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Introdução
Esta relação de inquéritos instaurados a partir de 1991 visa levantar e acompanhar o
número de casos de violência trazidos ao Conselho Indígena de Roraima, encaminhados à
Funai, que solicita à Policia Federal a instauração do competente inquérito.
É possível observar um aumento crescente do número de inquéritos instaurados ( em 1991,
17 e em 1994, 36 até novembro), o que não significa, necessariamente, que um número
maior de violências têm sido praticadas, mas acreditamos sim, que um número maior de
ofendidos ou vitimas de crimes, têm procurado o ClR.. e a Funai, em busca da prestação de
Justiça por parte do Estado.
O maior número de violências praticadas contra comunidades indígenas ou seus
membros, é praticado por fazendeiros ou garimpeiros instalados em terras indígenas. É
comum e muito grave a participação de policiais civis e militares, em crimes como
destruição de retiros, cercas e casas, ameaças de morte e mesmo a prática de prisões
ilegais, agressões físicas e tortura, havendo nos últimos anos 13 inquéritos instaurados
(num total de 104) que visam apurar especificamente a responsabilidade de policiais
nestes crimes. Uma parte menor de crimes investigados refere-se a fatos ocorridos entre
índios ( onde há o maior número de indiciados), atropelamentos e conflitos na cidade de
Boa Vista.
A busca da prestação de Justiça por parte do Estado tem sido frustrada pela precária
atuação da Policia Federal no Estado de Roraima. Dos 104 inquéritos instaurados nos
últimos quatro anos, pouco mais da metade foi concluído, sendo que em apenas 24 deles
houve algum indiciamento. Longe de significar que as acusações foram infundadas, pois
apenas parte dos crimes que ocorrem em. terras indígenas são trazidas ao conhecimento de
alguma autoridade, isto demonstra que não há a devida apuração dos fatos investigados, e
o que é mais grave: há. casos de prescrição e de conclusão de inquérito sem que o acusado
jamais tenha se apresentado para depor.
Estes fatos graves geram diretamente a impunidade que faz com que as violências
cometidas contra as comunidades indígenas ou seus membros continuem a ocorrer sem
nenhuma coibição. Faz-se necessária uma mudança significativa na atuação da Policia
Federal em Roraima, se for para mudar o quadro de violências a que estão submetidas as
comunidades indígenas no Estado.

1991

No. Inquéritos
17

1992

25

1993
1994

26

*

36

Concluídos
11
18
17

13

CI indiciados
3
4
11
7

S/ indiciados

Em andamento

*

8

5
5
5

1
2
4
1

14
6
6

22

Juiz Federal declinou a competência
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ANODE1991
INQUÉRITO POLICIAL Nº 01/91 - DPF-2, BV-8, Instaurado em 23.01.91, para apurar o
HOl\lllCÍDIO DO ÍNDIO MACUXI CLAUDEl\lllSSON JOSÉ LAIMA, da maloca
m.acuxi do Caraparu II, oconido em 12 de janeiro de 1991, por garimpeiros que invadiram
a maloca durante uma festa da comunidade e provocaram uma briga onde Claudemisson
foi esfaqueado e morreu. Outro índio foi esfaqueado mas recebeu atendimento médico e
sobreviveu. Foi concluído em 01.03.94 e remetido a Justiça Federal em 03.03.94. foram
indiciados Maciel Castelo e Silvio Martins.
INQUÉRITO POLICIAL FEDERAL N° 018/91 - Aberto por solicitação da comunidade
indígena macuxi da maloca Santa Cruz, para apurar as denúncias de que Antonia dos
Santos, Lucivan dos Santos, Terencio e Reginaldo atentaram contra a vida de índios
macuxi da comunidade (T. I. Raposa/Serra do Sol ) . Em 22.11.94 o inquérito foi para a
Justiça Federal com solicitação de prazo.
INQUÉRITO POLICIAL CÍVlL Nº 39/91 - O índio macuxi Cicero João Peres representou
contra Jair Alves dos Reis, fazendeiro, acusando o mesmo de ter cometido os crimes
previsto no art. 146, 158 e 160 do CPB. Em 10/06/91 o processo foi recebido na V ara
Criminal. Em 05.02.91 o Processo foi para o Ministério Público.
INQUÉRITO POLICIAL FEDERAL Nº 023/91 • Instaurado para apurar acusação da que
Evandro S. Figueira estuprou a índia macuxi Maria T. J., da maloca da Raposa. Concluido
em 17/04/91.

INQUÉRITO POLICIAL FEDERAL Nº 024/91 - DPF-Bonfim- Instaurado para apurar o
HO:MICÍOIO DO ÍNDIO MACUXI ABEL DO CARMO DOS SANTOS, morto a
machadadas, por um garimpeiro chamado Lourival. O fato ocorreu na localidade de
Surrão, no Munícipio de Bonfim. Concluído em 19.04.94, indiciado Lourival Araújo da
Silva ( qualificado :indiretamente).
INQUÉRITO POLICIAL FEDERAL Nº 043/91 - Instaurado para apurar agressão física
contra o índio macuxi Maciel Rodrigues Viriato, da terra indígena Boqueirão, provocada
por Jesus Melo da Cunha. Concluído em 13/11/92.
INQUÉRITO POLICIAL FEDERAL Nº 046/91 - Instaurado para apurar denúncia de que
o posseiro Humberto Bantim estaria impedindo, com ameaças, os índios macuxi, de
livremente transitarem em suas terras ( T. I. São Marcos, demarcada e homologada).
Arquivado em 15.10.93.
INQUÉRITO POLICIAL FEDERAL Nº 065/91 - Instaurado para apurar denúncia contra
os vaqueiros da fazenda "J. P.11 conhecidos como Joel, Alfredo e André, que destruíram o
barracão de farinha da comunidade macuxi da Barreirinba ( T. I. Raposa/ Serra do Sol).
Este inquérito foi concluído sem indiciados.
· ·
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INQUÉRITO POLICV\L FEDERAL Nº 066/91 - Instaurado para apurar violência sofrida
pelo indio menor Jânio James Oliveira, praticada pelo indivíduo conhecido como Valfredo,
na maloca Sucuba ( T. I. Sucuba), no Municipio de Alto Alegre. Este inquérito foi
concluído em 29.10.93, sem indiciados,

por

INQUÉRITO POLICIAL FEDERAL No. 085/91 -Aberto
solicitação da FUNAI para
apurar denúncia de estupro seguido de morte ocorrido em setembro de 1991, de um índio
macuxi, menor de idade, da comunidade Amália ( T. I. Raposa/Serra do Sol), no
Município de Normandia. Em Cartório.
INQUÉRITO POLICIAL FEDERAL No. 086/91- Instaurado para apurar denúncia de que
os irmãos Enio, Helio e Eliano Mota Pereira, juntamente com Reinaldo Alves dos Reis e
os policiais civis Clóvis "Parriba" e Antônio Barbosa, incendiaram casas das aldeias
macuxi Kurapá e Constantino (T. I. Raposa/Serra do Sol). Desde março de 94 deveriam
ser ouvidos os acusados. Em Cartório.

