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Ministério c1a Justiça 

Gabinete do Ministro 
08001.005743/99-72 

Ctyc 1/ Y?/ 

OFÍCIO PGR/GAB/N° 2 9 4 

Brasilia, 02 de julho de 1999 

Senhor Ministro, 
., 
,! 

(·:. 

Cumprimentando-o, encaminho a Vossa Excelência, "'para conhecimento e 

providências que reputar cabíveis, cópia do Oficio nº 166/99/CaDIM, de 28 de maio do corrente 

ano, recebido da Subprocuradora-Geral da República MARIA ELIANE MENEZES DE FARIAS, 

Coordenadora da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal 

~ lUYIJ;G••a~ ~), em que aponta fato grave que estaria acontecendo na área 

, ~no município de Carnaubeira da P~ Estado de Pernambuco, 

emergeeeial para a eliminação do narcotráfico 

!ocalidade, com a conseqüente desintrusão da área de grupos d.ou pessoas a ela estranhos". 

,: 
\ ... 

Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência protestos de elevada 

estima e distinta consideração. 

Atenciosamente, 

GERALDO BRINDEIRO 
PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 

Excelentíssimo Senhor 
Ministro RENAN CALHEIROS 
Digníssimo Ministro de Estado da Justiça 
BRASILIA-DF 
6"Câmata2 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
6ª Câmara de Coordenação e Revisão 
(Comunidades Indígenas e Minorias) 

OFÍCIO/N. 0 jl ( ' /99/CaDIM Brasilia, 28 de maio de 

1999. 

( ., . •, 

Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da República, 

É de conhecimento público, e por certo de Vossa 

Excelência, que o sertão pernambucano é uma das áreas onde 

prospera o plantio da 'maconha", nome vulgar dado ao 

processamento semi-industrial de partes da planta psicotrópica 

~· ( . 
'•- 

• canabis sati va lineu". Por outro lado, é certo que o 

esforços para a Governo vem prioritariamente desenvolvendo 

erradicação de nefanda prática. 

Neste diapasão, tomo a liberdade de apontar fato grave 

que merece ação estatal rápida, imediata e prioritária entre 

as mui tas prioridades governamentais existentes, pela qual 
..... 

sõllcito a intervenção de Vossa Excelência. 

No Município de Carnaubeira da Penha, desmembramento do 

Município de Floresta, Estado de Pernambuco, situa-se a área 

indígena pertencente à comunidade ATIKUM-UMÃ com superfície de 

16.290 ha., que se encontra regularizada, integrando, 

G;\8 - PGR-1 
J . ' Reg. -:«, ',l.:t j 

: Em:?_R !Q.3 .. i '.j<:1. j 
~ ~' 

assim, o patrimônio da _União-,~ 



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
\ - .: 1 'u d j <--/ J..Z .:/e:: 
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0~ -----· •.. - 
A comunidade indígena ATIKUM, embora 

t 

traço de integração cultural em razão das influências da 

colonização e do resultado do ajuntamento com a comunidade 

negra fugida na época da escravatura e da 

económica da atividade rural, desenvolvida, 

preponderância 

às vezes, em 

parceria com a comunidade envolvente, ainda mantém as bases 

de estrutura cultural ancestral muito sólidas, entre estas 

destaca-se o agrupamento por facção familiar. É relevante 

anotar que o traço cultural da formação familiar nordestina 

repousa basicamente em herdade dos modos estruturais da 

e~ formação social indígena da região. 

Afora os traços acima anotados, associados a outras 

variáveis históricas contidas no relatório que lastreou a 

demarcação de suas terras, a comunidade indígena ATIKUM não 

se particularizou da problemática geral dos índios 

nordestinos, que, por sofrer incompreensão maior do que 

outras comunidades indigenas no país, tiveram um processo de 

'reconhecimentoª estatal extremamente doloroso. 

