 

esteja aqui para dizer assim que ou julgar que alguém tenha é direito ou não direito eu 

estou aqui para dizer. O que aconteceu, mais eu achei no meu ponto de vista naquele 

momento ali, a minha família também sendo agredida naquele momento, por que pode 

ser um brigadiano que é um cidadão, uma autoridade eu tenho que respeitar ele no 

momento que ele se apresenta para mim. E eu vi disso que o seu Valdomiro naquele 

momento ele não foi respeitado. É claro que nós como somos lideranças não temos 

crachá, não temos diploma mais muitas vezes mais muitas vezes a gente é posto pela 

comunidade para muitas vezes organizar as comunidades. No momento que muitas 

vezes a gente se apresenta dizendo que é uma liderança, às vezes a gente não é 

respeitado. 

DEFESA: Após no final de semana seguinte o senhor sentiu que houve uma diminuição 

dos cidadãos ali de Porto Alegre freqüentando o espaço que é de vocês no brique da 

Redenção houve, isso marcou também a população ali, que frequenta? 

TESTEMUNHA: Eu vi no momento, assim, que toda a população não só os nossos 

índios caingangues, tem guarani, tem charrua, e outras etnias não índios também 

turistas que vem para ali. A gente viu assim que o pessoal ficou todo o mundo 

constrangido aquele dia é claro a gente vê aquelas fortes agressão que aconteceu ali, 

crianças se aproximando para ver, pessoas se apavorando por que estava acontecendo 

aquilo ali e o brigadiano no momento com a arma em punho ainda então as pessoas foi 

correria para lá e outros também se aproximando sabe, então ficou ruim e aí foi 

chamado o reforço da brigada militar e fizeram uma parreira ali logo adiante no posto 

de gasolina e eles ficaram tudo em círculo lá na avenida com armas pesadas. Daí os 

nossos índios de um ponto em diante se perde o controle fica ruim de a gente controlar 

eles daí. 

DEFESA: Só, excelência. 

JUIZ: Pelo Estado. 

DEFESA: Senhor Eli, vocês continuam expondo lá no brique? 

TESTEMUNHA: Sempre temos que expor, por que ali é o local que nos tiramos o 

sustento para a semana, então, é uma coisa que ainda aconteça o que acontecer, mas 

nós não podemos desistir por que é um ponto de encontro de todas as comunidades e é 

um dia sagrado que nós tiramos a renda para a semana então nós temos que continuar 

sempre. 

DEFESA: E quantos índios tinham naquele dia ali, aproximadamente que ocorreu o 

episódio? 

TESTEMUNHA: Olha, naquele momento era ruim de ter uma noção, por que todo o 

mundo vem expor. 

JUIZ: Mas, assim, era bastante gente, pouca gente? 

TESTEMUNHA: Era bastante é que daí se misturou todo o mundo, índios, não índios 

todo o mundo. 

JUIZ: Mas geralmente quantos índios tem ali, é três, é quatro ou é dez , é vinte, é trinta 

para mim ter uma noção? 

TESTEMUNHA: Hoje, deve de ter, mais ou menos, bancas deve ter mais ou menos 

umas trinta são famílias que expõem. 



DEFESA: E no momento que houve aquela discussão ali com os PM e o pessoal da 

SMIC os índios cercaram, mais ou menos, eles compareceram ali? 

TESTEMUNHA: Olha, o pessoal se aproximou por que já mais quando os índios se 

aproximaram mais quando aconteceu a agressão a mulher. 

JUIZ: Com o cassetete? 

TESTEMUNHA: Claro, daí chamou a atenção e também não só índios como outras 

pessoas não índios já se aproximaram para ver o que estava acontecendo naquele 

momento alguns estavam dizendo, isso é uma humilhação sabe falam de tudo aí então 

sabe foi uma quantidade, claro, grande de gente e daí depois logo em seguida foi 

chamado o reforço aí tumultuou muito mais aquilo, daí foi ruim de controlar até a 

própria brigada e até as lideranças indígenas também ficou ruim de controlar o 

pessoal. 

DEFESA: Nada mais, excelência. 

JUIZ: Pelo Ministério Público. Nada foi perguntado. 

 

Por que esse juízo deveria emprestar mais credibilidade a esse depoimento do que ao do 

brigadiano e ao do fiscal da Smic? Por que o depoente é um indígena? Não parece ser 

motivo suficiente. A contradição entre esses depoimentos se centra basicamente na 

forma como o conflito iniciou: o brigadiano chegou afastando os artesanatos com o pé, 

chutando o trabalho que a indígena estava expondo? Se for assim, então realmente seu 

comportamento foi antissocial e reprovável, justificando que fosse agredido pela 

indígena que defendia não apenas seu artesanato (suas coisas), mas também sua própria 

identidade (o produto do seu trabalho, sua fonte de subsistência, sua dignidade enquanto 

cidadã e pessoa humana que trabalha). Ou então o brigadiano pediu de forma civilizada 

para desobstruírem a passagem e, por algum mal-entendido, acabou sendo surpreendido 

pela agressão da mulher indígena que nele jogou um balaio? Essa atitude da mulher não 

parece lícita nem correta, ainda que seja indígena, porque a ninguém é dado agredir 

outrem se não para defender-se de agressão que estivesse sofrendo ou na iminência de 

sofrer. Se o brigadiano estava removendo o material para desobstrução da via pública e 

para passagem do veículo da Smic, inclusive com ajuda de outros indígenas, não parece 

justificada a conduta de quem contra ele investe e lhe agride, justificando assim que, 

tomado de surpresa, se defendesse. 

 

Sobre os outros depoimentos, seja como for, não é possível reconstituir o que 

efetivamente se passou naquele momento porque os depoentes ouvidos em juízo foram 

contraditórios em seus relatos e porque aqueles que tinham isenção (terceiros que 

estavam no local) não narram o momento em que o conflito iniciou, que seria o mais 

importante para definir a responsabilidade do Estado do Rio Grande do Sul pelos fatos 

que se seguiram à intervenção feita pelo policial militar. 