INQUÉRITO POLICIAL FEDER.l\.L No. 087/9 l - Instaurado para apurar a morte do
indio Y anomami W ALDE:rvIIR.W AIKA, ocorrida no dia 14/10/91, em Boa Vista, vitima
de acidente de trânsito. O juiz federal declinou a competencia e o inquérito foi para a
Justiça Estadual.
INQUÉRITO POLICIAL FEDERAL No. 094/91 - Instaurado para apurar o SUICÍDIO
DO íNDIO W APIXANA RUBENS JOSÉ DE LIMA, ocorrido em 21.11.91. O fato
ocorreu após Rubens ter sido torturado pelo fazendeiro José Rufino Vasconcelos e seu
filho, José Nilson Vasconcelos, numa fazenda do Município do Bonfim. Concluído em
14.06.94, sem :indiciados.
INQUÉRITO POLICIAL FEDERAL No. 095/91 - Instaurado para apurar denúncia de
morte do índio ELIAS PEREIRA DA SlL VA, vitima de acidente de trânsito em 22.11. 91.
O inquérito foi em 25.02.93 para a J.F. com solicitação de prazo.
INQUÉRITO POLICIAL FEDERAL No. 099/91 - Instaurado pela Policia Civil para
apurar denúncia do roubo de gado da comunidade indígena macuxi do Truarú, região do
Taiano. A comunidade indígena foi roubada em aproximadamente 15 cabeças de gado. O
inquérito foi no dia 13.04.93 para a J. F. com solicitação de prazo. Em 11.10 94 o Juiz

Federal declinou a competencia,
INQUÉRITO POLICIAL FEDERAL No. 0101/91 - Instaurado para apurar lesão corporal
grave em Mioni, índio yanomami, provocada por acidente de trânsito, envolvendo um Fiat
branco, placa AC 1411, que arrastou a vitima no meio da rua por vários metros e cujo
motorista evadiu-se do local sem prestar socorro. O inquérito foi para a J.F. em 17.05.93
com solicitação de prorrogação de prazo.
INQUÉRITO POLICIAL FEDERAL No. O 102/91 - Instaurado para apurar denúncia de
agressão à quatro índios da Guariba ( T. I. Raposa/Serra do Sol). Os acusados de terem
cometidos a agressão são filhos do posseiro Lali Lira. Arquivado em 02.03.94, sem
indiciados.
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INQUÉRJTO POLICIAL FEDERAL No. 0103/91 - Instaurado para apurar abuso de
autoridade do Secretário de Segurança no Governo Getúlio Cruz, Menna Barreto, coronel

reformado do Exército, contra os índios da comunidade indígena macuxi do Boqueirão.
Foi expedida uma Precatória para ouvir o Menna Barreto no Rio de Janeiro. Concluído em
25.07.94, sem indiciados.
ANODE1992
INQUÉRITO POLICIAL FEDERAL No. 05/92 - Instaurado para apurar lesões corporais
no índio Crispim, provocada por policiais militares, em 09.0i.92 na maloca do Cajueiro.
Em 04.03.93 o Juiz Federal declinou a competencia.

INQUÉRITO POLICIAL FEDERAL No. 010/92 - Instaurado em 30.01, para apurar o
estupro de uma índia yanomami de 15 anos, por Antonio Carlos de Oliveira, vulgo

"Cacheado", que trabalhava para a FUNAI, na construção da sede do Posto da Indígena
Paapiu, no dia 26.01.92. Conculido em 03.05.94, sem indiciados.
lNQUÉRITO POLICIAL FEDERAL No. 15/92 - Instaurado em 11.02.92, para apurar
denúncia de estupro da índia macuxi Lionete dos Santos Raposo, de 15 anos, por Perly
Lira, da fazenda Mangueira, perto da maloca da Raposa ( T. I. Raposa/Serra do Sol). Juiz

Federal declinou a competência.

INQUÉRITO POLICIAL FEDERAL No. 16/92 - DPF-Bonfím - instaurado para apurar O
HOMICÍDIO DO ÍNDIO TEl\iíÍSTOCLES AUGUSTO PASCAL, ocorrido em 25.12.92.

Foi concluído em 29. 03. 94 e pedida a prisão preventiva do indiciado, indiretamente,
Francisco Félix de Araújo.
INQUÉRITO POLICIAL FEDERAL No. 16/92 - Instaurado em 11.02, para apurar a

prisão ilegal, lesões corporais no indio macuxi Damasceno Segundo, preso por policial
militar, na maloca do 'Gavião e a morte do índio Ariston da Silva, encontrado morto por

atropelamento, em frente ao ~..r Placa ( T. !. Raposa/Serra do Sol). Concluído em
10.06.94, sem indiciados.
INQUÉRITO POLICIAL No. 17/92 - Instaurado em 12.02, para apurar tentativa de
homicídio ocorrida na comunidade macuxi RaimundÃo, contra o Tuxaua Cl6vis Bernaldo,
praticada pelo posseiro Chagas, da fazenda Santa Fé. Os índios apreenderam uma arma

