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MINIST~RIO PUBLICO FEOEBAL 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO 
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Senhor Superintendente, 

F.'.11r:: •11111 11 ho ~ \). H~J.. , P rn a nf:! }(IJ, <: ci 1-l"Í ~1 do 
oFa c Lo r,•nvi.~idCt pel~t ,:-l/Nl~.t1 1:w1 1.bt:;1 di~ lioj~, 11ul:.i,:i:>.:·1t10 
possfvt~is pr.jt~ic;.\s de:L:il:L:c1!:ic:r!5 e nvo Lvc n do , em tese, PAULO 

OLIVEIRA, f.nc--.:; e r v i dor 1.l:.:l •w i,d H t]qJão f.! :::i..t 11 "ry, I :,. s s í:!. s s o 1- c:11:1 
Dc~p!.1b,tdo Estadual, e ELISABETE VILLAS BOAS, que (~st~r·:ia111 
a U. C.'. i~ nuo e cciop t a ndo a ber· t::;1111€1.11 b:1 i n d Lo s Hambi qua r a , com o 
r::: ,.:;ç,:,pu de intermediar, p"11-~ os 111;.qje i r e ir os da 1-<~s.iião, o 
fui-t:o da 111::.idej r a di:1 s ua s 1-S!!:iF.ffV::l.S~ •. 

IL.Mú. SR. 
DF:I... ARTI-IUR LOBO FILHO 
l'W. fHJPE.RJ:1-1 lEHfJEMTE REGIDl·Jhl.. I•i:) PllLí:Gl(.1 Fl::DE:fi:AL 
N E S T A 
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MINISTERIO POBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO 

e. 

A 11 t: l!t o f êi t: 1:1 d I:! I' I" ::Í t· -J. e:. a !:1 C CJ Ili C:, 1:• •·; o:; ·:1 
91"assa1·em no Estado com impn-:ss I o na n t e vo r ac í da de , 
desmatando ,reas inteiras de florestas em dias, enriquecendo 
ilicitamente mad€ireiros ~ue, paralelamente, buscam 
conquistar os indígenas atrav~s de bebidas, dinheiro e 
p1·ostfbulos, com o fite de CJl.lE' esse "Lnve s t ime a t o " t e r m í ne 
semr,re voltando p~ra su;is m~ÍO!:i, é dr.1 se re,11.1err1r, no s 
termos do art. 59, II, do CPP, a abertura rto comp~te~te 
inqué1"ito pcJlíci.~l, observando-se atenta.ment.e o pra.zo, 
com a finalidade de apurar as responsabilidades e indiciar 
seus possíveis autores, na forma da lei, r e quP-rendo-!;;c, 
ainda, a oitiva dos agentes da ,--uNAI Ln d í c a do s nas matéri~fü 
,jornalísticas - "lf::1.rcelo ": "/'fir.;1nd.:J." E? ''Eust:íquio, além de 
dili91~nr.:iar no sentido de ;,.ipu1·;.ff quais os H9f-:nte$ de 
F'ol íc ia Feder;;tl acusados pelos 1'. nr.1ios José '4vel i no f.! 
ür i ova Lda N-imb~~qu.ar:ii, de 11roubu a sadeira e vender para os uadeireiros e de nio 
repassar o dinl.eiro para as tribos, que passao fome 11, i n d i e: ia n do-os, se im· o 
caso. 
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Ao enseja, renovo a V. Sa. protestos de 
. .. ,.,,, •, . · . 
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consideração. 
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MtNtaTllRIO DA .IUSTIÇA 
foadaclo Naclon.l do ladto •••••• 1 •••••••• 

cu+abá, 18 àe de l.993 
,• 

OF.NO Pt/lASS. JUR. /ADR/CGB/MT. 

EXMO. S.K. DR. PROCURADOR DA REPOBLICA, 

Passo às mãos de V.Exa, denuncias oferecidas 

pela Administração Regional àa FUNAI, em Vilhena/RO, envolvendo 
a Sra._ELIZABBT VILLAS BOAS e o ex-servidor da FUNAI, PAULO OLI 
VEIRA, este, hoje assessor ão Deputado Estadual AMADOR TUT.í 

EXMO. SR. 
PROCUBADOR DA REPOBLICA 
OR. ROBERTO CAVALCANTI BATISTA 
PROCURADORIA DA REPOBLICA 

NESTA •.. - -- ... 
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• • MtNf8TMIO DA JUaTtÇA 
Puadasle N.c •• nsl cio ladto fls. 02 

~ ' .. 
:'.. Como se depreende do dqcumento em apreço, os 

refer!do• cidadão•, aproveitando-se da fragilidade do órgão fede 
ral de assistência, no que concerne uma assistencia maia precisa 
às comunidades ind!genas não só no Estado do Mato Grosso, mas e~ 
mo em todo pala, e aproximam a essas comunidades toda sorte de 

promessas visando facilitar a exploração dos recursos naturais 
existentes nas Areas Indígenas. 

A presunção de veracidade dos fatos é inconte~ 

tes, na medida em que, tanto no documento oficial e nas notícias' 
vinculadas da imprensa, ora carreados, trazem noticias da interm~ 

diação de negociatas de madereiros estabelecidos no Município de 
Comodoro e indios, em flagrante desrespeito a ética, visto que , 
encontra-se envolvido nessa imoralidade um assessor de Deputado• 
Estadual, como também no descaso na preservação e manutenção do 
bem público, não só no corte de madeira, como no envolvimento de 
comunidades etinicamente diferenciadas em transações que fogem 

completamente a sua capacidade de discermir entre o certo e o 

errado. 

O risco não está apenas na venda de madeiras, 
a aproximação de proposta de arrendamento de terras, aonossover, 

não está longe. 

Os índios NAMBIKUARAS envolvidos nesse proce~ 
so ocupam uma área de 1.000.000. ha vi~inha ao Município de Com2 
doro, e persistJ,ndo o atual quadro facilmente a FUNAI na região' 

será definitivamente afastada da vígila, que ainda mantém, face 
r 

ao acirramento-provocado, da animofidade entre índios, em rela- 

cão a FUNAI, facilitando a penetração no território indígena, pr2 
vocando um conflito social, na medida em que se utilizam do traba 

lhador rural sem terra para invasão da Area Indígena - a história 
já demo~rou - cominando com a completa extinção desse grupo i~ 

d!gena. 

ca, face aos fatos 

Sendo assim, restou a esta Assessoria Jurldi - 
- . 

narrados, se socorrer de V.Exa, para que em -/) 

R. Com1DdHte Cotta, 1.6S5 • 



• • MtNl.ftRIO DA JU8TIÇA 
l'ulldaCIO N•cloHI do IDd10 fls. 03 

• 

testos de 
da oportunidade para reinterar os pr2 
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R. Comandante COltl, 1,655 • 


