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IO DA JUSTIÇA 

1I!il2!Q!~: CEL§.Q SHITQ[H!...!Q!!, brasileir~, casado, 
49, natu.ral de Promissão/S'P, filho de Katsuma Aoki e Matiy 

Aoki, antrop9logo, residente na rua José l30nifácio, ·2267 
Amamba.i/MS, 1>ortàdor _da OI RG Ng 4. 534. 703/SSP/SP, instra 

ção saperior; 

PAULO PEPE DA SILY!, brasileiro, solteiro, nascido aos 20. 

01.54., natural de São Pat1lo/SP, filho de Luiz da S1lva e B 
gina Pepe da Silva, indigenista, residente na rua Moacir p~ 

' . ' 

mentel n2 1016/Amamba.i/MS, .OI -RG 6.094.516/SSP/SP, instru- 
ção universitário; 
MYRIAM__MEDINA AOKI, brasileira, casada, ·nascida aos 03.12. 

54, natural de Coronel_ Sa:pllcaia/MS, :filha de· Nestor Medina 

e _Aa:relia ReoalQ.e, profissão do lar, residente na rll9: José•1 . . 
:Bonifácio n2 2267/Amambai/MS, ,Porta.dor da OI BG N! 969 .126 
SSP/'MS, instruçio secundária incompleta.; 

RUBEM FERREIRA THOMAZ DE AI.iMEIDAL brasileiro, divorciado wwww _....,. 
~ 
,\ 

nascido aos 15.08.50, natural de São Paalo/SP, filho de Gad 'j.- 
tão Thomaz de Almeida e Irene Ferreira Thomaz de Almeida 

i 
;J 
,·! 

l 

antropólogo, residente na rua General Rocca, n2 559, Apa.rt 

manto n2 202 - Tijaca - Rio de Janeiro/RJ, instr11ção 

or completo. 

INCIDtNCIA PENAL: Arta 286 é 288, ambos do CPB. -----~- ------ 
.. 

RELATÓRIO _ ..• _ ...• _ 
Meritíssimo Juiz 

Este Inqt1érito Policial foi instaurado 
na. data de 16:·11.87 ,! através do documento de fls. 2, com a finalidade • ----- 
de apurar as illci tu.des relacionadas na denúncia oferecida pela Admini. 

tração da FUNAI em Amambai/MS (fls. 04/05), de que CEISO SHITOSHI AOKI1 

••• continua às fls. 02 •• o 
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-----.-e :PAULO FEPE DA. SILVA estariam insuflando indígenas da Aldeia Jag 

ré, situada em Tacuru/MS, contra fazendeiros limítrofes co~ a referida 
Reserva Indígena, promovendo a p:r'tica de depredações e~bigea~ por• 

,parte dos Silvícolas. 

O Administrador Regional da FUNAI, em 

Amambai/MS, Sr. LIBERATO ITAMAR .ARRIOLA, prestou declarações nesta Di 

visão ~m 26.11.87, o~de disse: 

"A aldeia J agua.piré e·nc on tra-se no llu 
nic Ípio de Tacuru/MS, e encontra:se em área litigiosa com duas Fazenda 
a MODELO e a SÃO JOS1." Que o proprietário da·Fazenda São José, Sr. OT.i. 

VIO JUNQUEIRA LEITE DE MORAIS, efet11ot1 denúncias junto a Delegacia de 

Polícia Civil em Taara/MS, dando con"b.l de que os indígenas da reserva• 

J aguapiré, .~s 'ta.riam _armando armadilhas' ·de caça para apanhar gado na re 

ferida Fazenda; os quais após mortoe serviriam ,para consumo dos silvíc 

las. Que além do mais os aludidos indígenas esta.riam depredando coclp.os 

cercas e 011tras benfe~torias ~aquela lJI"OP!iedade. Que a Entidade PKN de 

om.ina-se ttPROJ'ETO lrAI1':Ú NHANDEVA11, com Sede em Am.ambai. Que al11dida E 
tidade é chefiada por CE~O SHITOSHI AOKI e PAUU> PEPE DA SILVA. Que a 
ludida Entidad~ se propunha a ajudar os silvícolas, recebendo ajudas -do 

xterior. Que no en~~t.9 _ há aproximadamente 8 ou 10 anos, aquele entid! - • -·· _.~.. ---· ~----·--. •••·-----.-----------··- ··-----------·---------n-,• _.,. 
e ª-~- ~.~ga--~--tr'.ª~l°ºª'J"---.!m consonância com as diretrizes da FCJNAI, passa. 
o -~_!_!l~uf'lar-tillliolas contra os membros da FUNAI. Que os inte~ante--; 

entidade FKN, ~ormelmente visi ta.m as áreas indígenas, !!E curso da 
oite fazendo algumas doações e incitando os Índios a abedecer a eles• - 
ue as ordens e orientações da FUNAI. Que houve casos em terras em lití 

io, que integrantes da FUNAI, após resolverem o _problema na Região lit 

iosa, os integrantes do PKN, à noite, comp;ireceram no local promovendo 

a verdadeira reação contra a FUMAI, por _parte dos silvícolas. Q11e CEL - 
O SHITOSHI AOKI e PAULO l:sPE DA SILVA, J>essoalmente ,induzem aos silv!- 

olaa a praticarem furtos de gado e depredações em fazendas vizinhas,. • 

hega.ndo a 1Bgarem ordena.do a alguns silvícolas _p3.ra que os 

iem na prática das desordens. Que em razão do insuflamento levado 
. ' ••.• continua as fle. 03 ••• 
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' feito pelos integrantes do P.KN, a FONAI tem tido problemas até 

fazer presente junto a Reserva jaguapiré, visto que os Índios.recebe~• 

os servidores ameaçando-os com flexas, paus e pedras, numa verdadeira 

inversão da ordem e da legislação em vigorº (fls. 13 e 14). 

Ainda em 1987, a Autoridade que presi 

dia este f~ito efetuou ~iagem na área de atrito ocupada pelos Índios 
onde o~viu algumas -pessoas. 

Às fls. 18, temos declarações de FERM! 

NO EDSON GARCIA, Administrador da :Fazen~a SÃO JOSE: 

"Nas proximidades da fazenda, ~xistiam 

Índios que faziam uso de áreas dé outras fazendas. Que a partir do des 
pejo dos mesmos, lSSsaram a tomar terras petencentes a esta Fazen~.Qu 
em abril de +986,. o Chefe do Grupo dos Índigenas, JOSi, BENITES·, aden- 
trou. na área desta 'Fazenda e construiu. uma choup:ina _para mora::r;-. Qlle 

. . . 

!B,rtir daÍ outras famílias de Indígenas .P3,ssaram a ocupir as terras 

Fazenda e nelas construir .habitações. Q11e no mês de abril de 1986, 

indígenas abriram aproximá.damente _80 metros de.uma cerca de arame liso 
Que a partir aaí durante aproximadamente 04 dias, o declarante 
te com outros peões, refizeram a cerca por várias vezes, tendo 
genas destrilido a mesma no curso da noite. Que acredita terem deema.no 

do al)roximadamente 15.000 metros de cerca. Que destrmiram casa.d de 

chos para constrli.irem barracos e passaram a a.i;:anhar bois p~ra abate e 

consumo. Que segundo um indígena de nome NICASSO, genro de MORENO, ind .. 
gena. que trabalha na fazenda MODELO, os "indígenas que ocupar-am .i;:arte 
fazenda SÃO JOSt já mataram e consumiram 35 bois. Que 
bém _passaram a Illlltilar animais num total de 13 bois, sendo que alguns• 

estão despaletados, pernas quebradas, colunas deec onjuntaâas e pé que - 

brado. Que tais atos são praticados em razão de armadilhas colocadas no: 
solo via.sande a panhar- o animal para o aba.te. Que neste momento apresen 
ta ~ laços -de arames usados pelos ind:Ígena.s para colocarem bois ama~ 

ades visando ao abate. Que os laços são feitos de arames lisos extraí 

a.os da própria cerca da Fazenda. Que após terem apanhados ~~ 
\ 

••• continua ~s fls. 04 •.•. 
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aba.te, os animais conseguiram arrebentar as aJIBrras de arame, 

as no pescoço para as redondezas da Sede da Fazenda. Qu.e na Delegacia· 

de Tàcu.ru/MS, existe várias outras amarras de aram.e feitas pelos Índio 
com as mesma.e finalidades. Qu.e ouvãu do pro_prietário da Fazenda, sr. O 

TkVIO JUNQUEIRA, de qu.e dois elementos de nome CELSO SHITOSHI. e PAULO .•. 

l?EPE estariam insu.fland·O os indígenas pa.ra. ocu.J;Brem as terras da Fa.zen, 

da e depredarem benfeitorias, tais como cochos, cercas e animais"• 

Da mesma forma foi ou.vido NELSON FRAN 

CISC.Ç) DOS SANTOS, fls. 20/31, çaJ?B.taZ da Fazenda SÃO Jos:t; repetindo 
mesna história de FERMINO EDSON .GARCIA. 

N~ Fazenda REDENÇÃO, foi reduzido a Te 

mo as declarações de ANTONIO ELIAS ~OS SANTOS (fls. 24/25), responsáve 

por aque Ia .fazenda dizendo que oei Índios se apossaram de vasta área· d: 
' . . . ' . 

Fazend~· MOD~LO, cerca de 700 (setecentos) alqueires dos 1.111 (hum mil• 

cento e onze) que a Pazendà tem. Falou também dó abate de gado e disse• 
ainda. que uma e.ntidade cujo nome não sabe constantemente traz mercado 
Irias :para alimeniação doa silvícolas. Falo11 da destr&ição de cercas , 
ponte, porteiras, cbcheirss e 'barracões construidos na Fazenda. 