Taurus calibre 38, que foi usada pelo posseiro e a entregaram-na à Policia Federal.
Concluido em 30.03.94, sem indiciados.
INQlJÉRITO POLICIAL No. 18/92 - Instaurado em fevereiro, para apurar HOMICÍDIO
de dois índios yanom.ami, Iadulce e outro, que foram assassinados numa embosca feita por
garimpeiros na região do Paapiu ( T. I. Y anomami). O inquérito foi concluído em 20.1 O,

sem indicados.
INQUÉRITO POLICIAL No. 28/92 - Instaurado para apurar o espancamento do índio
Francisco de Assis de Almeida Lourenço, 21 anos, da comunidade macuxi Sucuba. O

índio foi preso no dia 22/03, pelo sargento Antonio Ara·újo (da P.M.), que o espancou no
local conhecido como "Banho da Tieta" e dentro da Delegacia de Crimes contra o
Patrimônio. O inquérito foi para a J.F. com solicitação de prazo em OS.03.93.
5

INQUÉRITO POLICIAL No. 30/92 - Instaurado para apurar o HON!ICIDIO DO íNDIO
MACUXI GERALDO 1,IBNDES, ocorrido no dia 30 de novembro de 1991. O corpo foi
encontrado dentro do rio Maú, próximo a maloca Cachoeirinha do Ca:ronã, ( T. l
Raposa/Serra do Sol). HA fortes suspeitas de que Geraldo foi assassinado por garimpeiros
provenientes do garimpo "Mina do Maurício". Foram intimados, pela Rádio, a depor,
Maurício Albert, dono do garimpo, Mariano Vieira e João Albert, garimpeiros. Concluído
em 11.03.94, sem indiciados.

INQUÉRITO POLICIAL FEDERAL No. 31/92 - Instaurado em 16.04, para apurar a
invasão da maloca do Cedro e ameaça de morte ao tuxaua da maloca, o macuxi Adernar
de Souza Firmino, no dia 10.03, pelo Delegado de Policia Civil Antonio Barbosa, Sargento
Gomes e o posseiro Ricardo Alves Peixoto. Concluido em 11.03.94, sem indiciados. Ver
se M.P. não permite arquivar.

INQUÉRITO POLICIAL FEDERAL No. 33/92 - Instaurado em 28.04, para apurar as
agressões praticadas por posseiros contra os índios da comunidade macuxi da aldeia
Matiri (T.I. Raposa/Serra do Sol), bem como o incêndio de uma casa dos índios desta
comunidade. Concluído em 11.03.94, sem indiciados. O crime prescreveu sem que o
acusado fosse sequer ouvido.

INQUÉRITO POLICIAL FEDERAL No. 34/92 - Instaurado em 28/04, para apurar a
tentativa de homicídio Josemar, macuxi da aldeia Constantino (T. I. Raposa/Serra do
Sol), por Uene Pereira, posseiro na região. Concluído em 18.04.94, sem indiciado. O crime
prescreveu sem que o acusado fosse sequer ouvido.
INQUÉRITO POLICIAL FEDERAL No. 39/92 - Instaurado em 09.05, para apurar o
HOMICIDIO DO M..\CUXI NELSON DE LIMA, da maloca Lago Grande ( T. I. São
Marcos). Em março de 93 ainda não tinham. sido ouvidas as testemunhas e o acusado.
Concluído em 07 .06. 94, sem indiciados.

INQUéRITO POLICIAL FEDERAL 42/92 - Instaurado em 29.05, para apurar a tentativa
de homicídio praticada por Romualdo Rodrigues contra Idealdo Pereira Francelino, ambos
índios da maloca Araçá ( T. I. Araçá). Concluído em 08.06.94, sem indiciados.

IN'QUÉRITO POLICIAL FEDERAL No. 52/92 - Instaurado em 24.06, para apurar as
agressões físicas praticadas com o uso de terçado, por Bertoldo e Iberto contra Efraim de
Almeida, da maloca Mato Grosso ( T. I. Raposa/Serra do Sol). Arquivado através do
Oficio no. 470/93 da Justiça Federal.
INQ1JÉRITO POLICIAL FEDERAL No. 56/92 - Instaurado em 01.07, para apurar as
circunstâncias em que Josiel de Lima desferiu duas facadas em Eliseu da Silva Pereira,
ambos índios da. maloca Uiramutã (T.I. Raposa/Serra do Sol). O Josiel de Lima foi
indiciado.Concluído em 25.07.94, foram indiciados também.Carlos Alberto Franco dos
Santos, Jander Rubens Ferreira de Castro e Bernardo Arcilou Rodrigues da Silva, todos
Policiais Militares.
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1NQUÉRITO POLICIAL FEDERAL No. 63/92 - instaurado em 28.07, para apurar,
invasão, esbulho, turbação e depredação da Fazenda Capim, de Paulo Closs. Concluído
em 29.03, sem indiciados. A "Fazenda Capim" era um garimpo dentro da Raposa/Serra
do Sol, que foi desativado po.r ação da comunidade macuxi do Maturuca, em 1992.
1NQUERITO POLICIAL FEDERAL NO. 66/92 - Instaurado em 14.10, para apurar o
HOWCÍDIO DE JOSIEL APOL1NÁR10 DE SANTANA, da maloca Bouqueirão ( T. I.
Bouqueirão). Concluído em 06.05.94, indiciado Antônio Apolinário Santana.
INQUÉRITO POLICIAL FEDERAL No. 95/92 - Instaurado em 14.10, para apurar o
HO:tvflCIDIO DO :MENOR MÁRIO JURUNA, da maloca do Chumina ( T. I.
Raposa/Serra do Sol). Concluído em 04.05.94, sem indiciados.
INQUÉRITO POLICIAL FEDERAL No. 104/92 - Instaurado em 14.10, para apurar as
ameaças de morte e agressão física, praticadas por W alternar Ferreira da Silva, contra
lideranças indígenas da Raposa-Serra do Sol. Foi para a J.F. em 01.03.93 com solicitação
de prazo.
1NQUÉRITO POLICIAL FEDERAL No. 107í92 - Instaurado em 21.11, para apurar
garimpagem ilegal, praticada por Urbano Alves Pacheco, Antonio Filomeno, OI.avo
Pereira e Laércio, próxima a maloca do Maturuca ( T. I. Raposa/Serra do Sol). J.F. em
29.09.94.
,
INQUÉRITO POLICIAL FEDERAL No. 109/92 - Instaurado em 22.11, para apurar
queima de um barraco, venda de bebida alcoolica ilegal e ameaças de morte, praticadas
por Jaime Rebouças, contra moradores da maloca Morro ( T. I. Raposa/Serra do Sol).
Concluido em 14.06.94, sem indiciados porque os índios não prestaram depoimentos.
INQUÉRITO POLICIAL FEDERAL No. 111/92 - Instaurado em 24.11, para apurar o
alvejamento, por um tiro, de Inácio Brito, da maloca Maturuca ( T. I. Raposa/Serra do
Sol), pelo garimpeiro Urbano Alves Pacheco, que foi indiciado. O inquérito foi para a J.F.
em 11.08.93 solicitando prazo.
WQUÉRITO POLICIAL FEDERAL No. 115/92 - Instaurado em O 1.12, a pedido do
M.P.F. para apurar ação dos jornalistas A very de Carvalho e Wank Carmo, contra
comunidades indígenas de Roraima. J.F. em 23.09.94.
INQUÉRITO POLICIAL FEDERAL No. 125/92 - Instaurado em 31.12, para apurar o
estupro da menor Josínete Matias de Souza, da maloca do Truarú (T. I. Truaní). São
acusados José Demetrio da Costa, A1mir Duarte Lima e Jaci Duarte de Souza. Concluido
em 11.04.94, sem indiciados.

