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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

Chefia de Gabinete do Ministro 

Em~ de agosto de 2000 

Ao Dr. Sérgio Leitão - Assessor do Ministro 

Assunto: Protesto contra ação dos índios Caia pós - Reserva Baú/P A 

De ordem do Senhor Ministro de Estado da Justiça, 
encaminho o anexo documento para conhecimento de Vossa Senhoria. 

Atenciosamente, 

,_____) LENICE ARRUDA 

Assessora do Ministro da Justiça 
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Rio de Janeiro, 3 de agosto de 2000. Ministério da Justiça 

Gabinete do Ministro 
08001. 00578012000-94 

10 }-; o a/ o a : 
Gab. P res./Of. 028-2000 

Excelentíssimo Senhor 
Dr. José Gregori 
Ministro da justiça 
Esplanada dos Ministérios - 4° andar 
Brasília - DF 
70064-900 

Excelentíssimo Ministro: 

Na qualidade de presidente de entidade sindical que congrega no Rio de 
Janeiro, cerca de 300 (trezentos) mil comerciários, não posso calar a minha 
perplexidade, diante do noticiário nos principais jornais do País, sobre a 
ação dos índios caiapós, na Reserva Baú, em Altamira, oeste do Pará, 
MANTENDO CIDADÃOS LIVHES EM CÁRCERE PRIVADO. 

Está-se em pleno evolver do ano 2000. 

A ação dos líderes indígenas não pode ser confinada à inimputabilidade 
legal do índio no Brasil. 

A razão disso é que a liderança de tais indígenas é suficientemente 
esclarecida - o chefe da tribo esteve em giro recente pela Europa e 
América, com o Presidente Chirac, no Palace Elysées, em colóquio 
altamente civilizado - DA NATUREZA DELITUOSA DO SEU 
PROCEDIMENTO. 

Afinal de contas, manter turistas reféns, impedindo-lhes o direito de ir e vir, 
constitucionalmente assegurado, no Território nacional, inscreve o agente 
nas penas do Artigo 148°, do Código Penal. 

Enxovalham-se, dessa forma, os direitos e garantias 
preconizados na Carta Polítlca, Artigo 5°, Incisos Ili ~~ 
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"Todos são iguais perante à lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros, residentes no País, a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, e à 
propriedade, ... ; 
Ili - Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou 
degradante; 
X - São invioláveis a intimidade. a vida privada, a honra e a imagem das 
pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral 
decorrente de sua violação." 

O que estarrece é que, até o momento, ao que se saiba, o Governo 
Federal, o Ministério da Justiça, a Ordem dos Advogados do Brasil e as 
entidades que velam pelos direitos humanos não tenham adotado 
quaisquer providências para deter o procedimento criminoso de índios, 
que têm a plena consciência da gravidade de suas ações e dos danos que 
perpetram contra a liberdade individual de cidadãos brasileiros. 

Está-se vivendo mais um episódio de violência no País, desta feita por 
iniciativa de lideranças indígenas, vale repetir, suficientemente esclarecidas 
de que configura delito penal tornar reféns brasileiros livres, alguns idosos, 
outros doentes. 

Por maior que seja o direito do silvícola, reivindicável junto à União, nada 
justificará a violência contra o cidadão em sua liberdade individual. 

Por que somente ao índio se assegura o direito à demarcação de terras? 
Por que tantos brasileiros natos, ditos civilizados, imputáveis penalmente, 
aguardam a distribuição de terras para os tirar da fome e da morte iminente, 
carentes de assistência médica? 

A cada minuto que passa, mais aumenta a gama de questionamentos 
sobre o caminho a trilhar-se e as providências a se adotarem pelos 
governantes e, notadamente, pelas entidades governamentais e a Ordem 
dos Advogados no Brasil. 

Onde estão os direitos humanos, tão decantados na Constituição Cidadã, 
em vigor no País? 