MARINO ALVES DE LIMA~ ( fls. 28) , res po: 
sável·pela fazenda lPACARAt, a qual faz divisa com a Fazenda SJb JOSt, 

isse qu.e os índios fazendo digo, fazem uso daquela Fazenda no sentido' 

e deslocarem-se p:tra Tacuru/MS e qu~ndo o fazem destroem e depredam t_ 

o. Falou do abate e furto de gado feito pelos Índios. 

ls fle. ·31, foram apreendidos os arames 

sados, para armadil.has citados nas declarações de FERMINO e NELSON ( 

ls. 18 e 20). 
Ainda temos às .fls. 32 a 38, documentos1e 

ncaminhados pela FUNAI, Amambai/MS, os quais dizem respeito ao impasse 

~ue ocorreram na Fazenda SÃO JOSÉ e Aldeia Jaguapiré. 

Prestaram mais depoimentos os funcioná- . - 
ios da FUNAI, Begional de Amembai/1:S, NEWTON MACHADO :BUENO e JOSJf BE 

'í!NO CHAVES, f Ls , 48 a 51. 
' ••• continua as fls. 05 ••• 
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NEWTON MACHADO BUEHO, disse: 

"QUE a PKN é entidade que faz doa.ções 

alguns grupos de silvícolas si tuãdos na Região ~e Àmambai. Qlle normal 

mente instruem aos silvícolas no sentido de invadirem propriedades d 
fazende~os. Que ainda orientam aos silvícolas ao procederem depredaçÕEls 
nas propriedades. Que trabalham como Representantes da P.KN junto aos . 

' . ' 

silvíco1as, PAUI.O :PEPE DA SILVA: ~ CEISO SHITOSHI AOKI. Que os silvíco- 
las tomaram ~~te da~ fazendas SÃO ~ost e MODELO e promoveram de11reda 
ções e alterações de limites além de a_panbarem gado de ambas as fazen~ 
das, através de armadilhas, visando _ao consumo ••• Que a PKN através dos 
Representantes já ~ominados, alémi .de c~mida, cost~. doar cachaça par 

os silvícolas da- Reserva Jagaapiré~--Que embora não estivesse no dia d . .. . . 
despejo_ dos Índios (foram retirados por-determinação Judicial), tomo~• 

conhec.imento· de -~~e CE:r.BO SHITOSHI AOKí. este~e -~º l~cal tenta~do obsta 
c~lizar os trabalhos da FONAI e FM. enseja~do que a Última o detivesse• 
por algumas horas P3ra' que o trabalho fosse ooncluido. Que os silvícola 

também ~ram orientados ~or JOSt BENITES, ELOI BENITES, ARCENIO ROMERO, 
ind.Ígenas da Reserva Jaguapir~"• 

- JOSJf BEI.MINO CHAVES, fls. 50, declara' 

os mesmos fatos narrados por NEWTON MACH~DO BUENO, inclusive aquele pre. 

detenção de .CEISO SHITOSHI AOKI, quando da ocasião de cumpri=!: 

.ento Judicial na remoção dos silvícolas, por um Capitão da ™• 
Às fls. 52, VILOBALDO PERES JUNIOR, rel: 

que compareceu i Delega.eia de ·Polícia Civil em Taarll/MS·, ,IBra forma-•: 

izar· ocorrência, sobre fatos acontecidos na Fazenda IPACARAI, de pro 
ied.ade de seu gerrí, tor. 

Os fatos eram referen-res a armadilhas u - 
i1izadas pelos indígenas para apanhar bovinos, furto de bezerros, e an 

encontrados mach~cados e depredações. 

Em 28.03.88, o Sr. OCTAVIO JUNQUEIRA LE; 

DE MORAES, proprietário da Fazenda SÃO JOSÉ, residente em ORIANDIA 7 
P, compg.receu nesta Divisão para prestar declarações a respeito dos fa 

' 1 ••• continua as fls. 06 ••• 
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tos em apuração. 
Disse q~e: uos silvícolas q~e proviera 

dª Fazenda MODELO, limitrofe com a propriedàde de declarante (fazenda• 

SÃO JOSE) passaram a invad~ suas terras há cerca de· dois anos, e nela 

constr~íram habitações. Q~e os silvícolas eram assistidos por membros ' 

da entidade. _P.KN, sediada em Amambai, dirigida pelos elementos 

TOBHI AOKI e PAULO PE;FB DA SILVA. Qu.e a entidade ~ assistia aos sily 
colas fornecend~lhes alime~tos e bebidas alcoólicas, instr~indo-os 

tornarem arredios e hostis a toda-pessoa estranha qu.e se aproximasse 

Foram algum.as vezes em11rega.dôs no sentido de escurrassa.r peões .da Fazé • 1 

aa do declarante bem como o próprio depoente teve de deixar a área 

hostilidade dos silvícolaà. Q~e os indígenas pro.i.riciaram várias 

propriedade, sendo que ma.is_ de cem reses desap.re~eram doJ 
:- . , 

eu rebanho. Qu.e os. silvícolaá destr1.1iram aproxima.damente .vinte quilom! 

iros de arama.dos da.' sua. propriedad~. Que os cabeças d~ t~da devassa, f~- _ .. : 
,. ·- -- ! 

am CEISO SHITOSHI AOKI, PAULO .PEPE DA SILVA e os ind!genas JOSlf BENIT:$p, ··. 
A . i 

LOI BENITES e ARCENIO ROMERO. Q~e no dia da retirada dos silv1colas ------- ----~--. - ' 
or determinação ju.dicial, com.i:areceu no local CEI.ao SHITOSHI° AOJa, te!! 
ando obstac11lizar os trabalhos, vindo a ser detido pela l?M que exec~ta 

', ~ 
a determinação Judicial, fato que ficou consigna.do na Ata lavrada P! 

o Oficial de Justiça". 

Tamb.ém presto11 declar9.çÕes nes~es A~tos 
Sr. JOSÉ FITENTES ROMERO_, às fls. 58, que disse: 11Ser proprietário da 

. ~ 
az enda MODELO no mUnic!pio ·de TACURU/MS: Q~e arrend9u dezess~te alque,! 

fazenda.a um. indivíduo de nome AD~R COR2EIA DA SILVA, o ' 
ual levou para aquela área três pequena~ famílias de indígenas da rese 

' . . 
Sossoró. ~u.e as referidas famílias de indígenas · passaram ~ efetuar . . . 

equenas derrubadas fora daqu.ela área arrendada, ~ato qu.e ensejon AD~ 

ORREIA DA "SILVA ser acionado judic!alm.~nt~. O ADEMAR reti~o~ os silvÍ 
olas da Região devolvendo-os à Aldeia Sossoró. Que posteriormente em , . 
arço de 19851 um elemento defiominado RUBENS TOMAZ DE ALMEIDA, arma.do e 

a companhia de outros elerr.entos armados, introduziram em sua ,fazenda 

••. continua às f'ls. 07 ••• 
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MODELO, a:proximadam.ente unas oi to familias. Qu.e _para tanto corta 
. ' . 

aramados, derrubaram porteiras e fizeram depredações. Que RUBENS TOMAZ 

DE AIMEIDA fez novas investidas em sua fazenda, nela introdt1Zindo pra 

tica,mente todos os Índios que l~ se encon~am. Que as investidas ocor-. 

riam, via de regra, a noite. Qu.e atualmente RUBENS se encontra no Esta 
do do Biode Janeiro, foragido da Polícia, deixando em s~~ lugar CELSO 
SHITOSHI AOKI e PAULO· P.El?E DA SILVA, os quaâ.a dão assistência aos sil- 

vícolas, coloca-:-os contra as orientações da FUNAI, promovem de·predaçõe 

de toda a nat~eza 'e propiciàm a mo~te de ·a~is bovino. Que os peões• 
4 • • ' • -=-----· .. - -·- - ----·---- . 

' ' . 
da sua fazenda constantemente localizam bezerros portando flechas pelo' 

corpo, SB.nErandOe Que naquela .área existe um curral para gado estima.do 
. -·· ------ . 
em Czt2.ooo.oo,oo taois·milhees de .cruzados), uma bomba de rondon, trê 

casas entre ou.troa. bens, os ·qu.-':l.is· estão todos semi-destru.idos pelos s·i 

vícolas". 

Os {ndios ARCENIO ROMEIRO (fls. 263) 

JOSi BENITES (fls. 266), !Jrestaram declarações· das acllSações que fazem• 

os fazendeiros as suas J>essoas. Disseram que conhecem CELSO SHITOSHI A 

OKI e PAULO PEPE DA SILVA, integrantes da PKN, e que os mesmos partici 

m de reuniões da reserva indígena de Jaguapiré. 

O Índio JOSt BENITES disse (fls. 266) • 

os membros da P.KN nunca auxiliaram em naaa os integrantes da Rese~ 

J agua _piré • 

ROSALINQ.GIMENES, o qual é natural da 

ldeia de Jaguapiré (fls. 264) na qualidla.de de Capitão da Reserva IndÍ 
ena. dias e que: "Desde 1985 CEIBO SHITOSH! AOXI e PAULO PEPE 1:A SILVA ' 
omparecem na reserva e que nunca forneceram nenhum tipo de semente pa 

a r.eserva plantar. Que nunca. forneceram nenhum tipo de meio para efe 
plantio. Nunca levaram qualquer alimentação para os silvícolas. Qu 

ormalmente o omparecem a Reserva P:tra apanharem milho, mandioca e outro 
utos da terra para vendê-los na cidade, em benefício da Reserva.. Que 

ISO SHITOSHI e PAULO PEPE compar-ee em em reuniões da Reserva, porém pe 
necem à margem das discllssões.QUE esteve em Bra.sília com CELSO 

••• continua às :fls. 08 ••• 



vamente destrói ponte, cortou aramados e posicionou 

va, de acordo ·com seu entendimento••. 