ANODE1993
INQUÉRITO POLICIAL FEDERAL No. 01/93 - Instaurado em 06.01, para apurar a
comprar de carne de procedência estrangeira, pelos índios José Viana de Almeida e Jacir
Bernado de Souza. O inquérito foi concluído em 11.01.93 e ambos os índios indiciados.
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INQUÉRITO POLICIAL FEDERAL No. 04/93 - Instaurado em 11.02, para apurar as
circunstâncias em que Romero Sapara Filho atentou contra a vida de Dimeno Geocimar da
Silva, da maloca Maracanã II. Concluído em 18.04.94, sem indiciados, o acusado não
chegou a depor.
JNQUÉRITO POLICIAL FEDERAL No. 06/93 - instaurado em 23.04, para apurar rapto
da menor Juscelina, do Pium. Concluído em 04.03.94, sem indiciados.
INQUÉRITO POLICIAL FEDERAL No. 07/93 - instaurado em 10.03, para apurar as
acusações feitas pelo tuxaua do Maracanã II, sr. José Laureano Pereira da Silva, de que foi
ameaçado de morte, por não concordar com a Igreja Católica. J. F. em 22.11.94.
INQUÉRITO POLICIAL FEDERAL No. 08/93 - Instaurado para apurar violência física
praticada por policiais militares contra dois índios, da ma.loca do Cajú ( T. I. Raposa/Serra
do Sol). juiz Federal declinou a competência.
INQUÉRITO POLICIAL FEDERAL No. 02/93 - DPF-Bonfim - Instaurado em 13.02,
para apurar agressão física praticada por policiais militares e pelo fazendeiro Rufino, do
sítio União, contra índios da comunidade do Canauanim ( T. I. Canauanim). J. F. em
21.11.94.
INQUÉRITO POLICIAL FEDERAL No.10/93 - Instaurado em 16.03, para apurar
agressão ao índio Estácio Charles da Silva. Concluído em 21.11. 94, indiciado Winder de
Souza Filgueiras Jr.

INQUÉRITO POLICIAL FEDERAL No. 20/93 - Instaurado para apurar ameaça de morte
ao índio Sebastião Santiago de Araújo da Anta (T.I. Anta). Concluído em 30.03.94,
indiciado V aldir Correa da Silva.
lN'QUÉRITO POLICIAL FEDERAL No. 21/93 - Instaurado em 19.03, para apurar
agressão física contra Carlos Santana, o fato ocorreu na Delegacia de Crimes contra o
Patrimônio. J.F. em 21.11.94.
INQUÉRITO POLICIAL FEDERAL No. 24/93 - Instaurado em 19.03~ para apurar o
estupro contra Keila Domingos e espancamento de Ana Rodrigues Alves, praticados por
Genário Coelho. Foi concluido em 29.03.94 e indiciados Genário Coelho e Ana Alves.
INQUÉRITO POLICIAL FEDERAL No. 28.93 - Instaurado em 17.04, para apurar a
venda de bebidas alcóolicas nos bares "Placa", "Pavão" e "Cambalacho". Foi para a Justiça
Federal em 17.08.94 com solicitação de prorrogação de prazo. Anexar cópia do despacho
que aprovou a delimitação da área. J.F. em 22.11.94.
Resultado da Operação Selva Livre:

JNQUÉRITO POLICIAL FEDERAL NO. 32/93 - Instaurado em 23 .04, para apurar
apreensão de aeronave
em garimpo ( T. I. Yanomami). Concluído em 14.06.94,
indiciado Cleber da Costa Gonçalves.

