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NOSSO NÚMERO: (0XX42) 622-4323 
N.° DO FAX: 088/2.000-PRMG

DE: PRM GUARAPUAVA (fio

PARA; EXMA. SRA. DOUTORA ELA WIECKO V O L K ^ R :D g g ÍS T M G f
MD. SUBPROCURADORA-GERAL DA RERUfôLICAA Cá̂ ar

TELEFONE-FAX N.°: (0XX6I) 313-5364

DATA: 09/10/2000 HORA: OPERADOR: Masato Kojima

NÚMERO DE PÁGINAS A SEREM TRANSMITIDAS; 04 (INCLUINDO 
ESTA)

Texto:

Exma. Senhora Doutora:

De ordem da Exma. Sra. Procuradora DOUTORA 
RENITA CUNHA KRAVETZ, Membro titulai- desta Procuradoria da República, 
encaminho a Vossa Excelência cópia de Termo de Declarações prestada nesta 
sede por índios do Posto Indígena de Marrecas, localizado em Turvo-PR, bem 
como do oficio OF./0013/CIRG/2000, autuados sob o n° 1.25.004.000031/2000-
12.

|  . . . . .  w * ii -  i »> * ■ - rv>;

Entrague na CaDi.M - C * Câmara
em ô J r 10 / ZOCQ *  U : t 0

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBUCA

w ^ m mtgm



FROM : PRM GUARAPUAUA PHONE NO. : 042 6224323 ÜCT. 09 2000 04:01PM

m i n i s t é r i o  p ú b l i c o  f e d e r a l

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO UÉ CUARAPUAVA/PR

MPF
PRM/GP

1.25.004.000031/2000-12
í

TERMO DE DECLARAÇÃO ' 1
i

CA

Aos quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil, nesta 
cidade de Guarapuava, na Secretaria da Procuradoria da República, 
Município de Guarapuava/PR, por determinação da Exma. Procuradora 
da República Dra. Renita Cunha Kravetz, presente o Sr. Masato Kojima, 
Responsável pela Área Administrativa, comigo Eliane Regina Viante 
Penteado, Técnica Administrativa, com o testemunho do Sr. Vladinei 
Tadeu da Silva (RG-12.326,226-4), brasileiro, casado, residente na rua 
José Carolo, 353, Bonsucesso, Administrador Regional da FUNAI em 
Guarapuava/PR, compareceram os Srs. Lili Cornélio, Adão Fortunato, 
Lauro Arthur (CPF-686379269-91) e Jovino Bandeira Luiz (RG- 
8.233.295-2), todos brasileiros, casados, residentes no Posto Indígena de 
Marrecas, Turvo-PR; que de livre e expontânea vontade, compareceram 
e disseram que: ratificando o que foi informado na data de ontem à

I
«A

5Exma. Sra. Procuradora desta Procuradoria da República, na data de ^
03/10/2000, por volta das 10h30min, vários parentes (irmãos, genitores) 
dos declarantes, em torno de 15 índios, ficaram restringidos de sua 
liberdade, em local reservado, no interior do posto indígena, por ato 
arbitrário do Sr. Pedro Cornélio Seg Seg, também índio, pertencente à 
comunidade, investido no cargo de Chefe do Posto, atualmente 
licenciado do mesmo para fins de candidatura a cargo eletivo; que 
acham que o motivo da restrição da liberdade, exercida pelo Chefe 
Pedro, foi por razão política; que o Sr. Pedro não se fez eleito no pleito; 
que alguns comunitários estiveram soltando fogos de artifícios, por 
razões diversas; que, mesmo antes da eleição, o Sr. Pedro proferiu 
algumas ameaças (remoção de membros para outros postos, caso não 
fosse eleito Vereador paia representar a comunidade junto ao 
Legislativo), que não encontram razão que justifique o encarceramento; 
que os ora declarantes conseguiram escapar do cerco, vindo até esta 
cidade, para comunicar o fato às autoridades; que, apesar de lamentarem 
os fatos ocorridos, pretendem voltar ao posto, onde possuem família, 
além de pequenos bens, desde que, com a iptprmediação das autoridades
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sejam aceitos na comunidade, sem outras perseguições e, principalmente, 
sejam todos os parentes soltos imediatamente, com as mesmas garantias 
de liberdade; que acreditam que o Chefe do posto não os quererá na 
localidade; que retificando parcialmente os termos acima, estão 
dispostos a retomar, para viverem em paz; que acham que as 
autoridades podem garantir o retorno destes declarantes à comunidade; 
que acham que podem solicitar apoio de força policial para isso; que 
acham que correrão risco de atentado à integridade física sc o fizerem 
isolados; que três dos quatros declarantes são nascidos naquelas terras; 
que não pretendem renunciar ao direito de viverem nessas terras, por não 
terem cometido nenhum ato errado, que justifique qualquer punição. 
Dada a palavra, declararam, em unanimidade, que, “se puderem voltar e 
ficar de bem com iodos, tudo fica  resolvido ”, Nada mais se constatou. 
Deu-se por encerrada a presente, que segue devidamente assinado na 
forma da lei. Eu, (ERVP), digitei e subscrevo.