Diante dos fatos apurados e acusações 

feitas aos Membros· do PXN - Proj~to Xai(?wá landeva, <?ª mesmos foram in, 

ti1J18,doe ·1)0.ra comparecem a esta 1?1vis~ quando foram qualificados 

rogados. 

·-·-a3.8 ~ . .,,.. - . 
. ·-.. ·. . ,,,- •.•. ;.. ~[.J .• ·-· 
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AOKI e PAULO PEPS DA SILVA, no ano de 1987, ftintamente com 20 s 

sendo as iassagens pa.'gas por aqueles elementos. Que a comunidade .efeti· 

CELSO SHITOSHI AOKI, antropólogo, natu, 
ral do Esta.do de São Paulo, às fls. 6;J. a 64, foi i~terrQgado nos· segui 

tes termos: 

Kaiowá landeya., cuja 

dios Guaranis. Que a: 

·"i coordenador do Projeto deno~nado 

denominação-diz ~espeito a dois sub-grupos de ín-· 
. :·f • • • . 

finalidade do ·.:Projeto é d.ar apoio ace indígéna.s 

sentido de fornecer seo~entes, alimentação~ maquinários, eto ••• Que 
Presidência. do .Pr.oj~to ~stá a. cargo .de Rtr.BEM ~OMAZ DE ALMEIDA, residen· 

te no Rio de Janeiro._ Que tra~lham com o interrogado, PAULO PEP.E DA 

SILVA e MIRIAN MEDINA !Ola. Que os recursos utilizados pela Entidade • 

provêm do exterior, mais precisamente da Organização upXo P.4R! O MUNDO": 
.. da Alemanbã Ocidental. Qu.e mantém e anta.to com os silvícolas que se en 
contram localizados nas fazendas MODELO e SÃO JOSlf. Q11e por _vol 1a do 

.• no de 1983 ou 1984,' os silvícolas que se encontravam nas aludidas :fa-. 

foram despejados. Que posteriormente o interrogado acompanhou o 
"· 

eterno dos silv!coias àquela Região. ~ui efetivamente existe uma div_e_ 

ência entre o Projeto Xa.iowá Nandeva e a orieniação da FUNAI no que 

ange a orientação Política :formada dentro da comunidade indígena". 
PAULO PEPE DA SILVA, fls. 72/74, foi in 

errogedo nestes Autos, responde11 pratica.mente as mesmas declaraçpes de 

JEISO SHITOSHI, negando às acusações que lhe foram imputadas por fazen 
eiros da.Região de Tacuru/MS. 

MIRIAN MEDINA AOKI (fls. 94 a 96) sendo 
embro do Projeto Kaiovm-Nandeva também foi inter~oga.da, onde declarou 

••• continua às ~ls. 09 ••• 
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~s nomes dos i:articipa.ntes do Projeto inclusive', sendo RUBEM TOMAS 

ÁnIBIDA, o Presidente. Também disse qu.e recebe cinco salários-mínimos• 
1 

para desempenhar $USB funções. Declarou. desconhecer todas as acusações 

formu.ladas ~elos_ fazendeiros de Tacuru/MS. 

O Antropólogo RUBEM FERBEiRA THOMAZ DE 
AIMEIDA, foi localizado no Rio de Janeiro, onde foi interrogado· .a res . . 
to dos'fatos e~ apuração nestes Autos (fls. 300/301). 

Disse: "Que extra-oficialmente é 
dente do P.KN. Que foi convocado pela· FUNAI em 1976, para estabelecer e 
tudos com vistas a wn 'Projeto de Assistência e desenvclvimento comuni 

rio indígena no Ma.to Grosso do Sul. Qu.e a :EUNAI cumpriu. com os 12gamen, 
tos dQ lTojeto durante seis meses e daí em diante os recursos financei 

. . . 

ros pira os projetos vinham da A1emanha .. e Holanda, BROT ~ DIE WELT 

na. Cidade de Stu. Higart, cujo nome em PDrtu.guês sign~fica "PÃO P,4RA 
MUNDO", e ALGEMEEN DIAKONAL BRUREAU - ADB_, r~spectivamente dos Países 
citadôs. Que os recursos externos da Alemanhã vinham via Banco Central 
do Brasil e os recursos Holandeses, através da_Igreja Reforma.da do Bra 

sil - são Paulo/SP. Que a comunidade Jaguapiré :foi visita.da pelo inter, . ' 

r-ogaâ o e pelos membros já cita.dos com conhecimento e autorização da FU 

NAI, sr. NEISON DOMIFGUES MARABUTO". 

DA CONCIDSÃO;-. 

Os fatos apurados nestes Autos retrata 

urna problemática -éxistente há anos nestE}, nosso País. Sempre houve essa 

. ,questão do Ín_dio, suas terras, uma eterno duelo com os ffe"a_ndes __ l?,-ç_~!ll;!! 
diários deste Brasil, provocando questionamentos em termos nacionais, --- -- ~-------·-----......._ - - --- 
cantando com a partici.,te.ção de Políticos, Entidades Sociais\, Igr~ja~, 

Fa.Z·endeiros, etc ••• 
No caso deste Inqué.ri to, aconteceu. um 

despejo de uma comunidade indígena por determinação Judicial de áreas • 

1pertencentes às Fazendas MODELO e SÃO JOSE, mas que referida 
~ (R5serva Jac~piré) retornou ao local sendo-lhe delimitada uma área 

••• continua às fls. 10 ••• 



:.UN:ÍSTÉRIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL 
DIVISÃO DE POLÍCIA FEDERAL EM PONTA PORÃ 

1, 

10 cont. do RELATÓRIO ref. IPL nl 286/87-DP.F.1/FPA/MS••••••••••• , 
pois esta encontra-se em litígio, cujo :Processo está em andamento na• 

instância superior (OfÍoio-FONAI - nA 103, fl~. 04). 

Acontece que a FUNAI recebett denlll)..cia.s 

form:ulad~s pelos proprietários das Fazendas acima. oi tada.s de que es i~ 

dÍgenas ali radicados, insu.flados por terceiros, depredam cercas, co 

choe, queimadas em invernadas e matas, instalam armadilhas com madeira 

e arame liso com a fi~alidade de capturar bovinos, para ~osterior aba 

te e consumo. 

. - , Todas acusaçoes de incitamento recaira 
sobre os membros do P.K.N. , sêdiado em Amambai/MS • 

. _ Ref!erida Entidade tem Estatuto (:f'ls. 
. . . 

10~/~08) registraao·no Livro A-12, em·2~·?4.86, sob o n2 .de ordem 2.48 
no Cartório do 4g Ofício, em Campo· Grande/Ms·. 

O mate~ial encontrado nas Fazendas 
serviam de ar~dilbas, co~eccionado pelos ind!genas, fQi. submetido 

exame perioial.(fls. 91/92) os quais possUém resistência ,para manter 

bovino ,preso ou até mesmo seccionar-lhe a pata. la fls. 93 encontramos• 
uma ·foto mostrando referido material que acompanha este IPL. 

No documento de fls. 269, subscrito 
ost FUENTES ROMERO, encontramos uma relação dos i:xrejttizos que 

ram na fazenda MODELO, de sua propriedade. 

Foi solicitado wna perícia na~ :fazendas 

iSÃO JOS1 e MODELO para se ter uma avaliação,., doa d.anos causados. 

Na Bazenda sro JOSÉ não :f'oi possível 

que os indígenas foram desapossados do local invadido, bem como os dan 
causados foram reJa.rados pelo proprietário da Fazenda (documento de fls 
308). 

Na fazenda MODELO foi possível verifica 
.• os danos causados pelos Índios relatados ·às f'ls. 310, pelos Peritos bem1 

omo fotografados às fls. 311/313. 

Do investigado e com base nas declara_ 

•. continua à~ fls. 11. 



. . :~, 
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DEPARTAMENTO DB.,POLICIA FBDERAt.J·~:- •• ~.J 
DIVISÃO DE POLÍCIA FEDERAL EM PONTA PORÃ 

11 
i :' ;J ~,:; 

cont. ão~~;~;IO, .: ~~;~g' ::a~;~;,_";;'.VwA/.ii.-~iti;~~ 
•• • '• '., ·' , .~ 'f"' f :-.r l:. ~·, '• • •.. • 't~; :,•~ ·-~: .. ~. 

' 
ções das -testemunhas· (fazende:tr·os· ·~ ; funcioná~ios ··a.a ·FUNAI.):·,' ~11e _ ·; .:. ,~ 

. ~ '7' .•..•...... ~ 1 ••.• \ • " • •• •• ·~ l • ., - 1-j.-.• • .' • ••• , • '-:. •--::'" . . •.• ' ' . - . 

indiciou os elementos componenteS1• da:' ·En'tidade P,K.N1t ,···CE'JS.O SHITOSHI;:.i 
- , - ,. . . ' .... ~ . •. . 

OKI, PAU'l,O l'EP.E DA SILVA, MIRIAN MEDINA A·o:rcr···e RUBEM, FERREIRA TOMAZ: DE 
' . •,, . . .. ,. 

ALMEill~, pessoas estas ap~nta~as.como INCITADORES. dos.silvícolas da Al 
'deia Jaguapirá ,para ~ prática· de depr~ção;:tftmto de·. ·~do, ati t11de a- 

,1 - • 
- • '. ' ~ • 1 

qu.ela·, tipificada_. em .nossa Lei Péná.1 coao .crim~, ca.Pi ttila~o no Art. 286 

Quadrilha ou. Bando] pelo·· fa~o de· associarem-se para:~ ·::r1m de ·cometer • 
" ' Poram· também indiciados no Art. 288 

·-~ • . ,· ,, • '·-'- ' :.~'. t :: . ., . . 
( 

crime. 
. . 