JNQUÉRITO POLICIAL FEDERAL No. 33/93 - Instaurado em 29.04, para apurar
extração ilegal de ouro no rio Mucajai. O inquérito foi concluido em 20.05.93.
INQUÉRITO POLICIAL FEDERAL No.40/93 - Instaurado em 10.05, para apurar
extração ilegal de ouro. Em 04.11.93 foi concluído, sendo indiciado Raimundo Nonato
Lopes Ferreira.
INQUÉRITO POLICIAL FEDERAL No. 43/93- Instaurado em 10.05, para apurar roubo
na aldeia Cajueiro, possivelmente cometido por José Coelho da Silva. Arquivado em
02.03.94
INQUÉRITO POLICIAL FEDERAL NO. 56/93 - Instaurado em 01.06, para apurar
ameaça de morte feita por José Faustino Silva contra Alfredo Silva. Concluído em
27.04.94, sem indiciado.
INQUÉRITO POLICIAL FEDERAL No. 64/93 - Instaurado em 29.06, para apurar o
roubo de cinco cabeças de gado. Encaminhado para a SSP-RR, através do oficio no. 64394.
INQUÉRITO POLICIAL FEDERAL No. 69/93 - Instaurado em 13.07, para apurar
ameaça de morte contra o tuxaua do Uiramutã, Orlando Pereira da Silva. Concluído em
06.05.94, indiciados Paulo Wané da Silva e Gervásio alves da Silva.
INQUÉRITO POLICIAL FEDERAL No. 80/93 - Instaurado em 29.08, para apurar
seduçao de Ana Paula Macuxi. Juiz Federal declinou a competência.
INQUÉRITO POLICIAL FEDERAL No. 88/93 - Instaurado em 17.10, para apurar
estupro da menorwapixana Juliana Cipriano da Silva. Concluído em 20.06.941 indiciado
Sebastião da Silva. ·
INQUÉRITO POLICIAL FEDERAL No. 90/93 - Instaurado em 11.1 O, para apurar
tentativa de estupro Eudina Teixeira Viriato. Concluído em 09.06.94, indiciado Sílvio
Piracatinga.
INQUÉRITO FEDERAL No .. 91/93 - Instaurado em 14.10, para apurar as circunstâncias
da morte de Leôncio Cadete, wapixana, encontrado morto na rodovia que liga Boa Vista
ao Bonfim. Concluído em 13.05.94, sem indiciados. (O carro que atropelou parece com o
do suíço).
INQUÉRITO FEDERAL No. 95/93 - instaurado em 18.1 O, para apurar incitação à prática
de crime, cometida por Antônio Barbosa. Ouvidos Funai, DPF e CIR., falta o acusado. J. F.
em 22.11.94.
INQUÉRITO FEDERAL No. 99/93 - Instaurado em 09.11, para apurar a morte em
custódia do macuxi Dermocildes de Albuquerque Carneiro, ocorrido na Delegacia de Alto
Alegre. Concluído em28.04.94, indiciado Norberto Bento, que está preso a espera do
julgamento.
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INQUÉRITO FEDERAL No. 100/93 - Instaurado para apurar agressões físicas praticadas
contra policiais militares contra Jocildes Leoeádio que tocava órgão na Feira do produtor.
Juiz Federal declionu a competencia em 09.12.93.
INQUÉRITO FEDERAL No. 102/93 - Instaurado em 12.111 para apurar lesões corporais
praticadas por Mateus Pereira da Silva contra a sua irmã, ambos índios. Concluído em
13.12.93.

AN01994
INQUÉRITO FEDERAL No. 01/94 • Instaurado em 31.01, para apurar estupro da menor
Aldenora Zeferino da Silva, praticado por Antonio Milton. Em Cartório.
INQUÉRITO FEDERAL NO. 02/94 - Instaurado em 31.01, para apurar o esfaqueamento
de João Dantas, da maloca da Anta, praticado por Waldir Caetano, na maloca do Pium.
Em Cartório.
INQUÉRITO FEDERAL No. 04/94 - Instaurado em 01.02, para apurar ameaça de morte,
feita por Jair alves dos Reis e seu filho Luís Rosalvo, contra índios da aldeia Lilás. Em
Cartório.
INQUÉRITO FEDERAL No. 05/94 - Instaurado em 01.02, para apurar furto da TV de um
índio da Serra da Moça. São acusados Enoque Lira e Enoquinho. Juiz Federal declinou a
competência em 03.03.94 ..
INQUÉRITO FEDERAL No. 09/94 - Instaurado em 16.02, para apurar o HOMICIDIO
DE FRANCISCO DE ASSIS DE LTh1A AMBRÓSIO, ocorrido em 05.01. Francisco foi
morto a chutes por outro indio. J. F. em 18.11.94.
INQUÉRITO FEDERAL No. 20/94 - Instaurado em 25.02, para apurar o HOMICIDIO
DE ALEX DA SILVA, na aldeia Leão de Ouro, Amajari. Concluído em 02.05.94,
indiciado Sebastião Carvalho dos Santos.
INQUÉRITO FEDERAL No. 27 /94 - Instaurado em 02.03, para apurar ameaça de morte
feita por Rubinerio Moreira de Souza contra Sebastião Magalhães, da aldeia Maturuea.
Concluido em 30.03.94, indiciado Rubinério Moreira de Souza.
INQUÉRITO FEDERAL N" 35/94 - Instaurado em 14.03, para apurar suícidio do índio
Marcelo James de Oliveira. Concluído em 04.05.94.

INQUÉRITO FEDERAL Nº 37/94 - Instaurado em 15.03, para apurar apreensão de
aeronave em garimpo. Em Cartório.
INQUÉRITO FEDERAL N o 39/94 - Instaurado em 16.03, para apurar agressão ao índio
Sebastião Santiago de Araújo, Em Cartório.
INQUÉRITO FEDERAL Nº 42/94 - Instaurado em 24.03, para apurar atentado contra o
indio Valdecir. Concluído em 06.05. Foi indiciado Eládio Alves de Souza.
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INQUÉRITO FEDERAL Nº 43/94 - Instaurado em 28.03, para apurar garimpagem ilegal.
Concluído em 29.07. 94, indiciados José Ferreira Lima e Antonio Juvenir de Souza.
INQUÉRITO FEDERAL Nº 44/94 - Instaurado em 28.03, para apurar destruição do retiro
da maloca Laje. Concluído em 06.06.94. Há o dano afirmado pelo autor e a conclusão do
inquérito é atípica.
INQUÉRITO FEDERAL Nº 47/94 - Instaurado em 04.04., para apurar espancamento do

tuxaua da maloca Sapo. Arquivado em 17.11.94.
INQUÉRITO FEDERAL Nº 48/94 - Instaurado em 04.04., para apurar destruição da
maloca do Machado. concluído em 27 .07, Indiciado Agamenon Pinheiro Magalhães Jr.
INQUÉRITO FEDERAL Nº 49/94 - Instaurado em 11.04., para apurar atentado contra a
índia M' Nilza. Concluído em 06.05. Indiciado aqui o Agamenon Pinheiro Magalhães Jr.
INQUÉRITO FEDERAL Nº 50/94 - Instaurado em 12.04, para apurar morte do
yanom.ami próximo a Vila Iracema. Concluído em 10.05, sem indiciado. Desmembrado
dode 92.
INQUÉRITO FEDERAL N' 54/94 - Instaurado em 20.05, tentativa de homícidio contra o
índio Edimilson Lima Rodrigues. Concluido em 06.06.94, sem indiciados.
INQUÉRITO FEDERAL Nº 56/94 - Instaurado em 11.05, para apurar tentativa de
homicídio contra o índio Edimilson Lima Rodrigues. Justiça Federal 17.08.94.
INQUÉRITO FEDERAL Nº 57 /94 - Instaurado em 20.05, para apurar a morte do índio
Bento Sampaio, da aldeia Napoleão (T. I. Raposa/Serra do Sol). Concluído em 10.05.94.
Indiciado Rodney César da Silva.
INQUÉRITO FEDERAL Nº 59/94 - Instaurado em 26.05, para apurar invasão à maloca
Machado (T. I. Raposa/Serra da Sol), pelo Sto. Raildo e seus comandados. Em Cartório.
INQUÉRITO FEDERAL Nº 60/94 - Intaurado em 26.05, para apurar calúnias contra o
indígena João Alfredo Pereira, pelo posseiro José Américo Valéntim. Arquivado em
21.07.

