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Em, 12 de maio de 1999 ~ ~

-tOi~.
Senhor Diretor,

·,·

e.

O objetivo deste documento é levar ao vosso
conhecimento e solicitar providências
urgentes referente aos fatos
preocupantes ocorridos nos últimos (02) dois anos no meio da nossa
comunidade, ou seja, especificamente na Terra Indígena São Marcos
localizada a 170 km de Barra do Garças-MT.
Trata-se de fatos relacionados ao cacique
Aniceto Tsudzawer e, que comanda a referida comunidade desde a década
de 70 até nos dias atuais, contudo uma facção oposicionista e insatisfeita
começou a introduzir a prática de terrorismo e algumas seqüências de
atentados contra a integridade física e ética do referido cacique, bem
como as famílias aliadas a ele.
Não é de se estranhar que os respectivos
autores de atentados e terrorismo estão sendo liderados e incentivados
negativamente por um Funcionário Público Federal e acima de tudo
assessor da FUNAI que se chama Humberto Abhoodi, lotado na
Administração Regional de Barra do Carças-MT;
Não temendo a reação negativa e que pode
pro,·ocar uma guerra tribal e derramamento de sangue entre as facções
existente na referida aldeia. O referido assessor vem ameaçando de morte
publicamente o cacique da aldeia em questão, pois no último dia 03/05/99
quase executou-o numa estrada deserta nos arredores da aldeia se não
fosse a presença de várias testemunhas.
Sr.
Diretor
possuímos
a lei
tribal
considerada na condição de olho por olbo e dente por dente, porém, não
queremos que isso retorne a acontecer como nos velhos tempos, queremos
que V.Sa, baixe junto ao Setor competente uma investigação severa e
_profunda no sentido de coibir e DESAR~1AR o assessor Humberto
Abhoodi- e-seus .comandados pois, -o mesmo acha-se imune as leis do
Funcionalismo Público e Civis ao qual os índios ou silvícolas aculturados
estão incluídos.
O referido assessor e seus comandados
-pássuem armas pesadas de última geração do tipo revólx er es automáticos
e semi-automáticos com silenciadores e farta munição, que obtiveram
com o apoio da Fr~AI de Barra do Garças - :\IT, em 1998.

'

Ao referir-me do apoio Regional do FUNAI,
quero denunciar
o Sr. Alexandre
Cristino
Ramos. pois foi na
Administração dele que a compra, proliferação e porte ilegal tribal de
armas foi executado, com o dinheiro público que seria para os Projetos de

desenvolvimento econômico de nossas comunidades. •
As lojas de caça e pesca de Barra do Garças e
Nova Xavantina fornecedores de armas foram os que mais se
beneficiaram com a venda ilegal de armas já entregues.
Certo da sua compreensão solicito e imploro
com urgência providências drásticas referente ao assessor em tela e seus
comandados, pois a nossa comunidade encontra-se aterrorizada, mas,
confiante de que as nossas autoridades guardiãs da ordem pública
compreenderão e retornarão o mais breve possível a paz que tanto
esperamos.

Atenciosamente,

~i~~1;-k~
BRUNO TSUÍ>TÓ
Presidente da Comissão Emergencial da Aldeia São Marcos/MI'
-----·.
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Ao Ilmo Sr. Diretor Geral ,.
Departamento de Policia Federal

--·- --Brasília-DF
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
DIREÇÃO-GERAL

DESPACHO N8· : 1 4 51 - DG/DPF

/,f:;,

DE:

18. 05. 99.

REFERÊNCIA:

OFÍCIO S/N°· DATADO DE 12.05.99
PROT. 08200.007740/99-27.

ASSUNTO:

ATENTADOS CONTRA A IN1EGRIDADE FÍSICA E ÉTICA
DO CACIQUE ANICETO TSUDZAWERE, DA TERRA
INDÍGENA SÃO MARCOS, COMANDAOOS PELO
ASSESSORDA FUNAI HUMBERTOABHOODI.

INTERESSADO:

BRUNO TSUPTÓ - PRESIDENTE DA COMISSÃO
EMERGENCIAL DA ALDEIA SÃO MARCOS/MT.

~/

.
.

De ordem, encaminhe-se à Coordenação Central de Polícia.

e.

<?
Delegada de Polícia Federal
Coordenadora de Gabinete - Interina.

DNA/NRS.
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DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

Coordenação Central de Polícia
Despacho n.0 1236/99-E/CCP

REFERÊNCIA:

Brasflia - DF, 18 de maio de 1999.

Ofício si n.º, de 12.05.99- Pres./CEASM/MT.
Prot. 08200.007740/99-27.