Oonf orme e ons ta no ãocumen'tc de fls. 
107, o Pre!:3idente· dá. Entidade PKN, seria ·IVAN NASSIF PAéci{ ·tendo refe 

. . . . ·- ·'. . . 
~ido elemento pr_esta.do declaraç9es nest~s A&itos à.s .f'ls. 339,·· onde· ·d1ss 

• ~ :'.' I • 

não pa:;rticiplr das atividat1-es · do m e que .emborâ · tenha. :r1h~do qua.s~- .' :.·, 
. . . \" . ' 

dois anos como Presidente, somente· acei toll' tal condi~o a pedid.Ô de -~ª 
. · .. -, \ .~--·-.: 

amgio, fCJBENS FERREIRA T. DE ALMEIDA, para_ formlizar a fundação .da En· 
. 1'. 

tidade, legalmente. Qu.e o aeu cargo era simbólico~ ' ;·· · 

.. ,Encerradas as investigações em torno • 
dos fatos denunciados, remeto o presente Inquérito Policial a V.Exs.. 
a apreciação e julgamento, após ,prorumciamento da Procuradoria de Jus-1_ 

itiça da Comarca de Igua temi/lfl.S. 

Ou.trossim, esclareço que seguem junto a 
st~ Inqu.érito Policial, o material 

om Laudo às fls. 91 a 93. 
do às fls. 31 e perióiádõ~• 

..,. 
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INQutRITO POLICIAL N2286/87. 
' . ' . 

INDICIADOS: C~LSO SHITOSHI AOKI, PAULO PEPE DA SILVA e 
RUBEM FERREIRA THOMAZ DE ALMEIDA •. 

D. JUIZs 

J!.· 
!..!· .. ·-~ ,,, 

•JJ. 
~: 
/· 

·. ~- 
1-ofereço nesta data.denúncia separadamente.e em 

quatro. laudas·datilogra;f'ada~. 

II-Deixo de denurioiar.a indiciada_Myriam Med.ip.a / 
Aold, p·or entender que- a referida .pessoa, 
pr3tioou ou mesmo concorreu p,µoa a prttica do 

' ... ' .. ·. 
delito imputado aos demais denunciados; inapli 

. . -- 
0 á v e 1 ·em relação à mesma, a inteligência do 

preconizado no art.29 do e, Penal. 

III-Requeiro antecendentes criminais dos denuncia 

dos, inclusive junto ao cartório distribuidor/ 
da Comarca de Ainambai. 

P. Deferimento 

Igt, 
' .. 

.-; t: 



• 

.. ~ . . 
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\ 
exerc~cio perante esse Juízo, no uso de suas atribuições legais, 

vem. à presença de V .Exa., ~om base. nas informa1;ões contidas, no-r 

incl.uao ·inquérito policial, oferecer denúncia oontra 

CELSO SHITOSHI AOKI, bra1tileiro,. casado , 

com 39 anos de· idade, filho de Katsuma Aoki e }Aatiyo Aoki, antro 

pÓlogo, residente na Rua Moacir Pimentel s/nS!, 11a cidade de / 

r~,· ~ •} 
(,f .. 
1 • . ~ 
' 1 
' r· ,-· . .. 

Amambai-Ms, 
. . 

t 

t 
i 

PAULO PEPE DA SI:.VA, braotleiro, solteiro, 

com 34 anos de idade, filho de Luiz da Silva e Hegina Pepe da 

Silv~, . indigenista, residente na Rua Mcacir piJD,·ntel n~l016, na 

cidade de Amabai-Ms e ~ 

RUBEM FEilREIRA TEJMAZ DE J. ~.IBIDA, brasi-/ 

leiro, divorciado, com 38 anos de idade, :filho M· Gas:ão Thomaz\ 
· de .Almeida e Irene Ferreira Thomaz de 1...1.meida, ;-. :tropologo, re , ..• - ........•• - 
siàente na. Rua Geners:1 Rocca n~559, ap~ta:.:ento :.:iJ02, n'1 ~~~ 
ro da Tijuca, na cidade do Rio de Janei=o, em r.0 ão da prática/ 

dos seguintes fatos delituosos: 

, 

Consta (i os autos, 1ue os e. ·:unciaàos são' ./ -- 
••• 

l 

i 
t 
i 
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ESTADO l>I MATO GBOSSO !)() SUi. 
MINJSTtelo PlDLICO 

são integrantes dS: en~idade denominada Projeto Kaiowá Dan.deva, 
conhecida peJ.a sig1a !!!, com sede na cidade de .Amambai, neste 
Estado. 

Que referida entidade tem. por objetiv~ 

promover progralllas de trabaJ.ho incindindo sobre áreas do sist.!. 

ma de relações sociais, econômicas é po1Íticas da comunidade/ 

ind.Ígena guarani, bem com.o no campo das atividades afetas à • 
educação, saúde e saneamento básico. 

Noticía a peça inquisitÓria que duran 

te o ano de 1986, a propriedade rural de Otávio Junqueira Lei 
. . - 

j 

te. de Moraes, denominada-Fazenda são José. situada no Municí~/J 
pio de Tacurt1-Ms, foi invadida por siJ.vícoJ.as, resultando daí, 

uma demanda judicial.. Que os incitadores de tal invasão foram.• \ 

os dois primeiros denllll.ciados; os quais, segundo os autos, iD!, 

tigaram os aborígenes a depredarem referida propriedade com a 

destruição.de cêroas e aramados, bem com.o promovendo abates de 
animais. 

' i 
.! 
) 

Que durante todo o período em que os ín ..• 
dios permaneceram nos limites da Fazenda são José, na qualida- 

de invasores, os dois primeiros denunciados permaneceram pre~ 

tando assistênci~ aos mesmos, inobstan~e terem conhecimento de 

que existia a demanda judicial. Que quando houve a determina - 

/J 
•• ~ J ,. i 

J 

1 

~/ 
• 1 

1 

L 
í 

gão judicial para a retirada dos si1VÍcoJ.as do interior da Fa - zenda São Jos~, os dois primeiros denunciaàos lá compareceram/ 

e tentaram de toãas as formas obstaculizar os trabalhos reali 

zaios por oficiais àe justiça e por poJ.iciais-militares, sendo 

necessário, inclusive, que o oficial da P~ coma.~d'.:J'lte da ope- 

~~ç~o de desalojarr.ento àos índios, viesse a deter o ãenunciado \ ~ 

:elso Sr...i "tcshi Aokic, ~ t' 
Infor.c;e. ainãa o inquérito, que no deco~f 

.:'::r de ano de 1984, José ruentes Romero, propriet!Írio da Fazea / 
~~ l.:cdelo, si tuad3. no ~JunicÍpio de Tacuru-L!s, arrendou dezes~.!; Â4 / 
~e al~~eiras de sua prop~~eàade para U.Jl ele~ento ãe nome Ade~f--, : 
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ESTADO DE NATO GIOSSO IX> SUL 
MJHISTtllIO PÚBIJCO · - · -- - • ... - - -- .... 

• 1 • ) Ademar CoITeia da Silva, o qual levou para a mesma três famí- 

iias de índios oriundos da Aldeia Sossor6, também situada no · 

uunic:Ípio ~e Taouru.·; Que os silvícolas ap~s se insta1arem na 

Fazenda ?4ode1o1 passaram a efetuar pequenas derrubadas fora/ 

da área arrendada. Tal atitude dos silvícolas, originou uma/ 

demanda judicial~ visando retirar os mesmos do interior da fa - 
zenda. Que a partir.da~, os Índios ~assaram a recebe .~poio do 

denunciado RUBEM THOMAZ DE ALMEIDA, o qual em determinado dia, 
h~uve por bem em levar maia oito famílias de silvícolas para . : . . . 
o interior da Fàzenda Modelo, sendo certo que para tanto, cor 

1 • 

_ .... :~:~' ···1 · \j 
FLS-r-- :1 

•. l. 1.--~ 

; 
'• .• ~~;~. 

taram cêroas e·aramados, derrubaram porteiras e efetuaram di - 

\ 

. . 
versas outras depredações na propriedade citada~ Posteriorme,a 

te, o denunciado RUBENS incitou a invasão da propriedade por 

mais famílias de indígenas, sempre instigando as mesmas a pro ~ 

moverem depredações de toda a natureza, bem como o abate de· 

animais da fazenda. Que na referida fazenda, os Índios incita . - 
dos públicamente, primeiramente pelo denunciado RUBENS e pos 

' - 
teriormente pelos outros dois denunciados, chegaram ades-/ 

truir parcialmente um curral, três casas, além de outros bens 

... ds. fazenda, como bombas, etc, fato' ooorrido até agosto de )988. 

Esclarece a peça investigat6ria, que os 

denunciados além de incitarem públicamente os silvícolas, eis ---- . que o faziam na presença de empregados da fazendas são José e 

Modelo, impediam que os índios s~guiesem as orientações e di .._ .. 
retrizes traçªdas pelo 6rgão oticiai de proteção, qual seja, -- - 
a FUNAI(Fundação Nacional do tndio), através a administração/ 

regional, com sede na cidade de Amambaio 

Assim agindo, os denunciados infringi-/ 

ra.m o disposto no arto286 do Código Penal; pelo que oferece 

lhes a presente denúncia, que esp~ra seja recebida, determi-/ 

nunão as citações dos mesmos para interrogatório e àe~~is 

atos processuais, até final julgamento, bem como intimando as 

· 1. 

l 
f 

' 
r 
' j 

( 

. . . 

\1. ·- - .:. - .--;;;;:;;,. h ,,, - •....... 
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ESf.AJ>O DE NATO GBOSSO DO SUL 
MINISTÉRIO PÚBIJCO 

intimando ~~; testemunhas adiante arroladas., para deporem em Ju_! 

~o sob as penas da 1ei. 
~ ' 

P. Deferimento 

Igúa.~emi, 29 1~setembro 

/ João Ca / ~L. Sllv• 
"-__ Pnltlor d• Justiça 

. .. 

de 1988. 