 

Por exemplo, a vítima Valdomiro Vergueiro (cacique indígena que foi ferido com o tiro 

- fls 512-517) não estava presente quando iniciou o conflito, chegando apenas depois 

para tentar conciliar os envolvidos ("Pra começar, eu nem estava, o que estava 

acontecendo, só que aconteceu que a Smic chegou ali, e o brigadiano chegou e deu uma 

paulada na índia, e daí eles correram e me chamaram para mim vim ali ver, quando eu 

cheguei ali já estava feito a ... Já estavam brigando, já tinham até chutado os balaios 

da indígena" (fls 512, grifei e omiti). Também o taxista Sérgio Paulo de Morais (tem 

ponto de táxi no Brique - fls 527-531) começou a prestar atenção nos fatos apenas 

quando ouviu o tiro e ainda assim do local onde estava não tinha visão completa dos 

fatos porque havia as bancas. O policial militar João Carlos Vaz Costa (fls 541-543) 



chegou no local dos fatos para tentar resgatar o brigadiano envolvido no conflito, mas 

quando chegou lá já tinha ocorrido o tiro e essa testemunha não presenciou o início dos 

fatos. A fiscal da Smic Glória Gonçalves Seixas (fls 551-554) integrava outra equipe de 

fiscalização e não estava lá quando os fatos iniciaram, chegando apenas quando as 

agressões já tinham começado. O fiscal Ubiratã Capra dos Santos (fls 656-661) também 

não viu o início do conflito, tendo passado a presenciar os fatos quando "o Mário 

solicitou via rádio que eu chamasse a brigada que estava dando um tumulto". Ou seja, 

nenhum desses depoentes presenciou o início do conflito, o momento em que o policial 

militar teria chutado os artesanatos ou que a indígena teria atirado nele um balaio. 

 

Faltaria ainda considerar a última das testemunhas inquiridas, a artesã Marilene Bueno 

de Oliveira (fls 582-587). A localização dessa testemunha foi bastante difícil, já que não 

se tinha seu endereço e já que diversas audiências foram marcadas até que ela 

comparecesse para ser inquirida. Ainda que tenha sido localizada e inquirida, esse 

depoimento não é considerado por este juízo porque a testemunha, embora tenha 

parecido bem intencionada e sincera, apresenta um relato totalmente diferente de todo o 

restante apresentado pelas partes envolvidas e pelo restante da prova dos autos, 

inclusive mencionando que as agressões teriam sido causadas por quatro ou cinco 

policiais montados a cavalo, negando qualquer discussão anterior ao tiro: 

 

JUIZ: A senhora poderia me contar o que aconteceu? 

TESTEMUNHA: Sim, conto, doutor. Eu cheguei, eu faço a volta todinha para falar com 

todos eles, eu cheguei, estava tudo calmo, as índias estavam com os seus filhinhos do 

lado, todos trabalhando, eu fui falando com um e com outro, de repente apareceram, 

meritíssimo eu não me lembro se é cinco ou se é quatro, isso eu não me lembro, 

soldados da brigada militar montados e armados... 

JUIZ: Montados a cavalo? 

TESTEMUNHA: Sim, sim, todo o tempo aí eles disseram para as índias... Elas estavam 

próximo ao posto de gasolina, eles disseram para elas saírem dali, elas disseram não, 

mas nós temos o direito de trabalhar aqui nós não vamos sair. 

JUIZ: A senhora sabe por que eles disseram para elas saírem dali? 

TESTEMUNHA: Isso eu não se,i doutor, não sei, eles chegaram e falaram que elas 

saíssem dali fossem mais para adiante, elas disseram não, isso foi entregue para nós, 

nós estamos trabalhando e vamos... Ali bem pertinho do posto de gasolina, aí eles 

chegaram bem na frente dela com os cavalos e foram assim como, como é que eu vou 

lhe explicar meritíssimo, intimidando, foram intimidando elas, que elas saíssem, aí as 

crianças viram aquilo e começaram a chorar, nós não vamos sair, vão sim, e 

conseguiram levá-las até de fronte a igreja Santa Teresinha, aí já estava uma 

choradeira de criança coisa mais horrível, aí eu fiquei ali com elas um pouco até que 

elas se acalmassem, sentassem ali e fossem trabalhar de novo, depois eu fui assistir a 

missa e fui percorrer todos os outros na romaria que eu faço, todos os outros, quando 

eu voltei havia gritos, então, eu fiquei conversando um pouquinho com elas de repente 

eu ouvi um tiro, foi quando o cacique foi atingido por uma bala. 

(...)  

JUIZ: A senhora chegou a ver a discussão do cacique antes de tomar o tiro? 

TESTEMUNHA: Ele não tinha discutido meritíssimo ele chegou para eles e disse 

assim: olha aqui vamos sentar e vamos conversar, vocês estão trabalhando eu também 

estou trabalhando, nós estamos quietos aqui, ninguém está fazendo nada de mal, vamos 

sentar e vamos conversar, mas eles não aceitaram, eles coagiram. 

JUIZ: Ele conversou com o pessoal da brigada? 



TESTEMUNHA: Com quem, o que? 

JUIZ: Com quem ele conversou, o cacique? 

TESTEMUNHA: Com um brigadiano, sim. 

JUIZ: Com um brigadiano só? 

TESTEMUNHA: É, com aqueles que estavam ali, mas falou com um só. 

JUIZ: Tinha mais brigadiano ali? 

TESTEMUNHA: Sim, eram ele disse ou quatro ou cinco. 

JUIZ: O pessoal a cavalo? 

TESTEMUNHA: É o pessoal a cavalo, todos eles estavam a cavalo, e aí ele disse assim 

vamos sentar e vamos conversar, o senhor está trabalhando eu também estou 

trabalhando, nós estamos quietos aqui, as crianças não estão incomodando, estão perto 

dos pais e tudo, mas ele não quis saber, aí o cacique se retirou para a tenda dele, não 

estava muito satisfeito, mas se retirou para a tenda, nisso eu fui falar com os outros ali, 

de repente eu ouvi o tiro, foi quando o cacique foi atingido. 