Nos anos 80, 
inteiramente envolvida 

a comunidade ATIKUM encontrava-se 

com os procedimentos que lhe 
( assegurassem a 

problemas comuns 

manutenção de suas terras 

às comunidades indigenas 

e 
do 

enfrentava 

Nordeste, 

quando, como lamentavelmente sempre soe ocorrer, por decisão 

administrativa equivocada do órgão responsável pela proteção 

dos silvícolas (a Fundação Nacional do índio - FUNAI), foi 

introduzido na esfera comunitária dos indios ATIKUM componente 

de atrito que desaguou na situação atual. Vejamos os fatos. 

Em 1983, por motivos poucos claros há testemunhos que 

fundam o ato em necessidade de apaziguar conflitos agudos 

entre facções tribais, existem outros de que foi um mero ato 

na tentativa de cooptação da comunidade envolvente 

2 
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facilitar os grupos de trabalhos a serem 

a fim de darem inicio ao processo de reconhecimento da terra 

ATIKUM ~ o certo é que nesta época a FUNAI contratou o 

fazendeiro Manoel Cirilo da Silva para integrar o pessoal 

daquela autarquia na área indígena ATIKUM. 

. 
~ 
.1 
i 
' (, ... ,. 

' 

É ainda importante anotar a versão de que a -efetivação" 
social do fazendeiro Manoel Cirilo dada por informes do 

antropólogo Rodrigo Azevedo, verbis: 

"Episódio assim descrito a partir da pesquisa 
do antropólogo Rodrigo de Azeredo. Entre 1967/68, 
o comissário de polícia Senhor Siné, fazendeiro 
de Carnaubeira, cuja a pena se sobrepunha à terra 

indígena, pediu para o então chefe de posto da 

terra ATIKUM, Senhor Antônio Torres, para 
"acoitar" Manoel Ciril.o, que havia .matado um PM. 

Como se tratava de um "p_istolei_ro fino", 
prestador de serviços aos fazendeiros locais, a 

influência destes foi suficiente para conquistar o 

aceite da recém nascida. FUNAI e da população 
indígena. 

Na década 80 Manoel. Ciril.o recebe a 
( .. carteirinha de índio fornecida pelo então chefe de 

posto ,José Heleno de Souza, vindo assim a ser 
incozporado pela FUNAI ao grupo indígena, para 

depois ser inclusive objeto de laudo antropológico 
a pedido da própria FUNAI, com o objetivo de 

provar a indianidade de Ciril.o, vindo o laudo a 

justifica-la devido os laços de parentesco com 

Abdon Leonardo da Silva, assim portanto 

considerado um "índio legítimo", por ter nascido 
na Serrinha da Penha; por sua mãe dançar Toré. 
No mesmo período 42 carteirinhas 
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distribuídas entre não 

paiavras, Ciriio foi incorporado burocraticamente 

ao Grupo, passando a ser tuteiado peio Estado e a 

não responder pelos seus atos perante a Lein. 

Ora, seja qual for a versão real dos fatos, a inserção J l 
de um fazendeiro com propriedade pretendida sobre a áreal 
indigena e de passado pouco claro, foi, no mínimo, 

temerária. 

Portanto, a FUNAI introduziu na área indígena ATIKUM um 

não indio, com fortes interesses pessoais e, sabidamente, 

conflitante com os dos silvícolas, para comandar de fato a 

estrutura de contato mais direto com a comunidade indígena, 

ou seja, o posto da FUNAI na área ATIKUM. 