ROL DE TESTEM.UNHAS.: ~· 
1.-LIBERATO IT~ ARRIOLA, administração da FUNAI, Amambai-Ms. 

·.. (f1s.13/14). 
2.-NEWTON MACHADO BUENO, Rua Dom Pedro II n2l482, .Amambai.(fls.48/49) 

' 3.-Jost BEIMINO CHAVES, Rua Pedro Manva1ier :nD1425, Amambai. 
+ 1 · {fls.50/51). . . . ,·,:?,i.;'l~·-~-~e,.~---;k.,·· ··. . . . . • • .,., ·:~~--,~~'.···{" ~..,~~},~~1 ... ;,j-;,-,...1 .·:· .. '.·. 

4.-0CT!VIO JUNQUEIRA LEITE DE MORAES, ~azenda 01aria, Município 

de Orlândia, Estado de São-Paul.o. {fls.54/55). 
5. -rosá FUENTES ·ROMERO, Rua Desembargador. Manoel de Melo ~25. 400·, 

29 andar, sala 11, na cidade de Umuarama-PR.(fls.58/59). 

6.-ANTONIO ELIAS DOS SANTOS, Fazenda Redenção, Município de Tacu 

ru..(:fls.24/25). 

Ipacaraí, Municúpio de Tacuru. 

~ n . .ii 
~~ .. l 

r1 
f ' 

1. 

7.-FERMINO EDSON.GARCIA, Fazend~ São José, Município de Tacuru. 

(fls.18/19). 

8.-MARINO ALVES DE LIMA, 

(f'lso28). 
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TJ-MS 
Fl._:--··J.J.o~. 
Proc. N9 

) [ Processo n~ 12 7/88 

DEPOIMENTO d 1 111 h d acucuciio presta o pe a testemun a e t . 

LIBEH.A'rO rrAMAR AnRIOLA - Nome ......•.........................•...................................................•............ , ································· ···· ······· 
Filinçilo: •.. !~!.~;~!.!.~.?. ... .9..~~-~~:!:.?. ... ~~:E.t~J!.~ Ç: •••• g.s !I.~!::} .... ~l.'.~?t.~.~~-:: .... {!..!.:!.°.1:.~!.1~!: ..............•....... 
Na cio na I ida d e: ~.:::::~.!.!.~.!.~~~ ! .. R G: 1:.?.?..?...~.?.1.'d.+..~.:.~ .;:J:'/.~.f . 
D d . . 23.07.47 N t l"d d. Dour-adou-us ata e nasctrnento: ..................................•............ a ura I a e . 
Profissão: •. ~~~!.~.~-~~:f.9.-.?. ~=~::P.~ Está do C iv i 1: •.•.• ª".C:..~!ll?.:!.~.0.-.g.9 ........................................•..• 
Residência: .. ~J..~ .. ~.!.~ ... _q.E~?.:~ .... 9.:~ ~.~!1. .••• ~.~.?:: ... :: ... 9.~~-~!.~P.9. .. .H~?:?::~~19..1 .... P:~.~:!!ê: .... 
cidade 

Aos costumes disse ltadà. Testemunha contraditada pela defesa d os 

réus Celso e Paulo Pepe, em face da alegada inimizade com 

eles e de entrevista que publicouno jornal Correio do Esta ~ - 
do de 07.07.89, ·gerando o ajuizamento de interpelayão jud.!_ 

cial. O M.P. nada requereu em face da questão levantada p~ 

la defesa. Perguntado pelo JUiz à testemunha oobr~ o alega . - 
do, disse que desconhecia a publicação e que não tinha ne- 

nhuma inimizada com os dois primeiro réus. Pelo Juiz foi= . ..• ' / entao tomado o depoimento e ae perguntas reapon1~u: disnP, 

que a d enunc í.a é verdadeira. :&n princípio foram feitas con 

tatos com a eecrataria da prefeitura municipal para elabo- , 
ração de um plano de alfabetização dentro da área indígena. 

O impuusa começou porque a esposa de Paulo Pepe não foi a 

ceita pela liderança indigena, especialmente pelo cacique/ 

Maurício Vasquez. Outras reuniÕ~s se realizaram na prefei 

tmra e o PKN obteve autorização para funcionar junto a ~1- 

deia Limão Verde, mantenQo-se a proibição da aldeia na se- . 
de posto indígena Amambai. Efetivamente ocorreram invasÕ9e 
é instigações, tudo com propÓeito de aumentar a ár~a em = 
terraw dos Kaiowa. O d~clnrante chegou a ouvir de um fun-/ 

cionário do PKN - Projeto Kaiowa NandeYa nas seguintes ex 

pressões: "estamos agitando Jguá Piré e vamo~ agitar Sete/. 

palavra ao Dr·. ..t·'romo tor, 

a área de Iguatemi está 
/" 

às euas perguntae= 

aob a admini etr.ar;ã 

!,fl 



TJ.MS :1·,·\ l rL~ 't>~,... ~I , FI. _ •• J.. !D. · 1 

Proc. Nº ~- . . 
1 

sob a adminstração regional do declarante desde a data de 17 

)ª· .. ·- j1)r, i: 
t ~ • 1. ·-· ..... , 

d~--··-· . ' - .' . 
' 

mnio da 1987. Quando assumiu a administnção re~iÕnnl os rP.ue já 

estavam na gestão, embora neriuma a~torização da presidência da 
• 

FUNAI ou pelo meno~ se tinham não era do conhecimento do decla- 

rante. Para qualquere trabalho em terra indígenas é indiepensá 
vel a autorização da FUNAI e o tz·abalho fica sob a fiscali~a~ão 

da respectiva região. A FUNAI sempre tentou promover ~rabalho = 
em conjunto com a PKN, entretanto ele,,eempre ee omitiram. Em = 

•. 
25.05.87; o d ec l.ar-an t e chegou a notificar Celeorp Paulo o HilEÍ-' 

rio, depois ·d e re?eber comuní caçâo da presidência da FUNAI, prd. 

ibindo tais elementos de adentrarem em terras indígenas. So a 

atrnvl1r-: dos Índiõs é que o declarante teve informação d e que a 

notificaçio nio est~va sendo atendida. Ao do conhecimento do de 

clarante a fazenda são José nunca pertenceu aos indieena~. Dada 

a palavra à, defesa, às pergunta.e respondeu: segundo cacique a 

vedação do nome 4àélia por razõe·s de problemas anteriores, quan 

do teve de comparecer até a policia federal para prestar decle 

rcções em inquérito por denúncia infundada do grupo PKN. Foi no 

rorto Lindo, no municipio de Mundo Novo, em 1985 que o declaran 

te ouviuo fupcionário do PKN dizer que o propósito das invasães 

foi a de aumentar as terras do Kaiowa. Confirma as declaraçÕe9/ 

folt..u. nu fase policial, no non t í d o do que oram conflitantoo na!, 

diretrizes da PKN com a FUNAI. D~tam de agosto de 78 essas di v et: 

gências. O declarante tem conhecimento de que o acusado Rubens/ 

foi acessor dn FUNAI para assuntos Gaaranis. Tem lembran?a de= 

uma reunião com todos os chefes dos postos indigenas promovid~s 

pela FUNAI entre 15/17 de fevereiro de 1986, digo, 1985 e que= 

nesta reunião o acusado Rubens exer-o eu funções de '1 c eae or- da = 
FUNAI. $ssas reuniões foram traçados as diretrizes da FUrlAI pa 

ra o srabalho junto aos Índios Guaranis, paesadoe p~lo acessor/ 

Rubens aos chefes dos postos. É verdade que naquela reunião 

declarante reconheceu a necessidade de maia acensoria f\Iltropol~ 

gico. Que o declarante tem conhecimento de que os 

expulsos da área Jaguá Piré, não sabendo quem deu a ordem nem= 

quom a executou. Atrnv~s de relat6rios, inclusive do proprio 

Rubens, o declarante ficou sabendo de que José Fuentee Romero 

passou com o trator por cima das casas e das plantações dos in 

dios em Jaguaá Piré, razao em que foi indiciado em inquérito 



, 
inquérito polcial em Iguatemi. Sabe que os indios retormarQm = 
para suas casas. Não é do conhecimento do declarante se tive-/ 
ram acompanhamento policial. Qucr·ceteve fazendo levantamento= 

l 

da área Jaguá Piré não se recordando a do.ta. Que tal levanta-/ 

mento inclui as propriedades de José Fuentes Romero e de·ota-/ 
. . 

vio. Que em tal levantamento obedeceu as normas decreto n2 ••• 
. . 

88118/83. Que houve uma ohurraecada promo~ida por José Fuentea 

para os Í11dÍ.os da qual o declarante part'icipou, Por ocasião do 

cumprimento de·uma lim:lnar.expedida pelo~ua e~i, · = 
quando OS indios for~1espejados~ Nada màis-.-~Df.NI ~LONSO 

· 1 E.eodvii,:, Judlrl•J 
a.· v., •. 