Responsável pela Área Administrativa

Declarantes:

Lili Cornélio: M-l

Adão Fortunato: j i r / a c  f ,  f n

Lauro AfflHir
i DM

Jovino Bandeira Luiz: ■>»<.■> X

Testemunha:

$



FROM : PRM GUARftPUAUfi PHONE NÜ. : 042 6224323 GCT. 09

!s J 7 t

2000 04:03PM

OF/0013/CIRG/2000. GUARAPUAVA-PR. 05 DE OUTUBRO DE 2000.

SENHORA PROCURADORA;

Tomando conhecimento do termo de declaração, 
apresentado pelos índios, Lili Cornélio, Adão Fortunato, Lauro Artur, e Jovino Bandeira 
Luiz, que na qualidade de Presidente do Conselho Indígena, e candidado a vereador, jamais 
foi proferido ameaça a  nenhum índio, sempre prestando apoio aos membros da comunidade, 
portanto não procedem as denúncias feitas pelos referidos índios.

Quanto aos 15 índios detidos, também não procede 
tal denúncia, pois não há nenhum índios detido dentro da área indígena.

Caso ocorra alguma dúvida, poderá ser consultado a  
comunicade indígena, bem como estarei a  disposição para qualquer esclarecimento que 
eventualmente seja  necessário.

Sendo só para o momendo ao ensejo reitero meus 
protestos de alta estima e distinta considração.

Atenciosamente.

Pedf<r€ornéHa^egrseg. 
Presidente' do CIRG.

MPF
PRM/GP 1.25.004 

2000.000076

Uma Sra.
D ra  Renita Cunha Kravetz.
MD. Procuradora daR epública 
Guarapuava - Pr.

M in is lú r iu  P úb lico  fe d e ra l
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÕES ADMINISTRATIVAS 

SEÇÃO DE PROTOCOLO E ARQUIVO

Referência: Proc. PGR n° 1.00.000.008528/2000-80

Autuado e encaminhado à Sexta Câmara de Coordenação e Revisão do
MPF.

CCA/SPA, em 18/10/00.

SandraH oreijtm o da Silva 
Chefe da Seção de Protocolo e Arquivo



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
6* Câmara de Coordenação e Revisão 
(Comunidades Indigenas e Minorias)

OFÍCIO N° U T fO  /2000/CaDIM /M PF Brasília, de outubro de 2000

A ssunto: Práticas de expulsão e de encarceramento de membros da etnia Kaingang em áreas 
indígenas.

(R ef: Procedimento Administrativo M PF/PGR/N0 1.00.000.008528/2000-80).

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o, e com a finalidade de instruirmos o Procedimento Administrativo 
MPF/PGR/N0 1.00.000.008528/2000-80, ora em andamento nesta 6a Câmara de Coordenação e 
Revisão, formado a partir de denúncias apresentadas em depoimento prestado por diversos indígenas da 
etnia Kaingang junto à Procuradoria da República no Município de Guarapuava/Estado do Paraná, 
vimos solicitar de Vossa Senhoria a gentileza de encaminhar informações atualizadas e pormenorizadas 
sobre as providências já adotadas, no âmbito dessa Fundação, acerca de expulsão ou encarceramento 
ordenados por funcionários do órgão, como é o caso do Sr. Pedro Cornélio Seg-Seg, na condição de 
Chefe do Posto Indígena de Marrecas, localizado em Turvo/PR.

Visando facilitar o entendimento e agilização no fornecimento das informações que ora 
estamos requerendo, encaminhamos, em anexo, cópia integral do procedimento administrativo acima 
citado, no qual constam todas as prováveis práticas de irregularidades atribuídas ao citado servidor.

Por último, e considerando a urgência que o assunto requer, muito agradeceríamos 
contar com a resposta do presente expediente dentro do prazo máximo de 10 (dez) dias úteis úteis, 
contados a partir do recebimento do mesmo nessa Presidência, com fundamento no Art. 8a, § 5o da Lei 
Complementar n° 75, de 20 de maio de 1993.