Efetivamente, o que resta evidente é que a introdução do 

servidor na área seguiu uma diretriz que desaguou em uma 

política de sistemática eliminação física e cultural da 

comunidade ATIKUM, o que se deu pela privatização da área e a 

flagrante desintrusão forçada desta para ·benefício do Senhor 

Cirilo. 

e 
Até os idos de 1989 a política de eliminação cultural 

levada efeito pelo citado servidor era escamoteada pela 

• compreensão" administrativa da necessidade da sua presença 

para efeitos de pacificar a área em razão de 'brigas havidas 

entre grupos familiares", o que sabidamente não era verdade, 

pois o quase sempre despreparado administrador da FUNAI 

confundiu o desenrolar da cultural divergência entre facções 

com brigas derivadas do conceito ocidental de família. No 

entanto, tal permissividade e abandono era o começo da 

política de eliminação física e cultural dos ATIKUM que se 

instalava de forma violenta, já qu~ o Estado, ao introduzir 

elemento arbitral diverso daquele secularmente mantido pelay 

4 
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facções, 

Fts 

j.• 

conflitos, reforçando a posição do mediador branco, 

um elemento, que pelos novos referenciais de cultura da 

comunidade, passou a ter ascendência acima dos detentores do 

poder tribal. Em swna, foi instalada a lógica e a forma de 
' conflito familiar tipica do sertão nordestino para a solução 

dos conflitos indigenas. 

(·,. 
' 

Neste ponto destaca-se as ponderações do antropólogo 

Rodrigo Azeredo, verbis: 

"A figura de Manoel Cirilo e a impunidade que 

cerca sua pessoa pode ser esboçada em torno de 

a.lguns episódios. É apontado como mandante da 

chacina ocorrida em 1985 dentro da Terra Indígena. 

Em 1987 Ciril.o invadiu a cadeia púb.lica da cidade 

de floresta, retirou um preso, o assassinou e 

esquartejou na rua em frente à cadeia sem que nada 

decorresse desse fato. É também acusado pel.o ex- 

1.ider indígena assassinado, Abdon Leonardo da 

Silva, de Ter assassinado ~-che$e de-~ 

~valdQ_, É responsável pela expul.são do ex-Chefe 

de Posto Francisco Xisto Ramos. 

O filho de Ciril.o, juntamente a Mauro Quíxa.beira e 

Cel.estino, são acusado do assassina to do cacique 

Abdon Leonardo da Si.l va e seu izmão Abdias 

Leonardo da Silva." (fls. 31-32 âoe autos) 

Ainda em 1989, com a solidificação da posição de mando 

do servidor Manoel Cirilo da Silva, a comunidade ficou aberta 

a aceitar novas formas de exercicio de poder e organização. 

Estabelecidas as novas regras comunitárias, 

Manoel Cirilo da Silva passou a usufruir da 
o servidor L,\ 1 
sua novel/;\ 

5 
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~~ i 

condição . Par a tanto, efetuou a ins e rd.i...: ~~-::-~e1~a;::;.~ffl'Oaft~fãcre-r1 
ATIKUM na economia mais próspera da região: •o narcotráfico". 

'•i ,. 

É importante sublinhar que a decisão administrativa 

equivocada do Estado criou os elementos mais favoráveis para 

que o negócio illcito desse certo. Primeiro, abriu de forma 

impar a possibilidade para que o plantio de canabis sativa 

lineu se desse em terras da União cercadas por afetação 

administrativa de restrição de ingresso (área indigena), 

território protegido dos olhares curiosos da comunidade 

envolvente e do próprio Estado. Segundo, gerou a 
possibilidade do excedente de mão de obra qualificado para a 

feitura do plantio, o que decorre do recrutamento forçado dos 

membros da comunidade indigena, gerando contraprestação 

laboral de forma gratuita e subordinada a temor reverencial 

decorrente de mando tribal. Terceiro, criou obstáculo ao 

alcance da lei penal, que ficou restrito em função da 

qualidade dos investigados (indios). Quarto, possibilitou o 

uso de patrulhamento ostensivo por pistoleiros na área, 
estranhos à comunidade envolvente, posto que a sociedade do 

entorno não poderia se dar conta ou esboçar espanto pela 

presença de estranhos na área, haja vista a sua afetação 

especial. Enfim, o Estado criou as condições para que se 

estabelecesse a instalação de forma de servidão engajada a 

serviço do tráfico de entorpecentes. 