ASSUNTO:

Comunica e solicita providências urgentes referentes a
fatos preocupantes que vem ocorrendo na Terra Indígena
São Marcos, localizada a 170 km de Barra do Garças/MT.

INTERESSADO:

BRUNO TSUPTÓ .

DESPACHO:

ÁDOPS/CCP.

IT~OR~NEVES CARNEIRO
,rdenador Central de Policia
em exercício

~ .;
;_':!-''-

5

.,.

\.

•

MJ-DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

COORDENAÇÃO CENTRAL DE POLÍCIA
DMSÃO DE ORDEM POLÍTICA E SOCIAL

"
REFERENCIA:

Fax datado de 13.05.99.
PROT. N° 08200.007051/99-21-SERA/CCA.

ASSUNTO:

Comunica e solicita providências urgentes, referentes a
fatos preocupantes que vem ocorrendo na Terra
Indígena São Marcos, localizada a 170 km de Barra do
Garças/MT.

INTERESSADO:Bruno Tsuptó.

Senhor Chefe,

Sugiro, preliminarmente, encaminhar, via fax, o
presente expediente à DPF.B/BARRA DO GARÇAS/MT, para juntada
de informações acerca dos fatos.

íl

-o -

PAULO~ON
Agente de Po~
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MJ-DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM BARRA DO GARÇAS/MI
Of. nº 611/99-CART
Barra do Garças-MT, 22 de Junho de 1999.
-~
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Senhor Chefe,

Em referência ao fax datado de 20.05. J.999,
oriundo desse. Gabinete e que originou a Ordem de Missão nº 036/99, encaminho ·
anexo Relatório de Missão nº 036/99.
Atenciosamente,