Atenciosamente,

ELA WIECKO VOLKMER DE CASTILHO 
Subprocuradora-Geral da República 

Membro da 6a Câmara de Coordenação e Revisão

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. GLÊNIO DA COSTA ALVAREZ
MD. Presidente da Fundação Nacional do índio - FUNAI
N E S T A



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
6“ Câmara de Coordenação e Revisão 
(Comunidades Indígenas e Minorias)

OFÍCIO N° /2000/CaDIM /M PF Brasília, 25"  de outubro de 2000

Assunto: Práticas de expulsão e de encarceramento de membros da etnia Kaingang em áreas 
indígenas.

(ReP: Procedimento Administrativo M PF/PGR/N0 1.00.000.008528/2000-80).

Senhora Procuradora,

Cumprimentando-a, e considerando a existência do Procedimento 
Administrativo MPF/PGR/N0 1.00.000.008528/2000-80, ora em andamento nesta 6a Câmara 
de Coordenação e Revisão, formado a partir de denúncias apresentadas em depoimento 
prestado por diversos indígenas da etnia Kaingang junto a essa Procuradoria da República, 
vimos encaminhar a Vossa Excelência, para conhecimento, cópia de expediente enviado por 
esta Unidade à Presidência da Fundação Nacional do índio -  FUNAI, no sentido de obter 
informações atualizadas e pormenorizadas sobre as providências já  adotadas, no âmbito 
daquele Órgão, acerca de expulsão ou encarceramento ordenados por funcionários do órgão, 
como é o caso do Sr. Pedro Cornélio Seg-Seg, na condição de Chefe do Posto Indígena de 
Marrecas, localizado em Turvo/PR.

Tão logo estejamos de posse das informações ora requeridas, daremos 
conhecimento a Vossa Excelência quanto ao inteiro teor da mesmas.

Aproveitamos a oportunidade para reiterar os nossos protestos de elevada 
estima e distinta consideração.

ELA W IECKO VOLKM ER DE CASTILHO  
Subprocuradora-Geral da República 

Membro da 6a Câmara de Coordenação e Revisão

A Sua Excelência a Senhora
Doutora RENITA CUNHA KRAVETZ
Digníssima Procuradora da República
Procuradoria da República no Municipio de Guarapuava
GUARAPUAVA - PR
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FROM : PRM GUPRPPUfiUfl PHONE NO. : 042 6224323 ’'NpU._ 23 2000J3^5PM PI
Dictrifcuíç-c: _ _  .

Data:.... ~ j S 4 '  1  ‘
Rospcnsávc!;________

VMinistério Público Federal
P r o c u r a d o r ia  d a  R e p ú b l ic a  n o  M u n ic íp io  d e  G u a r a p u a v a / p r  /  *' *'

FOLHA DE TRANSMISSÃO DE FAC-SIMILE

NOSSO NÚMERO: (0XX42) 622-4323 
N.° DO FAX: 099/2000-PRMG

DE: PRM GUARAPUAVA
6ACAM/000767/2000

PARA: EXMA. SRA. DOUTORA ELA WIECKO VOLKMER DE CASTILHO 
MD. SUBPROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA

TELEFONE-FAX N.°: (0XX61) 313-5364

DATA: 09/10/2000 HORA: OPERADOR: Masato Kojiina

NÚMERO DE PÁGINAS A SEREM TRANSMITIDAS: OX (INCLUINDO 
ESTA)

Texto:

Exma. Senhora Doutora:

De ordem da Exma. Sra. Procuradora DOUTORA 
RENITA CUNHA KRAVETZ, Membro titular desta Procuradoria da República, 
encaminho a Vossa Excelência cópias de novas peças carreadas aos autos de 
procedimento administrativo n° 1.25.004.000031/2000-12, correlato ao 
MPF/PGR/N0 1.00.000.008528/2000-80, para eventual acompanhamento ou 
intermediação junto à presidência da FUNAI quanto à questão dos filhos e 
enteados menores e dos bens móveis do Sr. Lili Cornélio, tendo em vista que a 
autarquia, até o momento, aparentemente não buscou alguma solução.

Atencios.

MA^TQ/fCOJIMA. /
Responsável pela Área administrativa



FROM : PRM GUARAPUAVA PHONE NG. : 0 4 2  6 2 2 4 3 2 3 NGU. 23 2000  0 3 : 36PM P2

Procedimento Administi'ativo MPF PRM/GP n° 1,25.004,000031/2000-12

INFORMAÇÃO

Informo que, na manhã do dia 23/10/2000, 
identificando-se como sendo Lili Cornélio, de qualificação constante destes 
autos, contatou por telefone esta Secretaria um senhor, da localidade 
denominada Charrua-RS (telefone n° 54 398-1017), que passou a dizer o 
seguinte:

1, Que está residindo naquela localidade, desde quando foi removido do 
Posto Indígena de Marrecas (Turvo-PR);