E se um dos trazidos em cárcere privado, lá no oeste do Pará, .11a Reserva 
Baú, morrer no cativeiro: quais seriam as conseqüências? 
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Haveria ou não homicídio qualificado no episódio? Ou o líder indígena, que 
passeia na Europa, discutindo questões indígenas nacionais e alienígenas, 
seria inimputável e fugiria às penas da lei, a que todo cidadão está sujeito, 
em um Estado democrático, como o Brasil? 

Será que direitos humanos só existem para aqueles que estão à margem 
da lei? 

Esforço-me, Senhor Ministro, por não aceitar que isso tudo, que está a 
ocorrer e a impactar a Nação, não seja manobra de ONGs ou de 
organizações estrangeiras, em nome de interesses escusos, interessadas 
em tumultuar a ordem pública e a democracia no Brasil. 

Confiamos em que Vossa Excelência, haja por bem tomar em boa nota 
essa manifestação de protesto, mas de confiança em que sobrevirá solução 
imediata, que pacifique os interesses em conflito, preservando-se a 
liberdade e os direitos humanos da coletividade brasileira, 
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M1rnsteno aa Justiça 

Secretaria Executiva 
08004.000957/2000-36 

I t' I 0€ 1 W: 

Ofício nº 3 ~f;/PRES Brasília, 31 de julho de 2000. 

Senhor Secretário-Executivo, 

Cumprimentando-o, levo ao conhecimento de 
V.Exa. que esta Presidência tão logo foi informada, dia 
28/07/00, sexta-feira, da retenção ocorrida no Rio 
Kuruzinho/MT, de EDUARDO BENINI e DIOGO BENINI SILVA, 
acompanhado por um grupo de turistas de aproximadamente 20 
pessoas (Ofício nº 318/2000, de 28/07/00, originário da 
Diretoria do Conselho Estadual Defesa dos Direitos Humanos - 
CONEDH/MG, cópia anexa), e, em seguida, de uma outra e 
lamentável ocorrência de retenção, dentro dos limites da 
Terra Indígena Bau, no município de Altamira/PA, na área de 
jurisdição da Administração Executiva Regional da Funai em 
Colider/MT, igualmente de turistas/pescadores, sendo 10 da 
cidade de Avaré/SP e 05 da cidade de Novo Progresso/MT, 
(Radiotelegramas s/nºs./2000 anexos), acionou imediatamente o 
servidor indígena MEGARON TXUCARRAMÃE, Administrador 
Executivo Regional da já referida Administração que, em 
Aeronave desta Fundação, deslocou-se até os locais em causa, 
no dia 29/07/00, sábado último, objetivando a adoção das 
providências iniciais pertinentes com vistas a uma solução 
pacificadora. 

Ressalto, na oportunidade, que esta 
Presidência já estabeleceu contatos com o Dr. AGÍLIO MONTEIRO 
FILHO, Diretor-Geral do Departamento de Polícia Federal, com 
a finalidade de viabilizar o imprescindível apoio, em caráter 
preventivo, à nossa Administração Executiva Regional em 
Colider, com o fito de garantir a integridade física de 
índios e não-índios naquela região, em razão do atual clima 
de tensão e a iminência de conflito mais grave, considerando, 
inclusive, que as lideranças indígenas condicionaram a 
liberação dos reféns à priorização da demarcação da Terra 
Indígena Bau que continua em processo normal, não obstante a 
sua contestação judicial.~ 

A Sua Excelincia o Senhor 
Dr. ANTONIO AUGUSTO JUNHO ANASTASIA 
Secretário-Executivo do Ministério da Justiça 
Ministério da Justiça 
Brasília/DF 



Finalmente, esta Presidência já vem adotando 
todas as medidas possíveis junto às Lideranças 
Indígenas/Comunidade daquela região, bem como a designação de 
mais 02 servidores para a referida área, visando assim, 
convergir as negociações para a liberação urgente dos 
re.Eéns / invasores e, consequentemente, o desejado retorno da 
tranqüilidade naquele território indígena. 

Sendo o que tínhamos a relatar até o momento, 
externo a V.Exa. protestos de elevado apreço e consideração. 

Atenciosamente, 

NI~ e 1-- ruL t- ~ 
President~s:A ~ÀRÊ'z \ 

a FUNAI 
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