~J 
:; 

/1" 1/ 1 1---.... . \li ~I 1 ~ .. _.,., 
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Termo de Assentada T J - MS· 
FI._J.J.D. 
Proc. Nª --····· 

dezessete . . agosto 
Aos ...•.................................... dias do mes de .................•.•.................................................. ano 

d ·, 1 oi tenta e nove . 'd ...• , e m I novocon os e .••.•..••..•.••.•.•••••.•.•..•••.•••.•....•.•.•.•.••.••.•..•..•••.....•••.••..•.••.•••..•.•.••••••.• , nes IA ct ai io e e orna rca 
Anu.lJn ba.L 

de , ,. , [ cl t;J(J() 

de Mato Grosso do Sul, às ••. E?.~ .. :.9.9. horas, na sala das audiências deste Juízo, sita à Ru;:i .• !Y..~ .... -· 
l?edro r.-:auvo.i ler, 827 

-·······························--························································· .•. ·····························································································..., 
no edifício do Fórum, onde pre~ente s~ a~hava o º~i.r!?:~!!? .... 9.~.~-~ ... ~~.E~JE!:1: ... ~~ ... ~.!.!.Y.~ .. -, 
•..•.......•••.•.•......••...•.•.•.••.•..•....•••• , Ju1l de Direito da ••.................• vara, comiqo, escrivão do sou •:mq', :1h;1i10 

:s~inado, 'i~:~1o pregão das partes nos autos •. ~~?. ~~-~/.~.~.: ~.~~~ P.!::.~.~~~-~:~.~ do 
çao de •..........•...•..•.•..•.••••..•..••.•.•••....•.••••••..•.••••.•.•.•••••••..••..•.•.•..•...•••••••••••••••••.•.••..••.•.. que 

.. h. ~E/it~J.Ç.ª- Ul.J?.t!.9. ·ª··· .. ······"·"·· . 
•••••••..•..•. : ••••••••••••..•••.••.•.•..•...••.•..•••••.••.•.•• ~........... move co •. n ..• tra ... c.~i;·~- ... Et~i-:t;·;·i~i···- 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • C-1 ·············································- 

Aoki e outros e t·1· p · J A d't' · ••••.•.•...••.•..•.•..••.••.•...••........•.•••••.••••...•...••.•••.••.••..••••.••..••...•••••.•••• ,................... • cr 1 1cou o ortotro e os u I onos, , 
Sr ••..•.• , •..•.........•...•••............••..•.•.••......•.•.•.••.•••..•.....•....•..•.•......•.... , estarem presentes: os reus Celso ' 
Shitoohi Aoki e Paulo Pepe da Silva acompanhados do Dr. José 

Car-Lo s Steinn .Ausente o róu Rubem Ferreira Thomaz de Almeida~ ' 

Presente o Dr. Promotor de Justiça e a testemunha llew ton i.:act.a 

do Bueuo , ou vi da em termo apartado. Determinou o 1.:r,:. J uí.a a .. ele- 
- . uí v o Luçuo da cur tu _pruuu. toria ao J zo de pr-o cun te, com uG homena- 

gens de estilo, J;aa\ mais. Do que p~o.:;:-ei o prese!! 

te termo. Qj ···· ~as ~so . JM1~ E•or1;.:''v ::.dtct•I 
4 • ' , 
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,,\',\'' '·, ESTADO OE MATO GROSSO DO SUL 

\ltrJJ· ~~:=c~uº~-~~~~!1i!!~.~~.!::~.~ . 
~ JUlzOOA~ ..• z .. ~ .... VARA •••••••••••••••••••••••• TJ-Ms 

FI. -.J.J.0..~._ .. 
Proc. N· -··'::::P-- 

[ Proces~o n<:> 127 /88 

DEPOIMENTO prestado pela .•• g.! testemunha de •••.•..••• fà~J.U!a~ão ..•.............•..................... 

NEWTON MACHADO BUENO 
Nome ....................................................................................•.....................•.........................•....•...•.................................. 

. . . Hnul do Som~a llucno o Elzo. Machado Bueno • 
F 1111:ção .................•.. Gi=a:;·;rieI'rã'"'"''"'"'""""""'""'""""''"'3õ0'~'19.I::"'fü~-: ...........•..................................... 
Nac1onal1dade: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• RG: ......•..•...•....• ; ..•......••••......•.•.•.•...••. - ...•.••.•....•..•...••.•...•••.. 
Data de nasclrpanto: ..• :!.I~.9.~ .. ~.?..§ Naturalidade: •....••. !~~Ef:l:!:::!:!~.: . 

. . tecnico agr-í co La . . casado 
Profissâo: 'f'I ••••••••• TI "r"i ••• ~ •••••••••• II"""'"'.["~Eslado C1v1I: ··'l'.':····,··"f"'fê.'t"······· •• ••• •• ••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . . nua -;J• .e-ouro , • .,uu - An1wnua.i- •• ..:i. 
R esld e nct a: ·······································"'······················································ . 
............................................................................................................................................................................................ 

Àos costumes disse nada, testemunha devidamente com:promi ssada na 

forma da Lei, inquirida pe Lo MM. Juiz, respondeu: 
que a denúncia é verdadeira, os Índio.e invadiram a área da fa 

zenda são José com assistência e orientação do pe~soal do PKN, 

que inclusive forneceram alimentos e bebidas alcoolicae dur~n 

ta o tempo que durou a invasão e permanência dos Índi.oa na. 

á:eea. N.ão aceitavam sequer a entrada do pessoal da. FUNAI, t en 
do inclusive o declarante como técnico agrícola da FTJNAI. 
Jo~é Belmiro Chaves chefe de Serviços de Desenvolviii~nto Comu 

nitário, sendo barrados pelos Índice. O pessoal da PKN trA.Da 

portava e mantinham os Índios na área invadida. Dada a 
' \ ' , ., ao M.P., as suas p~rguntas respondeu: que a epoca Ja 

os denunciados. Que os denuciados foram encontrados pa eetrad 

pelo declarante várias vezes e, ainda, no dia em qu~ foi faze 

a retirada dos Índios os denunciados estavam presentes. Não= 

presenciou atos de instigação por parte dos denunciadoa. Hou 

ve reclamação do capataz da fa~enda, por quanto Índios faziam 

abates de animais e punham armadilhas que quando não abatiam 
o gado este ficava aleijado· em face das armadilhas. O declara 

t 
te chegou a ver a armadilha. feita com arame farpa.do. Dada n :::r. 

palavra à defesa, às suas perguntas respon?eu: desde 87, quan , , , 
do entrou na FUNAI os indios ja ee encontrava na area de ~- 

gua Piré; não houve nenhuma. invasão ~ois disso; tem conh"c~ " .. 
mento de que a FUNAI estava promovendo a demarcação d a áre 

não tem conhecimento de despejo dos Índios em 1985; ee~ue ••• 

{ 

OS-04•018 (Folha de depolmentoJ 



Não conhece bem o pe~soal do PKN, exceto 'Paulo Pepe e Celso= 

que viu muis vezes. Em 88, por ocasião do despejo judicial = 
eles não estavam na área no momento da execução da ordem; que 

-não tem conheciment\ das diretrizes da PKN, sabendo dizer que 

era apenas de as Índio. 
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E1t1do do Paranllli 

Aos _ 2 1 , .. - d.la~ do m~~ . de , i a g os to ·---············-···· .. ·-·· do ano de m li no 
centos 1;1 ••• .8.9 ......•........................•..... • às 1,6.:.QO ~················ .. ···-·---··-······-··········· horas, na sala de audiênc, 
do Juiz de Direito da.?~ a, Vara Criminal, nesta cidade e -Comarca de_·--·~-~.~-~-~-.'::~.~:'::~.:. .. ~ .. ? . 
do Estado do Paraná, presente o M, M.. Juiz de Direto. Ooutor LUll_FERNAr,JD() TOM/\5 I KEPPE . . . ·····-····· •. ··-···················-···· , 

·······················-······················--············---····'. comigo, Escrivão do seu cargo no final assinado, o Ooutor f1.ª.l.P.h .. J..J 
.Y..~-~ .. ! ~-~·~····-~-~.!':'.~?..~.~-·-·················································--···--···, Promotor Público da Vara, comparece . 
a testemunha aosr · FUENTES ROMERO ........................... ' . ---·······-·······················-······ ··-··········· .. ···········•·····••··•········ ......•..••.•.•............•...............................................................•.•...... 
..••...•.•..• _ .•••••••.•••••••••....••••••••••.•••••.••...•••..• _ ....••••••..••••••....•••••....•••••.•••••••.•......•••••.. T .. 00·······························'··.IIIII!•••••••••••••••••••••• 0000.000.000.0o00ooo••• OO•Ooo,ooo•ooot•••OOOOO •• 

_. ~---····--·1 · . 
as quais foram recolhidas a salas separadas, de onde uma não pud se ou ir o depoimento da outra, e fo . 

lnquírlda ...........•.......... • pelo M, M. Juiz, na presença ~?. g.!: .. ! ..:?f .. _Ç_ .B\.9.?. ~.I.~ . .U~ ...•.... ~.~.f. .. ~.IJ.~.QJ' 9..~ , 
reus estes presentes. r·· 

_ ..•.•......•...•.............................................. _ _ , , ............••..............•..••....•....•..•..•................•......•..•.. 

F UE N TE.§. ROMERO , b r as i 1 H i r o , r: as a d o , '.I. a - 
vrador, nascido em Taguaritinga=Sp., aos / 
12/09/34, residente no Edificio Caravelai / 

2Q andar sala 11, nesta cidade. Aos r.oetu - 
r - mes disse ser vitima. Razao pela qual deixa 

de preatarcompromisso. Sendo inquirida di9se •. 

Que o lnfDDmante ~ prooriet~rio da·Fazenda M.2 
--~lo lor.alizada na cidaâe de Tacuru=Ms~; Que em 1.984 foi arrendado ema ~re, 
de 17 algueires da referida.propriedade a ~de~~r·correia da Silva, o qJ~i / 
neste mesmo ano, final' do ano, se dirigiu até uma aldeia de Índios SosorÓ , 

contratou os serviços de três fam!lias, ·e tendo sido cumprido o ~ue haviam/ 
·combinado as parte~, no que diz respeito ao 'trabalho, os siuviculas foram/ 

' - em· janeiro de 85 levados de ~olta a sua tri&o; Que o inform?nte nao teve co - - . . . ,. . t . , 
··nhecimentó de ·nenhuma desavença havida entre os 1ndios e o arrendAtario, ve~ 
que B!'-te· era conhocido daqueles a bastante' ·tempo;· Quo om ma r ç o de 1.985, co.! 