JUIZ: A senhora sabe quem é que atirou no cacique? 

TESTEMUNHA: Não, não sei meritíssimo, não sei, foi um brigadiano, mas eu não sei 

qual deles, não sei qual deles. 

JUIZ: Não sabe qual deles. E a senhora chegou a ver se as outras pessoas estavam 

conversando ou era só o cacique e os brigadianos conversando? 

TESTEMUNHA: Não, só o cacique e os brigadianos. 

JUIZ: Os outros, ninguém estava brabo nem nada? 

TESTEMUNHA: Não, não, tinha um lá que estava meio estouradinho, mas não se 

meteu. 

JUIZ: Mas não estava discutindo todos com o cacique? 

TESTEMUNHA: Não, não, não, a discussão em conjunto não. 

JUIZ: A senhora sabe se tinha alguém da prefeitura ali, algum órgão da prefeitura que 

faz fiscalização? 

TESTEMUNHA: Olha, eu não notei, porque eu estava interessada em fazer o passeio, 

depois eu fiquei nervosa de ver aquilo ali principalmente as crianças chorando, porque 

eles chegaram com o cavalo assim coagindo na frente. 

JUIZ: E a senhora sabe se esse lugar que estavam querendo tirar essa, era tipo uma 

tenda? 

TESTEMUNHA: não, não era uma tenda, é no chão assim elas estavam sentadinhas no 

chão. 

JUIZ: Era no chão. Se era na rua, se era na calçada? 

TESTEMUNHA: Era na rua, na calçada ali na calçada. 

JUIZ: Na rua. Na calçada que fica no cantinho? 

TESTEMUNHA: Agora o senhor perguntou prefeitura, mas eu sei de fonte segura uma 

pessoa da igreja é da minha igreja que pretende a muito tempo tirá-los dali, porque diz 

que faz barulho para os ricos, mas se os ricos a maior parte adora passear por ali, a 

maior parte faz compras, e esse padre da Santa Teresinha eu sei que ele vai seguido na 

reunião na prefeitura em Porto Alegre. 

JUIZ: Mas ali na hora a senhora não viu? 

TESTEMUNHA: Não, não vi meritíssimo, se eu dissesse que tinha visto eu estaria 

mentindo. 

JUIZ: o que chamou a senhora atenção foi a confusão que deu antes ou foi o tiro? 

TESTEMUNHA: Não, foi o que estava ali junto deles, mas o que me chamou a atenção 

foi ele está coagindo e as crianças ficaram apavoradas, o tiro como eu lhe disse eu 

tinha saído eu ouvi o barulho do tiro, mas nem imaginei que fosse aquilo, aí quando eu 



voltei o cacique tinha sido atingido, aí depois eu fiquei muito nervosa e resolvi ir 

embora, peguei o meu ônibus e fui embora. 

JUIZ: A senhora sabe se deu alguma briga nesse tempo, alguém mais se machucou 

nisso aí ou foi só o tiro, se alguém bateu em alguém, soco, ponta pé? 

TESTEMUNHA: Que eu saiba, não. 

JUIZ: A senhora não chegou a ver mais nada? 

TESTEMUNHA: Que eu saiba não, não, pode ser que tenha havido naquele tempo que 

eu fui para lá, não, não sei. 

JUIZ: Pela FUNAI. 

DEFESA: Doutor, embora já tenha falado que antes da chegada da brigada estava 

aparentemente normal. Eu gostaria de fazer uma pergunta mais especifica, se antes da 

chegada da brigada militar, os indígenas provocaram alguma desordem ou estava 

dentro da normalidade como os outros dias, tudo dentro da normalidade? 

TESTEMUNHA: Não, estavam dentro da normalidade, trabalhando, tudo com os seus 

filhinhos ao lado, tecendo aqueles trabalhos de como é que a gente chama aquela sexta 

que eles fazem, tudo com os filhinhos ao lado, não houve anormalidade nenhuma estava 

tudo calmo quando eu cheguei. 

DEFESA: Como em outros dias no brique? 

TESTEMUNHA: Como em outros dias no brique, vendendo, tecendo sextas, coisas 

assim que eles tecem lá, e as criancinhas do lado, mesmo porque meritíssimo eu canso 

de avisar para eles, eu digo aqui tem gente boa e tem gente ruim, não larguem os 

filhinhos de vocês de jeito nenhum pelo perigo que existe. 

JUIZ: Doutor. 

DEFESA: Eu vou só reprisar embaixo do depoimento que ela prestou no Ministério 

Público, vê se ela confirma, a senhora afirmou no depoimento que a senhora esteve no 

Ministério Público um dia, que as discussões quem começou a discussão com os 

indígenas foi após um chute nos balaios ou artesanatos indígena ocasionado por um 

brigadiano, a senhora confirma isso? 

TESTEMUNHA: Sim, que eu não me lembrava dessa parte, justamente essa parte eu 

tinha esquecido, ele chutou o balaio, que elas tinham que sair, o que estava na frente do 

grupo, elas tinham que sair, aí elas foram pegar os balaios, as crianças começaram a 

chorar e elas disseram mas nós temos ordem de estar aqui, nós temos ordem de estar 

aqui, não sei porque eles queriam que elas saíssem, isso eu não sei doutor, não sei. 

DEFESA: Se a senhora pode informar se algum dos indígenas de alguma forma estava 

armado, seja qual for o tipo de armas, se eles estavam portando alguma arma, os 

indígenas, os índios? 

TESTEMUNHA: Não vi doutor, não vi arma nenhuma, nenhuma. 

JUIZ: Faca, alguma arma? 