INQUÉRITO FEDERAL Nº 63/94 - Instaurado em 26/05, para apurar sedução da índia
Dalcijane Cruz. Em Cartório.
INQUÉRITO FEDERAL Nº 64/94 - Instaurado em 27.05 para apurar tentativa de
homicidio contra Raul Pereira da Silva. Em cartorio.
INQUÉRITO FEDERAL Nº 75/94 - Instaurado em 07.07, para apurar HO:MJCIDIO DO
ÍNDIOLAURENTINOM-4.RCOSDA
SILVA. J. F. em 10.11.94.
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INQUÉRITO FEDERAL Nº 78/94 - Instaurado em 26.07, para apurar o espancamento do
índio Manuel de Souza. Em Cartório.
INQUÉRITO FEDERAL Nº 80/94 - Instaurado em 29.07, para apurar apreensão de
aeronave em garimpo. Em Cartório.

INQUÉRITO FEDERAL Nº 82/94 - Instaurado em 03.08, para apurar HOMICIDIO DO
íNDIO NARCISO RODRIGUES. Em Cartório.
INQUÉRITO FEDERAL Nº 88/94 - Instaurado em 23.08, para apurar as circustãncias da

morte do indio João Firmino, do Tarame(T.I. Raposa/Serra do Sol) . Em cartório.
INQUÉRITO FEDERAL No. 98/94 - Instaurado em 08.09, para apurar ameaça de morte
feita pelo fazendeiro Álvaro Calllegari contra os índios Paulo e Oliveira da área
Canauanim Em Cartório.
INQUÉRITO FEDERAL No. 99/94 - Instaurado em 09.09, para apurar furto de gado da
aldeia Perdiz (T.I. Raposa/Serra do Sol), sendo acusados Waney e Dogenaldo. Em
Cartório.
INQUÉRITO FEDERAL No. 101/94 - Instaurado em 09.09, para apurar as circunstâncias
em que o índio Severino da Silva esfaqueou o índio Francisco Diogo, ambos da aldeia
Vista Alegre ( T. I. São Marcos).
INQUÉRITO FEDERAL No. 108/94 - Instaurado em 21.09, para apurar violência sexual
contra Eurice Santos e Solange Dias, cometida por funcionários da empresa Odebrecht, na
Boaca da Mata (T. 1. São Marcos).

INQUÉRITO FEDERAL No. 112/94 - Instaurado em 27.09, para apurar estupro de
Rosinete Raposo Felipe, ocorrido durante comício político, na aldeia Tsbalascada (T.I.
Tabalascada). Em Cartório.
INQUÉRITO FEDERAL No. 133/94 - Instaurado em 01.11, para apuraro estupro de
Leires Diana dos Santos, 10 anos, pelo posseiro Raimundo, na aldeia Samã. (T.I. São
Marcos). Em Cartório.
lNQUÉRITO FEDERAL No. 137/94 - Instaurado em 16.11, para apurar destruição de um
retiro e agressão física ao índio Aquilino, cometido pelo fazendeiro Simeão Peixoto, na
aldeia Monte Sinai (T.I. Raposa/Serra do Sol). Em Cartório.
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RELATORIO ANALÍTICO DA ASSESSORIA

.JURÍDICA PRESTADA AO

CIR - PERÍODO JANEIRO A JUNHO DE 1994.

No Brasil é ano de eleições presidenciais, para governador, para
deputados federais e estaduais, é ano da troca. da moeda (de cruzeiros real para. real)

e ano da copa do mundo, '1 'udo isto contribue para que haja um ar de "es,Pera para
ver no que vai dar". A nível nacional foi votado em junho o Estatudo do Indio, que
ficou com um texto razoável, apesar de muito detalhado em alguns aspéctos
(propriedade intelectual, por exemplo) e curto em outros (aproveitamento

de

recursos hídricos),
O processo de demarcação da Terras Indígenas Raposa /Serra do Sol
que se encontrava novamente na mesa do Ministro da Justiça, depois de ser remetido
desde maio de 93 de volta à FUNAI, à Procuradoria Geral da República, ao Estado
Maior das Forças Annadas-EMFA e à Procuradoria Jurídica do próprio Ministério,

para que fossem dados pareceres sobre a legalidade da demarcação da área,
recebendo 3xl(EMFA) pela demarcação, foi em janeiro desde ano remetido pelo
Ministro da Justiça, numa decisão totalmente inovadora e que não conta com
amparo legal, à Advocacia Geral da União, que por sua vez, ousando ainda mais,
enviou o processo para os Ministérios da Marinha, Exército e Aeronáutica, por
entender, ao nosso ver equivocadamente, que a área por estar em faixa de fronteira
precisa para ser demarcada de autorização do Conselho de Defesa Nacional.
Acreditamos que até o final do Governo Itamar nenhuma posição será tomada com

relação a esta terra. O novo Ministro da Justiça do Presidente que for eleito em
novembro é quem decidirá, Com relação as demais áreas indígenas a falta de

recursos tem prejudicado o andamento do processo de demarcação d~-q mesmas.
O trabalho da Assessoria Jurídica ao CIR, precisa ser repensado.
Existe uma demanda de trabalho muito grande, que u.rn só assessor não dá conta. Por

outro lado> toma-se necessário uma maior definição da assessoria a ser prestada.
Dada a minha experiência atuando nos últimos 3 anos aqui em Roraima, é possível

notar que existe um vácuo da atuação da assessoria jurídica frente a.o judiciário. O
acompanhamento dos inquéritos e dos processos em andamento é feito de maneira

precária pela FUNAI e insatisfatória pela Procuradoria da República em Roraima,
que não dispõe de um Procurador

ÍL"<.o aqui no Estado.