J 
' ·~ 

i 
' ., ~ ~ ~ 

Estabelecida as novas bases de exploração dos silvicolas, 

o passo seguinte, corolário da nova forma de exploração, foi 

o do recrudescimento do controle sobre a comunidade, que 

passou a se dar mediante a eliminação física dos opositores do 

servidor da FUNAI, como dá exemplo a morte dos caciques ABDON 

LEONARDO DA SILVA e ABDIAS LEONARDO DA SILVA, bem como o 

estabelecimento de uma diáspora sistemática de parcela da 

comunidade, como comprova a narrativa de expulsão de famílias~ 

~ 

6 
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inteiras de indígenas 
narcotraficante. 

que não 

'n - . MINISURIO PÚBLICO FEDERAL 

se 

Neste ponto é relevante anotar que mais de 80 famílias 
foram desalojadas compulsoriamente da área indígena e 

• espalhadas pelo Brasil, em verdadeiro exterminio cultural 
(lista anexa) . 

Isto posto, tem-se hoje três graves problemas na área 
ATIKUM. \. O primeiro, a sujeição da comunidade indígena 
remanescente na área (aproximadamente 1.500 pessoas) à lógica 

(;,, brutal do narcotráfico. -'l.A segunda, a permanente ameaça de 
extinção f isica dos possuidores da terra, o que se dá pelo 
trabalho forçado no plantio da maconha e na impossibilidade de 
forjar-se oposição. 7,. O terceiro e último, o estabelecimento 
regular de diáspora populacional. 

Deste modo, permita-me sugerir a Vossa Excelência que 

e: 

interceda perante o Poder Público no sentido de que este: 
a) efetue, com a urgência necessária, operação 

$mergençial para a eliminação do narcotráfico na área indigena 
ATIKUM, com a conseqüente desintrusão da área de grupos e/ou 
pessoas a elas estranhos; 

b) em paralelo e de preferência de forma concomitante, 
inicie já programa para reunir em um primeiro momento as 
familias de indigenas que se encontram dispersas em razão da 
diáspora estabelecida e reuni-las em lugar diverso ao do 
Estado de Pernambuco, para os fins de proteção física da 
comunidade, até o término da operação acima sugerida, 
efetuando-sel a se.2,uir, o retorno dessas famílias à área 
indígena; 

c)trace programa de sustentação emergencial da população 
~ndígena e formule política de auto sustentação permanente, Ç 
para a comunidade. r'f"" 

7 
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Para tanto, caso Vossa Excelência atei.:ee a !"1!&8\iãe 1 

acima formulada, tomo a liberdade de indicar que os órgãos 
responsáveis pelas operações e programas acima especificados 
são: a Secretaria Nacional de Combate às Drogas, o Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o Programa . i 
Comunidade Solidária e, por último, a Fundação Nacional do 
índio. 

, 'MINJSTWO PÚBUCO FEDERAL Fls 

Atenciosamente. 

~~ 
MARIA ELIANE MENEZES DE FARIAS 

Subprocuradora-Geral da República 

Coordenadora da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão. 

(,.· 
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' , Ministério da Justiça 
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Sistet na de C cntrole de Documentos 
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Pai1 r 
Orgãr. errnss.; ::~j~ ~c,AP 

::ata Origé:'r··- ·J2/C7/1999 DEPIMA em, Oi!,{ O~ 
HORA; lJ ~ BQ 
~EGISTRO; ÔG i:_ 
RUBRICA; ~ .• 

:=rc..:.edênc,a ;:,ROC0í'ADCR.A Gê:RAL DA BE,:;uSLICA · ?GR 

~"':tent2· GEºI\LDÓ 8RINDÉ1~ - PROCURADOR 
I,• "' . . 