TESTEMUNHA: Não vi meritíssimo, não vi, as vezes eles tem aqueles machadinho para 

vender só ali para vender, até ultimamente nem tem posto, mas que eu visse eles com 

arma, não eles estavam completamente calmos, trabalhando, conversando, fazem 

chimarrão lá e tomam chimarrão, foi isso que eu vi, se havia arma meritíssimo eu não 

vi. 

DEFESA: Mais especificamente agora após o disparo, se a testemunha pode relatar um 

pouco mais o que houve após o disparo, tumulto, grito de criança e a própria atitude da 

brigada militar, um pouquinho mais que a senhora tem como lembrança? 

JUIZ: Depois do disparo o que a senhora lembra que aconteceu? 

TESTEMUNHA: Do disparo aí os índios ficaram assim bem nervosos as crianças 

sempre chorando, sempre chorando, mas eu como tinha resolvido ir embora para não 

ver coisas piores, aí a atitude da brigada militar eu não sei lhe dizer, doutor, eu sei até 



ali, depois eu resolvi ir embora, porque não podia resolver nada eu estava super 

nervosa principalmente por causa das crianças porque eles estavam quietos e por 

causa das criancinhas, se houve mais alguma coisa eu não sei doutor. 

DEFESA: Só isso. 

JUIZ: Pelo Estado. 

DEFESA: Se a depoente viu o PM, Policial Militar ser agredido pelos índios? 

TESTEMUNHA: Não vi. 

DEFESA: Após o tiro? 

JUIZ: A senhora viu o PM ser agredido? 

TESTEMUNHA: Não, não vi, doutor, meritíssimo. 

DEFESA: Porque não estava ali, porque saiu depois do tiro? 

TESTEMUNHA: Sim, eu sai depois do tiro, eu fui fazer a minha romaria e depois 

voltei, não isso foi antes, aí depois do tiro eu fiquei um pouco ali com elas dando um 

pouco de conforto aí resolvi ir embora, que eu tenho que pegar mais de um ônibus para 

ir embora, então, eu resolvi pegar o meu ônibus, mas sai dali super nervosa, sai 

rezando para que as coisas se endireitassem que não tomassem um rumo pior ainda. 

DEFESA: Os indígenas fazem artesanato ali? 

TESTEMUNHA: Sim, doutor. 

DEFESA: Eles têm que instrumentos para fazer artesanato, faca? 

TESTEMUNHA: Não, eles usam uma faquinha quando é os cestões aqueles, mas faca 

pequena, mas outro é coisa assim eu não sei doutor, se tem eu não sei, mas nenhum 

tinha usado nada, eles estavam tranquilos trabalhando, as crianças ao redor deles. 

DEFESA: Quantos índios aproximadamente tinham ali? 

TESTEMUNHA: Não sei lhe dizer doutor, mas na base de uns trinta índios aquele dia 

mais ou menos, cada qual tem a sua tenda, vem esposa, vem filho, vem irmão, mais ou 

menos uns trinta, que eu saiba uns trinta índios. 

DEFESA: A senhora presenciou, a senhora viu o momento anterior ao tiro? 

TESTEMUNHA: Sim, foi quando eles estavam pressionando com os cavalos para que 

elas saíssem, vi sim. 

DEFESA: E quantos índios tinham ali em volta? 

TESTEMUNHA: Ali, onde eles estavam pressionando? 

DEFESA: É. 

TESTEMUNHA: Era tudo índias mulheres com os seus filhos, umas dez mais ou menos, 

porque aquela partezinha dali do posto de gasolina, depois eles foram pressionando e 

fizeram elas ir até a frente da igreja Santa Terezinha, aí pararam ali, foi quando veio o 

cacique disse para eles, espera só um pouquinho que desligou agora, o cacique veio e 

disse para eles sentarem para conversarem, eles estavam trabalhando, ele também 

estava, e foi aí eles não gostaram dele falar aquilo e deram o tiro. 

JUIZ: Foi logo depois disso aí? 

TESTEMUNHA: Sim, sim, sim, ele disse e voltou para a tenda dele, ele ia indo voltando 

para a tenda que partiu o tiro. 

DEFESA: Os índios, os homens não vieram no local ali onde estava acontecendo 

aquilo? 

TESTEMUNHA: Um veio, foi o que ficou nervoso, parece que deu um ponta pé por ali, 

mas não chegou a atingir os brigadianos, estava nervoso. 

JUIZ: Antes do tiro ou depois do tiro? 

TESTEMUNHA: Como? 

JUIZ: Antes ou depois do tiro? 

TESTEMUNHA: Antes quando eles estavam pressionando com os cavalos. 

DEFESA: Ele deu um ponta pé onde? 



TESTEMUNHA: Ali assim ficou com raiva deu um ponta pé assim. 

DEFESA: Nada mais, Excelência. 

JUIZ: Pelo Ministério Público. 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL: Eu gostaria de saber da depoente a quanto tempo 

ela frequenta o Brique da Redenção? 

TESTEMUNHA: Há séculos, doutor, já perdi a conta, eu disse para ele tem a minha 

cachacinha ali, porque eu tenho amigos de verdade, fui artesã também, agora eu não 

sou mais nada, agora eu sou só aposentada, e mais nada, mas eu fui artesã, tenho 

amigos de verdade e tenho a minha afinidade com os índios porque eu tenho origem de 

índio pelo Peru e pela Argentina. 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL: Nesse período, durante todo esse período alguma 

vez a senhora viu uma situação semelhante a essa? 

TESTEMUNHA: não doutor, não, nunca tinha visto por isso que aquele dia eu fiquei 

tão assustada, porque eu nunca tinha sido, agora esse padre da igreja católica eu sei 

que ele pressiona pela vontade dele já teriam saído a muito tempo, e ele vai a reuniões 

na prefeitura, só isso que eu sei. 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL: Nesse período que a senhora freqüenta o brique, 

a senhora em algum momento viu a policia militar abordar dessa maneira os índios? 

TESTEMUNHA: Não, doutor, não, nunca, nunca, nunca, nunca, naquele dia eu não sei 

o que houve. 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL: Já houve... 