A assessoria prestada. ao CIR tem se dado mais ao nível administrativo
e político, do que propriamente jurídico, ou mesmo jurídico à nível de consulta e
orientação, mas não de atuação nos casos de violência ou conflitos de interesse que
estão sendo discutidos à nível judicial.
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No momento existem 37 inquéritos em andamento que investigam
denúncias de violências cometidas contra ou por indígenas. Na Justiça Federal

existem cerca de 60 Ações Penais e Civis, as últimas discutindo, invariavelmente, .
posse e propriedade sobre terras indígenas. A participação das comunidades
indígenas nestes processos judiciais, apesar de fundamental, é mínima e prestada de
maneira despreparada, sem que haja um prévio conhecimento do que está sendo
discutido e de em que momento se encontra o processo. A maioria das comunidades
que têm processos tramitando na Justiça estão cônscias do fato, mas desconhecem a
importância de sua participação para que a lide seja resolvida de maneira a elas
favorável, ou a gravidade que uma decisão desfavorável pode significar.
Com relação aos números de inquéritos instaurados nos últimos 4

anos é possível dizer que o trabalho de conscientização dos direitos indígenas têm
sido bastante positivo, significando um aumento do número de denúncias dos casos
de abusos de direitos. Infelizmente, não é possível dizer que há uma diminuição do
número de infrações e crimes cometidos contra indígenas. A impunidade talvez seja
a maior responsável, como também o envolvimento e cumplicidade de órgãos
estaduais na prática de crimes, como melhor relatado no documento do CIR
entitulado "Roraima um Estado de Violência Institucionalizada", elaborado e
distribuído em abril deste ano, em anexo.
Assim, esta assessoria entende como oportuna e necessária uma
mudança de enfoque no trabalho que é realizado. É dificil garantir que não haverá
prejuízo no trabalho de acompanhamento geral que é realizado junto ao CIR, no
entanto, as vantagens de um trabalho mais especializado, na prestação juridicional
da Justiça, pode significar um avanço muito maior na criação de uma consciência
indígena de que é possível não só reinvindicar direitos, mas de fato, exercê-los
plenamente.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA ASSESSORIA .JURÍDICA AO CIR
PERÍODO .JANEIRO A .JUNHO DE 1994
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Esta assessoria esteve no período de outubro a dezembro de 1993,
funcionando apenas internamente (serviço de recortes de jornais, arquivo de
documentos, fornecimento de cópia de material arquivado, etc.) devido ao gozo de
férias e de afastamento sem remuneração por parte desta assessora. É importante
ressaltar que durante este período a secretária colocou-se à disposição do
antropólogo Paulo Santilli, então perito em uma ação que a Procuradoria da
República em Brasília, move para retirar os garimpeiros desta Área Indígena
Raposa/Serra do Sol, para fazer pesquisa nos arquivos da Assessoria Jurídica.
Janeiro - assessoria, junto com Paulo Guimarães ( CIMI - Nacional ) e
Silvio Cavuscens ( Assessor da COIAB ), durante à rêalização da Assembléia Geral
dos Tuxauas, de 5 a 8 da janeiro.

A partir da Assembléia Geral deu-se início à discussão para a
realização de uma barreira, dentro da Área Raposa/Serra do Sol, que não permitisse
o acesso de carros carregando bebidas alcóolicas e combustível para os garimpas
ilegais praticados nos rios Maú, Quinô e Cotingo.
Houve no dia 12 uma reunião no CIR para discutir os
encaminhamentos dos trabalhos aprovados na Assembléia Geral, para serem
realizados durante o ano.
Reunião com Dom Aldo para discutir os trabalhos a serem realizados
durante o ano.
Elaboração de um documento para o CIR encaminhar a COIAB, que
fez uma apresentação oral de 1 O min, na reunião sobre D.H das Nações Unidas, em
Genebra.
Foi enviado o pedido de cancelamento dos cadastros da Fazenda
Vendaval, em razão da Diocese de Roraima, em 1989, ter indenizado o posseiro
que nela vivia.

Foi feito contato com a Comissão Pró-Índio de São Paulo e envio de
documentos sobre a Hidrelétrica do Cotingo.

FEVEREIRO
Reunião com OPIR, APIR e CIR sobre Revisão Constitucional.
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Elaboração de um oficio para a Assembléia Legislativa do Estado,
contra a criação de dois munícipios em áreas indígenas (São Marcos e Raposa/Serra

do Sol.
Elaboração de documento do CIR contrário à Revisão Constitucional
dos direitos indígenas para o relator do Estatuto do Índio, da Comissão da Camara
dos Deputados.
Acompanhei na Polícia Federal o depoimento de 3 índios da Guiana
que tiveram o gado roubado por índios e brancos brasileiros.

a respeito do projeto de proteção
ambiental e auto-sustentaçâo.do BIRD, para a terra Raposa/Serra do Sol.
Contactei

FUNAI-Brasília

Reunião da coordenação do CIR de 15 a 18 de fevereiro.
Mantive contato com o antropólogo Paulo Santilli sobre o laudo da
pericia na Ação que a Procuradoria da República move pedindo a retirada de todos

que praticam atividades de mineracao e garimpagem. ilegal, na Raposa/Serra do Sol.
Acompanhei Cláudia Andujar, da Comissão para Criação do Parque
Y anomami, em visita ao Juiz Federal e ao Procurador da República em Roraima,
sobre o massacre de Haximu.
Participei de reunião do CIR com o coordenador da entidade Médicos
Sem Fronteira-Holanda, Hans Veeken, sobre problemas de desempenho da
coordenação local da MSF.