Endereço: sr=;; •.•• .s1UA·- DF . ... 

@ Assunto: PRESENÇ~ D~ DR.OGAS AREA INDlEN~ ATIKUM UMA 
. ' 'l-· 

.J 

Interessados. 
GERALDO s~:NDE:r~o - PGR 

~-"'$limo 
COMUN!CA F.A.TO GR.tWE ESTA .A.CJNTECENDC; JA AREA INDIGENA ATIKUM UMA SITUADA NO 
iv•\JNlí~iP1C, Í''7 ·~":APr,1,..,., ,,.:~'::1;... .l DA ºENH.l;>='~ ~~iVOL "./ .. 1~NTO COM O NARCOTftNJCO 

Re;s. '''º'" ,, . 1r::~~-~".-;~D~~r1'Zi.,.2~z,.,.~-u==, 
Anexos. i' ··· ...•• -112_....L,l , 

n<s';,a,~,;.-· 

Situação· Pendente 

j_l 

-----------------------------------.----------------------------------------------------~---------~~-------------·-·------------------- 
•. - . . , I 
V.'. Para: GM/CGG - 0R 'F.ERNANOO AMORIM 

• •• • .- .• , 1 
'"C. .: 
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• 1~ 



llt!fi~, o. . ~ 

ffi·~~ 

) 

.. ,. 

','. ..•. -: 

,: ·,> .~::~t?r\.';: 

,..~~J·· 'fl· 

i 

i 
l 

l 
i 

j 



~~ Identificacao-do-Doçumento.~~~~~~~~~~~~~~ 
Tipo: PAPELETA ENCAM Numero: s/nr Data Doe.: 07/07/99 

....-~~~~~~~~~~~~~~Identificacao-da-Origem1~~~~~~~~~~~~~~~ 
Nome: Ana Gilda de Sa Carvalho Coord Geral do GAB do MJ 
Enderece 

UF:DF 

! 
j 

Num. Prot. Presidencia: 21.065 Data Cadastro: 09/07/99 _ 

Destinatario : Presidente da FUNAI r;!~~n6: ::--s~ 1:22iB1 ·! 

Enc of 0~94 9eraldo.Brindeiro inf lf!!!;~::':t: j 
grave a.i At1kum, situacao em Carn n 

beira e envolvimento narcotrafico. 
,. 

Mareio Lacerda 
Presidente da FUNAI 

Andamentos do Documento 
Entrada: 09.07.99 - Presi.mm 
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! Fundação Nacional do Índio 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 1,\.;..:<I'-"' -- 1 •'; .• 
• < •••• 

}lemo n• 5 &,o /CPTIIDEPlMA/99 
Brasília. J .5 de agosto de 1999. 

Para: Senhor Administrador daAER de Recife 
Ref.: Denúncia do Ministério Público Federal sobre T.1. Atikum-Umã, 

Senhor Administrador, 

Encaminhamos a V.Sª cópia do oficio PGRIGAB/n" 294. enviado pela 
Procuradoria-Geral da República ao Ministério da Justiça, solicitando providências com 
vistas à "operação emergencial para eliminação do narcotráfico naquela localidade, com a 
conseqüente desintrusão da área de grupos e/ou pessoas a ela estranhos». 

2. · Solicitamos que V.Sª providencie, com a maior brevidade possível, um 
plano emergencial para a retirada dos invasores denunciados e remeta à análise deste 
Departamento. 

3. Informamos que remetemos cópia do documento à Procuradoria Geral da 
FUNAI com objetivo de se analisar a possibilidade de anular a "carteira de índio" 
concedida ao Senhor Manoel Cirilo da Silva 

Atenciosamente, 

~~- 
MARIALVA THEREZA S\\-IOKLO 

Chefe do DEPL\iA 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
Fundação Nacional do índio 

PROCURADORIA-GERAL 

En<aminh""5e à: j) • 
Referente: PROCESSO N" 08620.2242/99. 