TESTEMUNHA: Por que... 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL: Alguma ocasião, alguma conversa entre índios e 

policia? 

TESTEMUNHA: Não, não, em todos esses anos que eu freqüento não, não, aquele dia 

eles estavam armados, estavam de cavalo, e armados, mas outra vez não, que 

esperança. 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL: A senhora sabe me informar se no momento que 

foi disparado o tiro o policial militar estava de pé ou estava deitado? 

TESTEMUNHA: Eu estava de costas, não sei lhe dizer doutor. 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL: Quando a senhora se virou, a senhora viu o 

policial de pé ou o policial deitado? 

TESTEMUNHA: De pé, de pé, mas já não estava a cavalo estava de pé do lado do 

cavalo, mas eu estava de costas naquela hora, aí me virei que vi. 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL: Ele estava de pé? 

TESTEMUNHA: Estava em pé. 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL: Pelo que a senhora se recorda, ele estava 

sofrendo alguma ameaça? 

TESTEMUNHA: Quem os brigadianos? 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL: O policial, é. 

TESTEMUNHA: O policial não, não, o cacique falou com eles e virou as costas e foi 

para a sua tenda, agora se veio pela ponta de lá, se veio algum índio fazendo alguma 

ameaça eu não notei doutor, que eu estava preocupada com aquilo ali, o núcleo 

daquilo ali entende, aquilo ali estava me preocupando. 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL: A senhora nesse dia, assistiu, ouviu, alguém 

atirando alguma coisa no policial, algum início atirando algum artesanato no policial? 

TESTEMUNHA: Não vi, doutor, não vi, realmente não vi. 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL: A senhora sabe se os índios naquele momento 

estavam carregando paus escondidos nas costas? 



TESTEMUNHA: não, não, eles estavam assim de camisa e como eu digo eles fazem 

aqueles artesanatos ali com juta, agora eu não sei, eu não me lembro agora o que é, 

mas não carregavam paus nenhum, assim como quem vai para a guerra, não, que 

esperança, não. Eu imaginava o senhor bem idoso, parabéns por ser tão jovem e já juiz. 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL: Satisfeito, obrigado. 

 

As referências a quatro ou cinco policiais montados a cavalo e à inexistência de 

agressões ou discussão antes do tiro ser desferido contradizem todo o restante da prova 

(controversa e incontroversa), e portanto esse depoimento não merece crédito por esse 

juízo. 

 

Sobre as duas versões possíveis para os fatos, temos assim duas versões contraditórias 

sobre como os fatos iniciaram. O que aconteceu depois parece incontroverso: muitos 

indígenas cercam o policial militar. Esses indígenas têm paus, facas e outros 

equipamentos com que faziam seu trabalho (artesãos). A discussão é muito rápida, os 

fatos acontecem muito rapidamente. As agressões se sucedem (de um lado mais de 30 

indígenas, de outro lado 1 único policial), evoluindo de discussão verbal até empurrões, 

pauladas, pontapés, violência. Acuado e isolado, o brigadiano coloca as mãos sobre seu 

cassetete e sua arma. Deve ter orientação para agir assim em tumultos, evitando que 

alguém tome suas armas e as utilize contra ele. É óbvio que tem que ser assim, que o 

policial tem que agir assim, é adequado agir assim, é treinado e orientado para agir 

assim. Não tem como fugir. Está cercado pelo grupo enfurecido. Desesperado, saca a 

arma e dá um tiro (também) desesperado, que faz outra vítima (felizmente) também 

não-fatal. Então apanha mais ainda e seu suplício só acaba quando é resgatado por 

colegas de farda que foram chamados e chegaram em seu socorro. Juntos, apanham os 

outros integrantes da equipe de fiscalização da Smic que tentaram intervir em auxílio ao 

brigadiano solitário. A confusão foi generalizada, todos os agentes da Smic e os 

brigadianos foram agredidos. Da parte dos indígenas, felizmente, apenas um restou 

ferido pelo tiro, sem maior gravidade (sem incapacidade permanente nem morte). 

 

São esses os fatos. Quem praticou ato ilícito? Quem deve indenizar? Para julgamento do 

mérito desta ação civil pública e respectivo pedido indenizatório, é imprescindível 

examinar se houve ato ilícito praticado pelo réu (danos morais) e se policial militar agiu 

em legítima defesa quando desferiu o tiro (danos materiais). Mas para isso, é preciso 

determinar quem ou o quê deu início às agressões. Por obra de quem o tumulto 

começou? Do comportamento despreparado do brigadiano (versão da Funai e do MPF)? 

Do comportamento da indígena que agrediu o brigadiano (versão do Estado do Rio 

Grande do Sul)? 

 

Sobre a indeterminação quanto a quem teria iniciado as agressões, como este juízo 

já examinou nesta sentença, não há como determinar quem deu início às agressões. 

Ambas as versões são igualmente verossímeis. É possível que o brigadiano tenha se 

excedido no início de sua intervenção, falando rispidamente com os indígenas e dando a 

entender que estaria agredindo a identidade indígena ao retirar seus artesanatos para 

abrir passagem para o veículo da Smic? Sim, é possível que isso tenha ocorrido. Mas 

também é possível que o brigadiano tenha agido dentro dos limites de suas atribuições e 

dentro da normalidade para aquele local público de Porto Alegre, Brique da Redenção, 

tão apreciado pelos portoalegrenses, indígenas ou não-indígenas? Sim, também é 

possível que isso tenha ocorrido e que a agressão tenha sido iniciada pelo 

comportamento intolerante e agressivo da artesã indígena que surpreendeu o brigadiano 



ao jogar contra ele um balaio de artesanato e partir em sua direção de forma agressiva. 