· pa~eceram na Fazenda do' info~mante, ·c6m dua~ 6amionetes carregadas de Índio! . •. 
· tendo a frente o denunciado Rubens íerr.eira ·T~· de Âlmeida e ainda falsos· o o- 

1 ' ••• • • • -- • 

liciai~ federaist todos fortemente armados; Que nesta ocasiaa , o cap~taz di ~ . 
informhnte, o qual não·ae•recorda'·o·nome, tendo em vista que o mesmo rosilh 

o seu contrato de trabalhb a:·epreximadame~te· tr;~ anos, comunicou pelo r~di' 

coo. 1.08.05 
MOO. 105 FL, 

• ,. - t 
.•. 

' ' 



Q u o o faz o n d n i r i a s o r invadi d n , roe o lJ "n d o o r d o 11 ~ p a r a q u à n ã (} p u r mj_ 
t\sse a entirada dos fndios; Que neste dia os siuviculas e seus acom 
p~nhantes não exibiam ordem judicial para entrar no im~vel; Ouo inob2 

t nn t e tosist;ncin rncÍFica por parte do c ap a t a z do Lnf o r rn an t e , a ft1zn!..! 
da'.foi invadido, sendo que em saguida os Índios 1~ se lns~alnram n ini 

' ' 
ciaram v~rias depredações como ~ar exemplo destruição de cercas, bomba 

de agua, mangueiras, bem cama d destruição:de uma ponte, QUe foi cort~ 

d a c oni mc t o= s e r r e j íJu~ o.s fndios p e r m ane c e r am no im~vel do J nf o r rn an t a , , 
e:n meados de 1.988, atraves,digo, quando foram desalojados atraves de 

uma ·liminar da justiça civil; Que por intermédio de seus empregados , 

os mosmos disseram ao informante que em conversa com os Índios e9tes 

n f t r nw vil m , 1 u II a g i III in sob D s o~ d e n a d o s d e n u 11 e i a d o s C o 1 e o A o k 1 o H u b a n a 

de Almeida; Jue o informante nio mantinha contato com ps indigénas, ~e~ 

do~ue todas as informaçÕ, s que sabe foram passadas por interm~dia c!e / , 
seu c ap a t a z ; .Jua , ja agora,. recorda o numa do capataz que presenciou a 
inva~io e as rnaa,dign, ~meaç~s ocorridas na poopriadade do informante, 

Hslio dos Santos, o ~ual se 8ncontra trabalhandq nas imediações de Umua , 
rama com terceiros; Que o referido Helio dos Santos trabalhou com o 

, A , - 

informante 3t13 t r e s mu s e s ap o s os f a t o s ç d í qo , a invasao da fazenda; 0•Je 

em soguida fui substitu!du pprAntonio Elias dos Santos; Uue no deco. :r 

~os epis~dios, não h uve viot~nçia fisica por parte do~ envolvidos; Que ... , . 
o denunci~do Celso Aoki nio'teve muita particJpaçio na invas;o da fazen 

• • 1 - 

dA do inform~nte, mas que segundo soube foi quem conduziu a invasio ~ 

uma faz~nda s;o Jos~ do Sr. Otavio Junquafra de Moraes inclusive segun 

do soube derrubou dois Km de cnrca que faziam divisas com à ~reade pr2 

p r í adade do i nf unman t a ; Que este fato ocorreu ap r o x í me d aman t e um ano / 
, - apos fl invasno do propriedade do informante; Que segundo <Joube os rlanul? 

ciados pertencem ao Órgão denominndo der PKN; Que o informante nun,;~ viu 

d í qo , nunr-a presenciou a, p r ee anç e dos denunciados enquanto esteve na / r- 
•• 1 , 

sua propriedade me sno porque nunca adentrou na area invadida; ílun os i,!! 
vasorns dativ8ram aproximadamente 700 alqueir~s da ~reado ir1formante • 

sonda que na ~rea havima 400 ~~queiras de colonham e aproximadAmHntF ·Jes 

mil cabeças de gado em seu int~~ior;.Que os falsos policiais P8rmane~~ram 

na p r op r í.e dade por ap r ox í madamants uma .;;,emana,· permanecendo ·O tempo todo 

f o r t amon t a armados. Com r ep e r.qun t e s pelo, Mi-ni.e.tÓrio PÚLJlico; íJua os fal- 
so o o Lí c La í s portavam armas de, fogo; tais-como .r evo Lve r e s , mas que 

o denunciado Rubens segundo informação du. capataz t-f.éli_~ não portava 'lUªl 
quer arma, somente fazia; ame e ç e s ; Que,. os !ndios p o r t e ve m armas brancas - - ' quaido da Lnv a e ao , tais como,.f,lo,c:has, eacoes, .. facas etc ••• ; fJue ,Ja inva- 
- r Q seo se dau com. f amí Lí a s .indige.n.as;,.,Que C,orn, repergunta pela defesa; ue o 

, informante não esta nem f o L, pr oc.e .. s s a do .criminalmente por. ter determinado 

a retirada, explusio NiaJenta, de.!ndiaa,de sua; propriedade em Itacuru , 

em 1.985; Qua ax La t Lui uma dtJn.Ú1nciia,.na· Coma r c e da lguaj:.emi pelo fato an t o e 
de ser i to .. mas riu e a. mesma .Foi ~.rqu.i v;<i!de· p.or,. inépcia; Oua em fina 1 do an oi 
de 1.985 e com~ço de 1~986,~igo, Que no.final .do ano de 1.984 e começo 

de 1.995 não tomou conhecimento de remossão violentá de Índios de su~ / 



F.stndo do l'aranA 

PODER JUDICIARIO 

Cód. J .OJ.20 

-- . -'. 0~ ., ~, . ... . ~ 'o 
propriedade; Que o lnforrnonte nao tom nonhocimo~to de J~". 
quer processes demarcatórios p a r a fins da asenL.in~f'"w: ~.J.i9!!_ 

nas na sua pr opr í.edade ] Que os representantes da FUNJ\I não 
estiver~m presentes ao churrasco oferecido aos policiais 1ue 

cumpriram a determinação lrJgal de retirar os Lnv ano r e a de o ua . , . 
propriedade; Quetanto Helio dás Santos quanto Antonio Dias 

dos Santos, capataz do informante, passabam informações no 
sentido de que em conversa com·os Índios e~tes afirmaram agir 
sob o comando da Celso Aoki Rubem T. de Almeida; 1uo o dep,/ 

digo, informante soube que Celso Aoki a quem,digo, foi quem 

incitou os Índios a invadirem a propriedade vizinha dos Sr. 
Otavio J. Leite de Moraos por interm~dio de ~eu ~Rpataz, / 

mais precisament~ Antonio Elias dos Santos; 1ue o capataz da 

~poca H;lio dos Santos não exigiu identificação dos falsos po 
' - - , - liciais federais e que as com~nicaçoes ao orgaos competãntes 

se foram feita, 
lizadas por sau 

di.as após a 
pr~priedade; Que pos 

' ·nformante as desconneco, forma re~ 
canstitu!do; Que somente 15 ou 20 / 

dirigiu até a sua/ 
e após um ano da/ 

para o Rio de Janeiro, me~ 
mação o mesmo fora morar na Esta• 

Que/o depoente,digo, infar,ante não se 

anterior. Nada ma#~ do que pa- 

lhor dizendo, s~gu~do 

do do Rio 

recorda a 

ra c an s ta r , E. u., r w:b <_,.. 
fj ./. 

crivão a fiz 

João Basco es 



TERMO DE DELIBERAÇ~O 

Ap~s a inquiriçio da teste~unha, o MM. 

minou a ast~ escriv~o se procedesse a restituiçio da pro3en 

Juizo deprecante com as nossas homenagens. Nada mais. Eu,,<::>--'7>-< 
(Joio Basco Fontes Birbosa), escrivio a fizdatilografar 

crevi. 
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ESTArid DE ALAGOAS 
I • COMARCA DE MACEiõ . I' 

,.·PODER J U D l C IA RI O 

E S C lt 1 V .A N I A IfA 13.,/ ' VARA . CRI M l N A L 

I• 

E PRIVATIVA DE DELITOS DE TRÂNSITO 
1, ., . 1: . 'I ri 

,. 
'l'f.::RMO D.E ASSEN'l'ADJ\ 

Aos primeiro 
noventa 

novecentos e se~e.ae 
( lG ) dias do mês de fevereiro do ano de mil 

(195IO ), nesta cidade de Maceió, Capital do Estado de Ala- 
.goas, às 14~00 horas, na sala das audiências do Juízo de Direito da 13.ª Vara Criminal 
desta Comarca, no Edüicio do forum, na Rua Senador Mendonça, onde presente se 
achava o MM. Doutor Juiz de Direito da 130 Vara Criminal, Dr. Raimundo A. Lassa, 

';! 