Participei de reunião promovida pela APIR sobre Religião X Cultura
Indígena.
Mantive contato com Benjamin Penglase, representante da entidade
Americas Watch, sobre o interesse desta organizacção em fazer um relatório sobre a
situação de violência a que estão submetidos os índios que vivem nos lavrados de
Roraima.
Mantive contato com CPI-SP sobre a Hidrelétrica de Catingo.
Atualizei dados dos inquéritos na Polícia Federal.
Ajudei o CIR a organizar um encontro, no SEBRAE, com Policia
Federal, FUNAI, IBAMA e comandante da Polícia Militar, para discutir violência x
impunidade x ineficiencia dos órgãos governamentais para proteger as comunidades
indígenas e processar e punir os culpados de crimes praticados contra elas.
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Reunião com Dom Aldo no escritório.
MARÇO
- Acompanhei o caso do filho do fazendeiro que ameaçou de morte o
vaqueiro do Maturuca e foi por ele preso.
Escrevi um projeto para aquisição de um computador para o CIR.
Reunião com Dom Aldo.
Fomos na Assembléia Legislativa do Estado, entregar documento
contra a criação de dois mnnícipios em áreas indígenas e levamos material da
Raposa/Serra do sol.
Encaminhei o caso de um menor
espancado pela Policia Civil.

de 16 anos que foi preso e

Foi realizado o encontro no SEBRAE.
Participei de reunião da Pastoral Indigenista da Diocese de Roraima.

Reunião com o CIR sobre a contabilidade da entidade.
Encaminhei documento relativo a roubo de gado da aldeia Lilás e
invasão de um branco na aldeia Mangueira.
Mantive contato com Benjamin, da Americas Watch.
Mantive contato com o perito da Ação dos garimpeiros e com FUNAIBrasilia à respeito da demarcação da Raposa/Serra do Sol.
Iniciou do bloqueio da Raposa/Serra do Sol - envio de documentos
para todas as entidades, autoridades e imprensa local, nacional e internacional.
Acompanhei o coordenador do CIR em visita ao Gal. Apparicio
Domingues - comandante do 7o. Batalhão de Infantaria e Selva, levando o
documento do bloqueio.
ABRIL
Preparei documentos e uma agenda de viagem para o representante da
Americas Watch.
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Elaborei documento sobre violência e impunidade.
Preparei documento para Waldir Tobias que viajou para N.Y no início.
de abril: para participar de algumas atividade ligadas a ONU, a convite de Sidney
Possuelo.
Reunião no CIR sobre a Comissão Especial Externa, que a
Assembléia Legislativa Estadual criou para investigar o trabalho das ONG'S que
atuam em áreas indígenas.
Contato com o Grupo de Trabalho da Amazonía sobre reunião com o
Ministro da Justiça.
Repasse do endereços de fazendeiros . para a Polícia Federal e
comunicação para os índios virem depor.
Contato
Constitucional.

com o CIMI

sobre Raposa/Serra do Sol e Revisão

Estive na Corregedoria de Polícia para ver o caso do Canauanim.
Representante da Americas Watch chegou - viagem
Canauanim, Santa Cruz e Barreira e visita às autoridades locais.

para

o

No dia 14 houve uma reunião de lideranças do CIR com o Ministro da
Justiça sobre a Raposa/Serra do Sol.
Reunião do CIR, na sede, sobre a barreira no Raposa/Serra do Sol.

Encaminhamento da denúncia do tuxaua da Laje, de que um
fazendeiro de atirou na carroça, onde viajava com sua família.
Atendi o tuxaua da aldeia Leão de Ouro - caso de índios que se
mataram na aldeia.
No dia 28 houve uma Audiencia Pública com o Ministro da Justiça,
na Camara dos Deputados, onde foi discutido o caso da Raposa/Serra do Sol .

MAIO
De 2 a 6 participei de um curso sobre Estudo de Impacto Ambiental,
promovido pela Environmental Preotection Agency e outras entidades americanas e
brasileiras, na cidade de Rio Branco-Acre.
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No dia 8 houve o Plebiscito para Emancipação dos Munícipios, que

não aconteceu dentro da Raposa/Serra do Sol. Na área de São Marcos houve, mas
não obteve o número de votos suficientes para emancipar.
De 9 a 13 foi realizada a Assembléia da COIAB, em Manaus, a qual
participei como assessora, junto com Sérgio Leitão do Núcleo de Direitos Indígenas
e Judith do CIMI-Regional Norte I.
Reunião no CIR - avaliação dos trabalhos na Barreira e outros.
Foi remetido documento para o Ministro da Justica pedindo retirada. da
Policia Militar da Raposa/Serra do Sol.
Do dia 18 a 20 ministrei Curso de Legislação na aldeia do Pium,
para lideranças indígenas da região do Taiano.
No dia 18 houve o homicídio do senhor Bento Sampaio e o estupro de
sua mulher, ambos da aldeia Napoleão. Envio de documento e contato com
autoridades (Polícia Federal, Procuradoria da República e Funai).
Reunião no CIR. para preparar dois representes do CIR, no encontro
sobre militarização da Região Amazônica, organizado pelo CIMI em Manaus.
Ministrei um dia de Curso sobre Legislação Indígenista, no Baixo
Cotingo, este curso ficou prejudicado em função dos trabalhos no caso Bento

Sampaio.
Fiz a tradução do inglês para o português do release sobre o relatório
da Américas Watch.
JUNHO
De 6 a 8 houve a reunião da Coordenação Ampliada do CIR.
Dia 1 O - Reunião com os tuxauas da Raposa sobre o homícidio do
Bento Sampaio.
Conversa com o tuxaua da Maloquinha sobre as fazendas que estão
dentro da aldeia Miang (Terra Raposa/Serra do Sol).
Elaborando parecer, encomendado pelo CIR, sobre criação de
cooperativas.
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Conversa com o tuxaua da Maloquinha sobre as fazendas que estão
dentro da aldeia Miang (Terra Raposa/Serra do Sol).
Elaborando parecer, encomendado pelo CIR, sobre criação de

cooperativas.
Conversa com o tuxaua da aldeia Boqueirão, onde a comunidade
apreendeu uma certa quantidade de madeira retirada de dentro da área indígena. por

uma fazendeira. O IBAMA, em vez de autuar a fazendeira queria multar a
comunidade.
Reunião no CIR com o pessoal do Amajari, Aningal, Pium, Araça,

Acompanhando a pericia de várias Ações na Justiça Federal.
Reunião no CIR com a antropóloga Nádia Farage sobre as áreas

Wapixana.
30 - Conversei com o pessoal do Ouro e com Procurador sobre o caso
Bento Sampaio.
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