Também é possível. A prova que foi produzida é contraditória. O tumulto que se 

sucedeu apagou a percepção dos presentes quanto ao que efetivamente ocorreu, 

tornando os fatos nebulosos e impedindo a esse juízo um convencimento minimamente 

seguro sobre quem foi responsável pelo tumulto, pelo tiro, pelas agressões, pela perda 

da tranqüilidade tão bem narrada na petição inicial e confirmada pela palavra dos 

indígenas. Tenho dúvidas sobre quem foi o responsável pelos fatos e pelo que aconteceu 

naquele dia naquele local. 

 

Ora, se existem duas versões ambas plausíveis, se ambas são possíveis num mundo real 

onde os fatos devem ser lidos de forma neutra e imparcial, como é que este juízo 

poderia atribuir toda responsabilidade pelo evento tão-somente ao brigadiano e ao 

Estado do Rio Grande do Sul, que não lhe teria dado treinamento para enfrentar aquele 

tipo de situação? Que treinamento se espera pudesse adiantar para que o brigadiano não 

fosse agredido por mais de 30 pessoas que contra ele investiram de forma agressiva e 

violenta? Se não estão suficientemente esclarecidos os fatos, por que motivo este juízo 

deveria decidir o conflito de mais de 30 contra 1 em favor dos 30? Não parece mais 

lógico que naquele local a "minoria" desprotegida era o brigadiano, e não a comunidade 

indígena? Não estavam ali 30 indígenas contra 1 brigadiano? 

 

Sobre a impossibilidade de se responsabilizar o Estado do Rio Grande do Sul no 

caso concreto por omissão no dever de dar treinamento ao brigadiano, mesmo 

considerando "valores" e "normas" tão bem apresentados pela Funai e pelo MPF (e com 

os quais este juízo já disse concordar), entendo que os "fatos" que estão provados nestes 

autos de ação civil pública não permitem que o Estado do Rio Grande do Sul seja 

responsabilizado pela indenização de danos morais pretendida porque nesse caso 

concreto: 

 

Primeiro, porque não parece que as agressões tenham sido causadas unicamente pela 

falta de orientação ou pela insuficiência de treinamento do policial militar. Mesmo que 

aquele policial militar tivesse mestrado, doutorado e pós-doutorado em direitos 

humanos, e tivesse recebido o melhor dos treinamentos possíveis para lidar com 

populações vulneráveis, isso teria evitado o incidente? Acredito que não porque o 

próprio fiscal da Smic que comandava a fiscalização era servidor experimentado nesse 

tipo de contato com comerciantes ambulantes de Porto Alegre e mesmo assim não 

conseguiu evitar o conflito. Mesmo o melhor dos motoristas, mesmo o mais bem 

treinado condutor, pode se envolver num acidente de trânsito que não tenha como 

evitar. Por que motivos o brigadiano, se tivesse recebido algum curso ou treinamento 

específico para lidar com indígenas e populações vulneráveis poderia ter com certeza 

evitado o conflito? Como o policial militar teria conseguido liberar aquele trecho da rua 

bloqueada pelos ambulantes, por acaso indígenas, se tivesse um treinamento diferente 

daquele que recebe do Estado do Rio Grande do Sul? Nada foi provado quanto a isso e 

não pode esse juízo então fazer ilações sobre o que não se têm garantias de que pudesse 

ter acontecido. O policial militar que prestou depoimento pareceu alguém ponderado e 

habilidoso no trato com as questões afetas ao cargo público que exercia, que o punha 

diretamente em contato com cidadãos nas ruas de Porto Alegre. Não parece que lhe 

tenha faltado treinamento para evitar o incidente nem parece que tivesse recebido 

instrução diferente da que recebeu da Brigada Militar e do Estado do Rio Grande do Sul 

teria evitado o conflito. 

 



Segundo, porque talvez o conflito tivesse sido evitado se o policial militar e a equipe da 

fiscalização da Smic não tivessem insistido para desobstruir o local. Se a Kombi da 

Smic tivesse dado meia volta ou esperado o fim da feira, quem sabe o conflito não teria 

sido evitado? Se a Smic e o agente policial tivessem se omitido em cumprir seus 

deveres diante da cidade, de fiscalizarem o comércio ambulante de Porto Alegre, 

indígena ou não-indígena, talvez o conflito não tivesse ocorrido. Se eles tivessem se 

omitido, o conflito não teria ocorrido. Mas então os agentes públicos estariam deixando 

de cumprir seu dever de fiscalizar e controlar o comércio ambulante na cidade de Porto 

Alegre, em detrimento da própria população. Essa solução não parece viável nem 

poderia ser considerada como apta a evitar o conflito porque todos os cidadãos, 

indígenas ou não-indígenas, devem respeitar as regras da cidade e se submeter ao 

exercício regular da fiscalização pelo poder público. Não seria possível exigir que o 

policial militar e que os integrantes da equipe de fiscalização da Smic tivessem deixado 

de adotar quaisquer providências quanto àquela situação de obstrução de via de 

passagem por onde os veículos (e não apenas a Kombi da Smic) teriam direito de 

passagem ou poderiam precisar passar, ainda que o Brique da Redenção estivesse 

funcionando. 

 

Terceiro, por que a responsabilidade pelo treinamento específico para policiais militares 

realizarem abordagem e lidarem com populações indígenas (vulneráveis) deveria ser 

apenas da Brigada Militar e do Estado do Rio Grande do Sul? Tanto a petição inicial da 

Funai quanto o parecer do Ministério Público Federal questionam o Estado do Rio 

Grande do Sul por não ter dado treinamento específico ao brigadiano para que lidasse 

com populações indígenas. Pois bem, por que motivos a Funai também não deu esse 

treinamento aos brigadianos do Rio Grande do Sul? Por que a Funai não organizou e 

ministrou um curso sobre etnias, artesanato e populações indígenas do Rio Grande do 

