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NÚCLEO DE DIREITOS INDÍGENAS 

8ras1l1a" 15 de outubro de 1991 

i::. >< né ~') ;· ª 
Drª MYRIAM BREA HONORATO DE SOUZA 
Coordenadora-Geral do 
Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana 
M1nister10 da Just1oa 
Nesta 

Prezada Drª Myriam: 

Conforme entendimentos anteriores. vimos pela 
presente prestar alguns esclarecimentos sobre o andamento do 
Processo-Crime que apura o assassinato de 14 índios Ticuna, 
ocorrido em lq88. para. ao tinal, reiterar o pedido quanto 
às providencias a serem tomadas por esse Conselho. 

Em 02 de maio deste ano, o Núcleo de Direi tos 
Indígenas (NDI), o Centro Ecumenico de Documentação e 
I nto ,~maca o ( CEDI J. a União das Na coes I ndigenas (UNI), a 
Associação Brasileira de Antropologia (ABA) e o MAGÚTA 
Centro de Documentação e Pesquisa do Alto Solimoes 
encaminharam ao ExmQ Sr. Ministro da Justiça e Presidente 
desse Conselho um documento mani testando a sua preocupação 
com o desenrolar do Processo-Crime promovido contra os 
acusados pelo massacre dos r nd i o s Ticuna em 1988, que há 
época encontrava-se em fase de J n t i mac ao aos réus e seus 
defenso r e s do s J 1 t,elos ar. r e s e n t.ado s pelo representante do 
Ministério Publico. A proximidade cada vez maior do 
1u l qarne o to e a. POSSJ bi 1 i d-ê<.de cone r e t a de que este 
eventualmente viesse a se realizar em qualauer das comarcas 
nróximas ~ reg1á0 em que habii:.am os Ticuna. preocupava-nos e 
as demais entidades corn relação a ru oo t.e s.e de ocorrerem 
ourros confl1ros entre 1ndios e náo-1nd1os. Ja que a 
siruação local foi e tem sido de extrema hostiliaaae contra 
o~. t a cuna . 

Por isso. aquelas enr.:id2.0P': <o r r c r r a r am ao t.x:mQ 
sr_ Ministro e ao CDDPH aue fizessem oestóes 1unto às 
autoridades responsaveis pela de c i s ao t t na i sobre o 
desaforamento oo p recesso r,2. r a a coma r c a de Manaus. cu 10 
pedido seria encaminhado pela au~oridade competente. o ExmQ 
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Sr. Promotor de Justiça da Comarca de Benjamin Canstant. 
Solicitaram ainda que o Exm9 Sr. Ministro e o éDDPH fizessem 
gestões junto as autoridades responsàveis pelos recursos 
financeiros que serão necessários para viabilizar tal 
desatoramento. a fim de sensibilizá-las quanto à necessidade 
e imperiosidade de tal medida. 

Para tanto. sugeriam que o CDDPH pudesse 
constitujr uma com1ssáo encarregada de realizar uma v1a9em a 
Manaus. nos moldes do que já ocorrera, com resultados 
b.a s t.an t e oo s t t í vos. em 1988, quando uma comi ss ao integrada 
inclusive pelo entáo representante da Procurador)~ Geral da 
República no Conselho. ExmQ Sr. Procurador e Lauda o Lernoe 
Fontelles. esteve na região apresentando pessoalmente às 
autoridades locais as preocupaçóes do CDDPH auanto a 
questão. 

Recebida a solicitação das entidades. esse 
Conselho achou por bem oficiar à Fundação Nacional do lndio 
( FUNAI) solicitando maiores i nformaçoes sobre o caso. Aos 
14 de a ooss t.o último. o e nt.ào Procurador-Geral da FUNAL 
Eugênio Aragão, inadvertidamente remeteu ao CDDPH dados 
incorretos sobre a questão, tendo em vista não ter sido 
aquele órgão sequer habilitado como assistente da acus acao 
no processo. 

Tendo tornaao conhecimento deste fato, o Núcleo de 
Di r e a tos Indígenas ( NDI). através de sua assessoria 
jurídica. enviou ao Procurador Eugênio um breve relato sobre 
o andamento atual do processo. solicitando que a informação 
da FUNAI fosse retificada Junto ao CDDPH para que o Conselho 
pudesse então aprovar as providências solicitadas em 
beneficio dos índios Ticuna. O Procurador Eugénio remeteu, 
de imediato. ao Conselho os novos esclarecimentos. 

Ocorre que. passados v a r ao s me.ses desde o pedido 
encaminhaao inicialmente pelas entJdades, jà foram efetuadas 
todas as intimaçóes aos réus dos libelos apresentados pelo 
representante. do Ministério Pub11co. e o processo encontra 
se agora pronto pai-a julgamento. Sendo assim, o ExmQ 5r. 
Promor.or da Corna r-c a de Ben.iamin Constant. D1-. Sérgio 
Medeiros. aouarda apenas que o mesmo entre na pauta de 
iulgament.os o a r a dar entrada no pedido de de saf or amen t o do 
processo para a Comarca de Manaus. Feito isto. os au t o s 
seráo remetidos ao Tribunal de Justiça do estado do 
Amazonas. que deverà julgar tal pedido. 

Oess- . .?, i" o r rns . reto r narnos a es:,se Conselho a t a rn de 
reiterar a solicitaçáo para que se1a constituída a comissão 
que POS=:,a r e.a Li z a r uma visita a ma nau s e ap r-e s e n t a r , ,iunto 
ao ExmQ Sr. Presidente do Tribunal de Justiça do estado do 
Amazona'=· e ao ExmQ Sr. Go,1ernador Gilberto Mestrinho, as 
preocuoaçóes aqui expostas. que náo atingem apenas _as 
autoridades daquela unidade federativa, mas toda a sociedade 
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b r a s i Le r r a e tambem a opiniào pública internacional .. O 
desaforamento deste Processo para que o julgamento se dê na 
Comarca de Manaus é. acima de tudo, uma questáo de justiça, 
e a sua viabilização dependerá unicamente da sensibilidade e 
disposição daquelas autoridades. 

Para finalizar. gostaríamos de nos colocar à 
dJ s ooe í cao dos ilustres membros desse Conselho para 
quaisquer outros esclarecimentos, e aproveitamos para 
r n+o rma r que o Dr. Eduardo Pizarro Carnelós, advogado dos 
indios Ticuna devidamente habilitado como assistente da 
acusacáo neste caso. domic1l1ado na cidade de Sáo Paulo, SP. 
coloca-se também à disposição dos ilustrés membros para 
maiores informaooes. o que poderá inclusive ser feito 
pessoalmente. em Brasilia. caso seja necessário. 

Sendo só o que tínhamos para o momento, 
agradecemos. de antemâo. a vossa cons1deraçâo e 
provid~ncias no sentido de encaminhar essa questão junto ao 
Conselho. 

Atenciosamente. .. 

ANA 
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