O Doutor l J 11 Promotor Público, designado, Dr. Pedro M. • 

Eliezer G• Mélo, 
~~ àeilli11~ir~!i<nie~• Escrivão do Cartório 

,arques, 
comigo, 

do 13.~ Ofício Criminal; O réu (s) 

acompanhado (s) de seu (s), defensor (es) Bel. (s) tendo este Juizn.. nomeado o Pr ocu 
rador Judici;rio, Dr. Jos~ Benigno Biana Portela, como defandor Ad-Hoc ao réu,:. 
o qual presente aceitou o encargo, - aí, compareceu (ram) a (as) testemunha(s> Joaa Belmino Chaves, 

as quais Iícaram em lugar separado da sala. em que prestaram seus depoimentos, de modo 
que, quem estivesse depondo não fosse ouvida por quem aguardasse a sua vez de depôr. 
Do que para constar, lavrei o presente termo, qu(l' o e (ha,qoonforme, vai devidamente ,___:::;; / -. { 

. . !/ . ( ~ . .' 
assinado. Eu, ~Á~ ,~· .~·J.: ~ ... S'.~ .. i: .... :. /' ... ! A ( •• ,.; •• /.~ ~Escrivão, o datilografei <> 

/ subscrevo, · / 
/ 

TESTE~ N Hê ,,.{)A PHOMOT OFH As 
t 

Josf BELMINO CHAVES, beasileiro, ccaranae, solteiro, 

funcion~rio pÚbUco federal, com 45 anos da idade, rilho de Antonio Belmino '' 

Chaves a de Maria Nogueira Chaves, Residente na rua Miguil PalMelra, 863, ra- 
" 

rol, nesta cidade, Sabendo ler e escrever. Aos costumes disse nada. Testemu nhl - ~ nao contraditada e compromissada na forma da lei, inquirida pelo MM. Juiz, d~~ 

ses Que, o depoente conhece os denunciados descritas na denuncia de fln. da de 
vida Certa PrecatÓria ha maia ou menos tres anos e meio; Uue o depoente traba 

lhava nessa ~reapela íUNAt, como funcionário pÚblico redera!; Oue ~quela r~-· 

g!io ocupa uma ;rea, ou seja com seis postas indígenas, numa m~dia de doie mil 

hectorfl&t per.tencenlo a União e de uaurruto da comunidade lndigana; Llun on de 
nuncjados achavam pouco as suas ~reas de-terras e insunuavam aos indios a inva~ - direm outras terras de fazendeiros, ocasienando conrlltos; que ele depoente supoe 

que ess1;es denunciados continuem ""'" eesa mesma opini;o inaufrando o s indioa ' 
contra áreas da terras, locnlizeda9no munlcÍpio de dourados, iguatemi, Es~,rln• 
de Mato Grusso do Sul; Uue a Policia federal tem conhecjm011tu diesu tudo e J; - ~ tomaram providências, mas mesmo assi11 esses danune í ades nao deixam de Insur re r {lt· 



lh§Ut tnt• utt lhtitõ§i ''º'-' o oapoo11ca 11m uma OAA ucao1ou:1 qua, UtJ tiü t'lit. "t(.i ,: na 
local das terras, juntamente com a Policia t eddral retirando os ind!Oe '.1"·-. ' -- 

res por ela invadidas, um doa tais d0nunch1dcs chegou a ser dnt í dc pela PolÍ 

e í e Fr-idnral e lAvat:"om prflso para a cidade de Amambnia, nio si,bondo el~1 rtn;H,n~ 

te se o mesmo foi n~lto pela polfcia daqunla localidada, Uua ale dero~nle co 

mo runcion~rjo da FUNAI 1evou ao conhecimento de tudo o que estava nn passan 

do naquela redondeia, concarnant a as terràs invadidas ao Servi;r.:- de Informa-• - . . çoes do [xf!rcito Pll8B que tamasr~e as devida e prt:ividnei e ,dj go9 providenc 1 ae; '• 
Que uada a palavra ao Dr. 

lavra ao defensor Ad-Hoc, nada 

foi perguntado, mandou o '1fl' --- 

I 

t' .•. 
romotor da Justiça, nada a requerer; Uue dada a P.! 

' E como nada maj s dis'3e e nr.m lhe 1 1 

o P)'i:l~ ente ~.;r1Jlo_y1 ;nf crme vai de- 

·. ,,( / ,· (. fL:;E'.lcriv;;o d;:i UJJ 

a requerer. 

Óiz encerra 
/ . (:- (1 /,, ..._ 

tilograf(;j/ e iÚbscrevo. 
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PODER JUDICIA RIO 
JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 

CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASfLIA-DF 

JUf20 D!' DIBEllO DA ] e! VARA CRIMINAL 

ASSENTADA 

Aos dezenove dias do mês de março do 

ano de mil novecentos e noventa e um , às 14 horas, nesta cidade de Br as Í lia 

, e na Sala de Audiências deste Juízo, presentes o MM. Juiz, Or.ALIGARI CORRÊA STAR 
LING LOUREIRO 

Promotor Publico, Dr. RUBENS TAVARES E SOUSA 

o Dr. Assistência Judiciária 

prossequiu-se na instrução criminal do processo, inquirindo-se ais) testemunhas abaixo qualificada(s) a presença do(s) 

acusadotsl. Do que p,u,1 consta, lavro este termo. PROCRSSO, digo, CJ\RTA PRF.C/\TÓR I J\ 14 30. 
Réu: CELSO SHIOTASHI AOKI e outros. Feito o pregão, compareceu a 
testemunha a seguir inquirida: JOSÉ BELMIRO CHAVES. Q.2, conj.B-6, 
casa 60, Sobradinho. Compromissado, respondeu: QUE o depoente é 
funcionário há cerca de 22 anos; QUE, tendo lhe sido lido a denún 
eia, a qual descreve de forma bastante minuciosa os fatos que te 
riam ocorrido no interior das fazendas citadas, afirma que tal de~ 
crição corresponde exatamente ao ocorrido; QUE os acusados vivem 
em função das organizações citadas na denúncia, acreditando o õepo 
ente que recebem recurso do exterior, a título de que estariam pro 
movendo a defesa das comunidades indígenas da região; QUE o depoen 
te não sa~e explicar que interesses teriam as P.ntidaões eestrangei 
ras fornecedoras àe dinheiro na proteção dos Índios, acreditando 1 

que o interesse se situa no prisma cultural; QUE como funcionário 
àa FUNAI, o depoente considera a ação dos ora acusados danosa, aos 
interesses da FUNAI e dos indígenas; QUE a FUNAI chegou a indenizar 
parte dos ··prejuízos suportados pelos fazendeiros; QUE os acusados 
no dia em que n Justiça decretou a nç~o de despejo dos indígenas , 
que se encontravam no interior da fazenda são Jose, o depoente con 
versou com os mesmos, por cerca de 2 horas , convencendo-os a 
dali partir sem qualquer atrito, o_que efetivamente ocorrreu; QUE 
cerca de 10 minutos após os Índios haverem embarcado, o 12 acusado 
chegou ao local, tendo conversado com os indígenas, no dialeto de 
les, de forma que o depoente não conseguiu entender o que elá estª 
va dizentjo, mas, presenciou quando todos desembarcaram, tendo a 
partir daí firmado posição, no sentido de não ·sair da fazenda,ino 
bstante a ordem judicial, a pretexto de que aquelas terras lhes t' 
pertenciam; QUE neste dia, o 22 e Je acusados não se achavam pre - 
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sentes; QUE, tendo sido o 12 acusado detido, a pedido do de 
poente, após mais cerca de 5 hs de conversas, ao ar livre, em 
uma temperatura de 2 graus positivos, o depoente novamente 
conseguiu convencer os indígenas embarcar, deixando o local; 
QUE a participação dos dois Últimos acusados, consistiu em 
terem fornecido bebidas, roupas e alimentos aos ·indígenas, a 
creditando o depoente que com a simples finalidade de tumul 
tuar. Às perguntas do MP, respondeu: QUE o 12 acusado é- an - 
tropÓlogo, sendo que o 22 é "irmão leigo do paapado11 de Dour-ª 
do, município da região e, o 32 acusado não tem profissão co 
nhecida ·pelo depoente; QUE os 3 acusados, nos Jocais onde re 
sidem na região não aparentam qualquer riqueza, inclusive,di 
go,sndo que possuem 2 caminhões toyota e um outro de outra ' 
marca, bem como algumas caminhonetes, sendo que estas variam, 
procurando pintar tais veículos dn memna cor dos àn F'UNl\I,com 
o pro~Ósito de escaparem das barreiras ffiscalizadores,quando 
as atravessam trazendo grande n~mero de Índios; QUE, segundo 
o depoente ouviu dizEr,por terceiros, os acusados, em são Pag 
lo, moram bem, aparentando boa situação econômica; QUE o ge - 
rente do BRADESCO, município de Amamhai, afirmou para o depo 
ente~ epoca que a verba que os acusados recebem de entidades 
es t r ançj e iras é maior do que a prÓpr ia FUNAI recebe do <Jovcr 
no; QUE os fatos noticiados na denúncia são do conhecimento 
da Polícia Federal de POnta Porã, bem como já foi levado até 
aos responsáveis pelo pelotão de fronteira. Às perguntas da 
Defesa, respondeu: QUE o depoente acredita que os fatos narrª 
dos na den~ncia s;o do conhecimdento de v~rias pessoas, po 
dendo citar It~digo, Itamar Liberato Arriola e demais funcio 
nários da ~UNAIQ· UE na ~~zenda são~~osé foram incitados cer 
ca de 200 1ndio, send~u~ na fazen~a Modelo, cerca de 150; 
QUE o depoente o ou co ehcimento pessoal dos danos causados 
às fazendas ', cjs 4uais ecprreravna) fazendas pelos ÍndiOB ; 
QUEo depoente pã6 sabe di er se/~ incitadores visavam especi 
ficamente às ~-n\ras-õ~ a fazentjas/. Nada mais. 
Testemunha . )' . j 1 I . ., · ) ' 

' í 
/ 

Foi ouvida~a testemunha solicitada, na presença do dr defen - 
sor e do dr Promotor. Pela dra Juíza foi dito que cumprido o 
munus, fosse devolvida a presente deprecata, com as cautelas 
de estilo.Nada mais havendo, enq~ra-se o presente termo, que 
vai deviqt,m~.~i_t~ assinado.EU JY~,0;':v)i Aux Judo datilografei. 
Eu ~Diretora de SEcretaría o subscrevo. 

Dr Premo 

Dr Advogado ;•;; .. ,.-, __ 
. -- --'- ) ·- -;, 

Diretora de SEcretaria 
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