Sul para os policiais militares? Por que a Funai não procurou a Brigada Militar para 

oferecer esse tipo de treinamento específico, quem sabe propondo convênio e realizando 

em conjunto com a Brigada Militar iniciativas desse tipo? Por que atribuir a 

responsabilidade pelo treinamento apenas ao Estado do Rio Grande do Sul, que sequer 

foi alertado pela Funai - órgão federal encarregado de dar conta da questão indígena - da 

necessidade desse tipo de curso e treinamento? Quem tem contato diário com os 

indígenas, a Funai ou a Brigada Militar? Quem tinha mais condições de constatar a 

necessidade desse tipo de treinamento para policiais militares, a Funai ou a Brigada 

Militar? Parece que a Funai é especializada no assunto, está mais perto do problema 

indígena, conhece as peculiaridades e necessidades específicas dessas populações, 

principalmente daqueles indígenas que vivem em grandes centros urbanos, convivendo 

com os espaços urbanos. Parece que é a Funai quem tinha melhores condições de 

propiciar esse tipo de treinamento ou, ao menos, sugeri-lo. Por que exigir isso apenas da 

Brigada Militar ou da Smic? Por que atribuir o ônus exclusivamente ao Estado do Rio 

Grande do Sul se o problema nunca tinha acontecido antes no Brique da Redenção e 

parece ter sido um episódio isolado? Por que tratar de forma unilateral a Brigada Militar 

e exigir que ela desse um treinamento específico para uma situação que muito raramente 

acontecia aqui no Rio Grande do Sul e na cidade de Porto Alegre? 

 

Além disso, por que a Funai não disponibilizou o mesmo curso para orientar os 

indígenas-artesãos que atuam naquele local, esclarecendo sobre as áreas marcadas e a 

importância de manter livre o fluxo de trânsito no local? Por que não ensinar que o 

comércio ambulante não é livre na cidade e que deve observar certas regras definidas 

pela legislação municipal, que vincula indígenas e não-indígenas? Houve algum esforço 



da Funai para orientar os indígenas quanto às regras de uso dos espaços urbanos e ao 

comércio ambulante, principalmente quanto a locais usualmente freqüentados pelos 

indígenas para venda de artesanato? Houve algum programa ou iniciativa da Funai 

nesse sentido? Se a resposta for negativa (e parece ser negativa a resposta porque nada 

diferente foi provado), querer responsabilizar a Brigada Militar por não ter 

disponibilizado treinamento aos brigadianos parece ser o mesmo que tentar 

responsabilizar a Funai por não ter disponibilizado curso aos artesãos-indígenas. Ainda 

que tenham cultura e identidade própria, que tem especial proteção constitucional 

(artigos 215 e 231 da Constituição Federal), isso não os torna imunes a observarem as 

regras da cidade e do comércio nos espaços urbanos. 

 

Sobre o julgamento do pedido de danos morais, considerando o que foi dito por este 

juízo não parece provada a prática de ato ilícito por ação ou por omissão do Estado do 

Rio Grande do Sul que justificasse lhe imputar responsabilidade pelos danos morais 

alegados. Não está provado que o policial militar, enquanto agente do Estado do Rio 

Grande do Sul, tenha iniciado com injusta agressão contra a comunidade indígena, 

contra seus membros ou contra elementos de sua identidade ou cultura. Não está 

provado que o Estado do Rio Grande do Sul tenha se omitido em prestar algum serviço 

que evitaria que aqueles fatos ocorressem ou que aqueles incidentes fossem causados. 

Como foi dito, não está provado que o policial militar tenha sido o responsável pelo 

início das agressões ou que tenha lhe faltado algum preparo ou treinamento que 

permitisse evitar aquela seqüência causal. Não está provado também que o Estado do 

Rio Grande do Sul falhou em oferecer ao policial militar treinamento específico 

necessário para lidar com aquela situação, parecendo a esse juízo que os incidentes 

havidos foram fato isolado, decorrente de mal-entendido ocorrido no local e que não 

parece ter havido contribuição decisiva do policial militar para desencadeamento 

daqueles fatos. Aqueles fatos infelizes foram algo isolado que aconteceu naquele local 

(Brique da Redenção). O conflito surgido parece ter sido mais fruto de acidentes 

decorrentes dos contatos causados pela vida urbana moderna do que resultado de ódio 

racial ou de discriminação étnica ou de despreparo dos agentes públicos envolvidos. 

Não encontro provado nos autos quaisquer desses ingredientes (ódio racial, 

discriminação étnica, despreparo dos agentes públicos) que pudessem justificar a 

condenação do Estado do Rio Grande do Sul em danos morais. Por isso, julgo 

improcedente o pedido de indenização por danos morais. 
 

Sobre o julgamento do pedido de danos materiais, discutimos a reparação dos danos 

materiais que o cacique Valdomiro Vergueiro sofreu em razão dos ferimentos recebidos 

com o disparo de arma de fogo que atingiu sua perna, disparo feito pelo policial militar 

Giovani Ferreira Medeiros. Aqui são duas as hipóteses: ou (a) o policial militar agiu 

ilicitamente (com culpa ou com dolo), e haveria então responsabilidade do Estado do 

Rio Grande do Sul indenizar os danos materiais causados ao cacique por conta do artigo 

37-§ 6º da Constituição Federal; ou (b) o policial militar agiu licitamente, em legítima 

defesa, e ainda assim haveria responsabilidade do Estado do Rio Grande do Sul 

indenizar os danos materiais causados por conta dos artigos 188, 929 e 930 do Código 

Civil. 

 

Como já dito nesta sentença, não está provada ação ilícita praticada pelo policial militar. 

Parece que o tiro que feriu o cacique não teve intenção de feri-lo nem decorreu de culpa 

(imprudência, negligência ou imperícia) do policial militar. Parece que o tiro foi 

desferido com intenção de evitar o linchamento que estava em vias de ser cometido, 



quando mais de 30 indígenas-artesãos cercaram 1 policial militar e começaram agredi-

lo, inclusive fisicamente. Os fatos e provas que justificam o convencimento deste juízo 

já foram apresentados na fundamentação desta sentença, reportando-me agora a eles 

para reconhecer que a conduta do policial militar (único tiro desferido) foi ato lícito 

praticado em legítima defesa própria, enquadrando-se no disposto no artigo 188-I e II do 

Código Civil: "Não constituem atos ilícitos: I - os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito reconhecido; II- a deterioração ou destruição da coisa 

alheia, ou a lesão a pessoa, a fim de remover perigo iminente". 