Assunto: NARCOTRÁFICO NA TERRA INDÍGENA ATIKUM - UMÃ. 

Interessado: AER RECIFE. 

Para: 

( ) Providenciar 
( ) Responder 
( )Analisar 
() Instruir 
( ) Providências pertinentes 
( ) Formar Processo 
() Arquivar 
( ) Preparar resposta 
() Informar 

VVL-- J1 
6Ju lo ( 
Jt 11~ WA_ 

o 11i~// 
Ju ~ cÍIYL d» 

DAS, 1.y.~. 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
Fundação Nacional do lndio 

DESPACHO Nº o2 3p /PG/99 

~ ,~,;._~ À Secretaria, para remeter cópia deste à · Dra. Themis, 
para análise, parecer e subsidiar proposta e eventual 
informação aos órgãos envolvidos. 

Após, devolva-se ao Dr. Carlos Alberto Q. Barreto 
para continuidade. 

Brasília,$~ de agosto de 1999. 
r" 

10 

n- 



!
,. 
~ •; 

. ,. ·,' 
~; ·- 

. ,;:; 
··1 

r 
~ 
~; 

.. 

! 

MEMO- N.o.tb~PG/FUNAI/99 
Brasília/DF, 25 dé agosto de 1999 . 

Ao Ilusbissimo Diretor de Administração da FUNAI 

SOiicito informar, com a brevidade possível, da 
existência de relação de trabalho, emprego, etc. de MANOEL CIRILO DA SILVA, 
com a FUNAI. 

É reconhecido como Índio ATIKUM - UMÃ da área 
indígena de mesmo nome, no muniápio de Camauabeira da Penha/PE. 

Atenciosamente, 

,i; e. s: /J /;c-#V ~ 
P~~ 

.tr/;E:,W 
/ 

/J 
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SERVIÇO DE CADASTRO E LOTAÇÃO 

Encaminhe-se à: 
Cc;. p 

Referente: ·A ee 4 Z-/ 9 '1 - ,. l0Lo~ 

( ) De acordo 
( ) Providenciar 
( ) Responder 
( ) Analisar 
( ) Instruir 
( ) Ciência 
( ) Ciência do Servidor 
( ) Registrar 
( ) Arquivar 
( ) Arquivar na Pasta do Servidor 
( ) Elaborar Portaria 
( ) Elaborar'lnfonnações 
( ) Despacho com o Presidente 
( ) Despacho com o Diretor de Administração 
( 'f' ) Com a informação solicitada 

~-t-L ~1.c, ~ 6d~ ~~ ~-vi-~ r-l.C-\.. rurvl\J/ 

Q.d.('.!Yli.:tt·Jc.. ,1'/Y\'\. .-f.{1. os. <i3, º~f cvn-d..º &,,t..~L~ o r>c.uu:to 
cfv ~au· lcOJ\- ÓVL vc~ _§~, .::_~1.< v<.(., 1-.J l - C? ~l 

Em, .2\ de cJ.e.~ lw de 1999. 
. ,{ 

:rv1%t Li.;J 
MÃRdlA TRO~ÃO 

Chefe do Serviço d~ Cadastro e Lotação - SECL 
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Fundação Nacional do Índio 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

DESPACHO~ J 8({ /DEAD/99 

AMunto: Processo nº 08620 2.242/99. 

À considesação da Sra. Procuradora-Geral com vistas a ciência da 
informação da Sra. Chefe do Serviço de Cadastro e Lotação, que afirmou que o Sr. Manoel 
Cirilo da Silva é servidor desta Fundação e ocupa o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, 
nível NI-C. VI. · 

Brasília, 24 de setembro de 1999. 

o 

JO.lt.,u.A. ~ • 
LUDMILA DE CARV At.110 MENEZES 

Departamento de Admiaistraçio 
Cbde . 
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