v11n-~~Ko
~~~R~!Mf

~~---?,
~~...•......_ -

- -·- -

-- ----. ---Ae------------------- -~-,__--

CHEFE DA DOPS/CCP/DPF

Brasília/DF
eafp

Rua Valdir Rabelo, 1242, Centro. Telefax (065)861.2226. CEP 78.6(1().000 -Berra do Garças-MT
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RELATÓRIO

DE MISSÃO Nº036i99- DPF-blBRG'1tilT

Senhor Delegado,

Cumprindo determinação de V.Sª contida na
Ordem de Missão nº 036/99-DPF-b/BRG/MT, de 26/05/99, após investigações jwrto a
funcionários da FUNAI e lideranças indígenas de São Marcos· , bem como, várias
informações que são de nosso conhecimento acercado documento do índio Xavante BRUNO
TSUPTÓ, temos a relatar o seguinte:
1 - Que o índio xavante BRUNO TSUPTÓ é
\
sobrinho
do
cacique
ANICETO
TSUPZAWERE
e estuda em Barra do Garças/MT;
(.
2.1 - Que realmente o cacique Aniceto está
sendo ameaçado de morte por Humberto Abhoodi desde que há uns cinco anos,
aproximadamente, Aniceto ~prou a esposa de Humberto, a índia Xavante e Cacique Laura
de uma aldeia da Reserva São Marcos e Aniceto a ameaçou com um revólver. Referido fato
teve apuração por esta Descentralizada (IPP) e teve repercussão nacional, mas Aniceto não
sofreu sanção penal devido aos costumes da cultura xavante;
2.2 - Que Humberto e sua família residem na
cidade Barra do Garçasl.MT, trabalha na FUNAI e o cacique Aniceto diante da ameaça de
Hmnberto não pode mais vir à FUNAI e a cidade, resolvendo seus problemas e de sua
família, via teíefone, da cidade de General CarneiroJMT;
___
--··-2.3 - Por este motivo os familiares do cacique
-- - Aniceto querem derrubar ou transferir Hwnberto da FUNAI de Barra do Garças/MT para
que Aniceto e seu clã possam agir e vir à Funai em Barra do Garças/MT;
3 - Que após estes fatos , há dois anos os índios
xavantes da reserva de São Marcos travam uma disputa interna entre os caciques das aldeias
de São Marcos, juntamente com os índios da Aldeia São Marcos, que através de votação
elegeram (costumes xavantes) o índio Orestes, filho do grande pacificador e líder xavante
APOENA, que retornou à reserva São Marcos e foi proclamado cacique geral da reserva
São Marcos e destituíram o cacique Aniceto ( fato que teve repercussão nacional - várias
reuniões com presidente Funai-Bsa/Df');
...-----3.1 - O clã do Cacique Aniceto perdeu o
prestígio_ e-o-poder é~~ a maioria dos caciques e índios xavantes da Reserva indígena (RI)
·-------~-:--são
Marcos, obviamente também perderam o poder econômico, político e de mando na RI
São Marcos. Sem prestigio e impedido de vir à Funai em Barra do Garças, o clã de Aniceto
começa a pressionar por todos os meios para voltar ao poder ( cultura xavante ), pois Aniceto

o

foi o cacique geral indicado por APOENA que estava velho na década de 70 para lutar
contra os brancos na demarcação da Reserva Indígena São Marcos. No poder, Aniceto não
mais quis entregá-lo aos sucessores de ·APOENA, no caso o cacique Orestes, havendo
sérias disputas e embates entre ambos os clãs;

1

..i - Quanto ao uso de armas de fogo. hoje os
xavantes de Sao Marcos habitualmente caçam com carabinas 38 , 22 e espingardas, não
mais usam arco e flechas;
4.1 - Quanto a revolveres e pistolas, na maioria
todos os líderes das aldeias ( caciques, secretários, vice-caciques) andam armados;
4.2 - Na maioria, as armas foram adquiridas
direta ou indiretamente com dinheiro da Funai;
5 - Os ex-administradores da Funai em Barra do
Garças e outras instâncias superiores, para acobertarem corrupção e aliciarem os índios,
davam armas.para agradá-los ou para atendê-los e não terem problemas com as lideranças e
uma forma de permanecer no poder;
6 - Quando Bruno cita o ex-administrador
Alexandre Cristino Ramos, tais fatos, foram quase que rotina nas Adm. Reg. Funai, com
raras exceções, que foram de funcionários de carreira da Funai;
6.1 - Pois durante o período de Administração
de Alexandre é que Humberto teve mais influência e poder, desprestigiando o cacique
Aniceto que perdeu a liderança geral para Orestes;
7 - Quanto ao armamento em poder dos índios
xavantes é um problema grave e pode acontecer confrontos e mortes, mas tudo ocorre através
da conivência e- participação de administradores regionais corruptos ê' não engajados com a
causa indígena, nomeados por indicação política externa da Funai, sem compromisso com os
problemas da comunidade silvícola, onde entram para roubarem e apropriarem-se das
finanças destinadas aos projetos de desenvolvimento indígenas;
8 • Para minimizar tais problemas, a Funai tem
que nomear Administradores do quadro funcional e engajados com as questões indígenas,
fora isso, caminhamos para confrontos não só entre índios, mas entre índios e brancos, pois
os silvícolas sabem muito bem de seus direitos e gozam de privilégios quanto à legislação
penal.
É o relatório
Barra do Garças/MI', 15 de Junho de 1.999.

~
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MJ-DEPARTAMENTO
DE POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO CENTRAL DE POLÍCIA
DIVISÃO DE ORDEM POLÍTICA E SOCIAL
P ARECE.R Nº 55/DOPS/CCP

Brasília-DF, 06 de julho de 1999

"
REFERENCIA:
Oficio s/nº, de 12.05.99-Pres./CEASM/MT.
Prot. nº 08200.007740/99-27.

ASSUNTO:

Comunica e solicita providências urgentes referentes a fatos
preocupantes que vem ocorrendo na Terra Indígena São
Marcos, localizada a 170 km de Barra do Garças/MT.

INTERESSADO: BRUNO TSUPTÓ.

O expediente da referência traz ao conhecimento

desta Divisão denúncias de irregularidades ocorridas nas Administrações
Regionais da FUNAI em Nova Xavantina e Barra do Garças/MT, bem assim
de pressões e tráfico de influência na luta pelo poder na Terra Indígena São
Marcos, localizada a 170 km de Barra do Garças/MT.
Em relação à matéria, é pertinente trazer à colação o

disposto....no .art. 1 º, item IV, letra "f', do Decreto 73.332/73, que define a
competência deste Departamento em investigações dessa natureza:

Art: 1~ Ao DPF compete, em todo o território

nacional:
IV - prevenir e reprimir:
'j) crimes contra a vida, o patrimônio

e a comunidade silvícola;

10

f'

A

/1' \

Ainda é discutível se a Constituição Federal de 1988
recepcionou ou não o supracitado dispositivo, uma vez que o STJ e o STF

ainda divergem quanto à divisão de competência entre a Justiça Comum
Estadual e a Justiça Federal em relação aos crimes em que o índio figure como
autor ou vítima. A Súmula 140 do STJ diz o seguinte:

"Compete a J"IIStiça Comum Estadual processar e
julgar crime em que o indlgenafigure como autor ou vitima.
Na apreciação do Habeas Corpus nº 71835, 2ª.
Turma, julgado em 04.04.95, o Supremo Tribunal Federal conheceu e deferiu a
ação, deslocando a competência da Justiça Estadual para a Federal, com
fundamento no art. 109, XI, da CF/88, dizendo: "Caso em que se disputam
direitos indlgenas. Todos os direitos (a começar pelo direito à vida) que

possa ter um comunidade indigena ou um indio em particular est4o na
rubrica do inciso XI do artigo 109 da Constituição Federal". Vale ressaltar
que o DPF exerce com exclusividade as funções de Policia Judiciária da União,
ex vi do que dispõe o art. 144, §1º, IV, da CF/88.
Nos autos do processo nº 9 .244-0/91, da Justiça
Federal de Roraima, o Procurador da República, FRANKLIN RODRIGUES
DA COSTA, contribuiu com um direcionamento capaz de oferecer posição
sólida, em casos dessa natureza, distinguindo três situações:
I) - a) crime cometido contra lndio dentro da
reserva, aldeia ou maloca, praticado por lndio;

b) crime praticado dentro da reserva, aldeia
ou maloca, praticado por nllo lndio contra indio;
II) - crime cometido contra indio fora da reserva,

aldeia ou maloca, praticado por índio ou nllo índio;
III) - crime praticado por lndio contra não índio,

no interior da reserva, aldeia ou maloca.
Das situações indicadas acima, as de nº 1, "a,' e "b",
são da competência da Justiça Federal, por envolver interesse da União, e as
situações de nº II e m da Justiça Comum Estadual.
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MJ-DEPARTAMENTO

.

DE POLÍCIA FEDERAL

COORDENAÇÃO CENTRAL DE POLÍCIA
DIVISÃO DE ORDEM POLÍTICA E SOCIAL

i DESPACHO

Nº 100/99 -DOPS/CCP

A

Brasília DF, 07 de julho de 1999.

,

REFERENCIA:

OFICIO S/N° - PRES/CEASM/MT, de 12.05.99
PROT. N° 08200.007740/99-27.

ASSUNTO:

COMUNICA
E
SOLICITA PROVIDÊNCIAS
URGENTES REFERENTES A FATOS PREOCUPANTES QUE VEM OCORRENDO NA TERRA
INDÍGENA SÃO MARCOS, LOCALIZADA A 170
KM DE BARRA DO GARÇA/MT.

0

\..·_~'

INTERESSADO: BUNO TSUPTÓ
DESPACHO:

.•
1. Junte-se o Parecer nº 055/99-DOPS/CCP,de 06.07.99,
da lavra do APF Paulo Antônio de Souza.
, 2. Ao Senhor Coordenador Central de Polícia para

ciência- e· deliberação.

____ .. _.

. -- · · · CAIO C

1;t

·--

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

COORDENAÇÃO CENTRAL DE POLÍCIA
Despacho nº 1840/99-E/CC~

n
..___

.

'

Brasília. - DF, 07 de julho de 1999.

REFERÊNCIA:

OFÍCIO S/Nº, datado de 12.05.99.
Protocolo: 08200.0077 40/99-27-SERA/CCA .

ASSUNTO:

Comunica e solicita providências urgentes referentes a fatos
preocupantes que vêm ocorrendo na terra indígena São Marcos,
localizada a 170 Km de Barra do Garças/MT.

INTERESSADO:

Bruno Tsuptó - Presidente da Aldeia Emergencial da Aldeia São
Marcos/MT.

DESPACHO:
Restitua-se ao GAB/DG, com a manifestação a
- -- - - --- . _oq~S/CCP, endossada por esta Coordenação.

o
------~-

-- -·
WANTUIRF

CO BRASIL JACINI
entrai de Polícia
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MfNÍSTERIO DA JUSTIÇA

DEPARTAMENTO

DE POLÍCIA FEDERAL

DIREÇÃO-GERAL

OFÍCIO Nº· 0533

/99- 00/DPF
Brasília, 14 de j u 1 ho de

1999.

Senhor Presidente,
Tenho a honra de cumprimentar Vossa Senhoria e,
cumprindo determinação do Senhor Diretor-Geral, encaminhar o. expediente
protocolizado sob o nº 08200.007740/99-27, tendo em vista que a matéria refoge
ãs atribuições constitucionais deste Departamento de Policia Federal.
Enseja a oportunidade para renovar a Vossa Senhoria
protestos de elevada estima e real apreço.

MARIA LUCIA C. R. PACHECO
Delegada de Polícia Federal
Coordenadora de Gabinete - Interina

o

A Sua Senhoria o Senhor.
Doutor MÁRCIO LACE-RDA
Presidente da Fundação Nacional do Índio - FUNAI
BRASÍLIA - DF
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