 

Mesmo assim, isso não exime o Estado do Rio Grande do Sul indenizar o terceiro que 

tenha sofrido dano em decorrência do ato de legítima defesa de seu agente público 

(policial militar), conforme previsto no artigo 929 do Código Civil: "Se a pessoa lesada, 

ou o dono da coisa, no caso do inciso II do art. 188, não forem culpados do perigo, 

assistir-lhes-á direito à indenização do prejuízo que sofreram". 

 

Pois bem, o cacique ferido na perna não participava da discussão inicial, não foi 

responsável por agressão contra o policial militar. Apenas compareceu ao local, como 

terceiro, tentando utilizar sua autoridade para dissusdir o grupo de continuar as 

agressões, não tendo logrado êxito nessa tentativa de acalmar os ânimos e por isso se 

retirando do local. No momento em que se retirava, acabou ferido na perna pelo tiro 

disparado pelo policial militar com intenção de afastar aqueles que lhe agrediam (não há 

prova que o cacique ferido tivesse agredido ou participado das agressões contra o 

policial militar). Por isso, ele é terceiro em relação aos fatos e o dano que lhe foi 

causado (ferimento na perna pelo disparo pelo policial militar) deve ser indenizado com 

base nos artigos 188-II e 929 do Código Civil, havendo ação de regresso do Estado do 

Rio Grande do Sul contra os responsáveis pela agressão (artigo 930 do Código Civil), o 

que não se discute nesta ação. 

 

Por isso, julgo procedente o pedido de indenização por danos materiais para 

condenar o Estado do Rio Grande do Sul a indenizar os prejuízos e danos materiais 

sofridos pelo cacique Valdomiro Vergueiro em decorrência do ferimento causado pelo 

disparo de arma de fogo, consistente essa indenização no "pagamento de um salário 

mínimo ao mês, desde a data em que o Sr. Valdomiro Vergueiro deixou de exercer suas 

atividades até a data de sua eventual recuperação" (fls 15), sendo o termo inicial da 

indenização a data dos fatos (04 de novembro de 2007) e sendo o termo final da 

indenização a data em que teve alta, ficou definitivamente curado e teria condições de 

retomar suas atividade como artesão, o que ainda não foi provado nos autos e deverá ser 

apurado em liquidação de sentença. 

 

Sobre a apuração do termo final da indenização, o termo final da indenização deverá 

ser apurado em liquidação de sentença por artigos, presumindo-se que o cacique 

Valdomiro Vergueiro esteve inválido para o trabalho até pelo menos 23/05/2008 

(quando apresentou o boletim de atendimento de fls 78) e cabendo ao autor a prova do 

período de incapacidade posterior a essa data. 

 

Sobre os valores da condenação, os valores da condenação devem ser atualizados 

monetariamente na forma da Lei 6.899/81 e alterações posteriores, pela variação do 

INPC ou outro índice que o venha substituir. Ainda devem ser acrescidos de juros 

moratórios de 12% ao ano, a contar da citação (art. 219 do CPC). 

 



QUANTO AOS ENCARGOS PROCESSUAIS 
 

Não são devidas custas judiciais por se tratar de ação civil pública. Não houve outras 

despesas processuais que devessem ser indenizadas. Não são devidos honorários 

advocatícios porque se trata de ação civil pública e porque a sucumbência foi recíproca. 

Se for necessária perícia na liquidação de sentença, as despesas processuais respectivas 

serão antecipadas pelo Estado do Rio Grande do Sul, que foi sucumbente quanto ao 

pedido de indenização por danos materiais que estão sendo apurados. 

 

 

DISPOSITIVO 
 

Julgo parcialmente procedente a ação para: (a) rejeitar o pedido de indenização por 

danos morais; (b) acolher o pedido de indenização por danos materiais, condenando o 

réu Estado do Rio Grande do Sul a indenizar os prejuízos e danos materiais sofridos 

pelo cacique Valdomiro Vergueiro em decorrência do ferimento causado pelo disparo 

de arma de fogo, consistente essa indenização no "pagamento de um salário mínimo ao 

mês, desde a data em que o Sr. Valdomiro Vergueiro deixou de exercer suas atividades 

até a data de sua eventual recuperação" (fls 15), sendo o termo inicial da indenização a 

data dos fatos (04 de novembro de 2007) e sendo o termo final da indenização a data em 

que teve alta, ficou definitivamente curado e teria condições de retomar suas atividade 

como artesão, o que ainda não foi provado nos autos e deverá ser apurado em liquidação 

de sentença; (c) determinar que o termo final da indenização seja apurado em 

liquidação de sentença por artigos, presumindo-se que o cacique Valdomiro Vergueiro 

esteve inválido para o trabalho até pelo menos 23/05/2008 (quando apresentou o 

boletim de atendimento de fls 78) e cabendo ao autor a prova do período de 

incapacidade posterior a essa data; (d) determinar que os valores sejam atualizados 

monetariamente e acrescidos de juros moratórios. 

 

Determino às partes seu cadastramento no sistema eproc, ficando cientes que "na 

eventual subida do processo ao TRF4R os autos serão digitalizados, passando a 

tramitar no meio eletrônico (sistema e-Proc) por força do disposto nesta Resolução, 

sendo obrigatório o cadastramento dos advogados na forma do art. 5º da Lei nº 

11.419/2006" (art 1º-§ 4º da Resolução TRF4 49/10). 

 

Sentença sujeita a reexame necessário (art. 475 do CPC). Após o prazo dos recursos, 

remetam-se ao TRF4. 
 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Vista ao MPF. 

 

Porto Alegre, 24 de outubro de 2011. 
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