2. Que, pelas circunstâncias em que se deu a remoção -  sua esposa foi 
encaminhada para Charrua enquanto estava ele na cidade de Guarapuava, 
ficando impedido de retomar à sua casa, sob ameaças, não restando 
alternativa senão ir também paia o Rio Grande do Sul -  seus bens móveis 
ficaram retidos em Marrecas, sendo os principais listados a seguir:

a) máquina de lavar roupa;
b) fogão a gás de seis bocas;
c) fogão a lenha tamanho n° 2;
d) mesa com seis cadeiras;
e) pia;
f) jogo de sofá (três peças);
g) freezer de 300 litros;
h) estante;
i) televisor a cores;
j) antena parabólica;
k) duas camas de tamanho casal;
l) duas camas de tamanho solteiro;
m) beliche.

i  m mm
p i t tV Í í f lw t ; -



FROM : PRM GUARAPUAVA PHONE Nü. : 042 S224323 NOU. 23 2000 03:37PM P3

MI N I S TÉR I O P ÚBLI CO F ED E RA L

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA/PR

3. Que como os bens são de sua propriedade, sendo "tudo que tem", solicita a 
intervenção das autoridades para reavê-los, para estarem disponíveis em 
Chamia-RS, com exceção do constante no item último, que pretende 
devolver à loja de origem (provavelmente de Turvo-PR), por não estarem 
quitadas as parcelas respectivas;

4. Que o telefone indicado para recado (54 398-1017) é de pessoa conhecida, 
de sua confiança.

Era o que me cabia informar.



FROM : PRM GUPRftPURUft PHONE NO. : 042  62 2 4 3 2 3

MI N I S T ÉR I O  P ÚB L I C O  F EDERAL

NOU. 23  20 0 0  0 3 : 37PM P4

v "  y \
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA/IÍR<

Ofício ii." 086/2000-PHMG Guarapuava, 26 de outubro de 2000

Ref.: Proced. Administrativo MPP PRM/GP n° 1.25.004.00031/2000-12

Prezado Senhor:

Tendo em vista a intenção do Sr. Lili Cornélio de 
reaver seus bens móveis que ficaram nessa localidade, abaixo listados, 
requisito que se manifeste a respeito, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar do 
recebimento do presente oficio.

1. Máquina de lavar roupa;
2. Fogão a gás de seis bocas;
3. Fogão a lenha tamanho n° 2;
4. Mesa com seis cadeiras;
5. Pia;
6. Jogo de sofá (três peças);
7. Freezer de 300 litros;
8. Estante;
9. Televisor a cores;
10. Antena parabólica;
11. Duas camas de tamanho casal;
12. Duas camas de tamanho solteiro
13. Beliche.

Àtencios te,

RENITA CUNHA KRÀAETZ 
./P rocuradora da RepúbUcit-

Ao Ilustríssimo Senhor 
PEDRO CORNÉLIO SEG SEG 
MD. Presidente do Conselho Indígena - C1RG 
Posto Indígena de Marrecas
TURVO - PARANÁ



FROM : PRM GUARAPUAVA PHONE NO. : 042 6224320 NOU. 23 2000 03-.38PM P5

Ministério Público Federal
^  PROCURADORIA DA RliPÚULlCA NO MUNICÍPIO t)H  C Í UA. RAPUAVA/ PK

Ofício ii.* 087/2000-PRMG Guarapuava, 14 de novembro de 2000 

Ref,: Procedim. Admin. MPF/GP n° í .25.004.000031/2000-12

Senhor Presidente:

Refere-se o presente ao procedimento 
administrativo de n° cm epigrare, desta Procuradoria da República, que 
trata de prática de expulsão e encarceramento de membros da etnia 
kaingang, no Posto Indígena de Marrecas, localizado em Turvo-PR, do 
qual consta Vossa Senhoria já  ler conhecimento, através da 6a Câmara dc 
Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal.

Consta nos autos como um dos interessados o 
senhor Lili Cornélio, que foi afastado dc sua com unidade-bem como a 
sua esposa Sra. Roseli, em 03/10/2000, ficando retidos no Posto de 
Marrecas a sua filha menor Marin&ipdc 14 anos, o filho\dckua esposa 
Moacir Deodoro, de 17 anos, e todós os bens móveis que possui.

ilustríssimo Senhor 
G L Ê N IO  DA CO STA  A L V A R liZ J  
MD. Presidente da Fundação'Nacional do índio 
SEPS, quadra 702/902, b lo c o ^ A s a  Sul, Edifício Lex, 3o andar
BRA SÍLIA  - D ISTR ITO  FED ERA L

I . y r ,  Íjfni.t(éi?a m i l t x  Federal h PrO çm < hrff d i  Repúbncã'no Úttnhlfilo (h  G u â r e p m ú . /
{ R u à f i d r e C f i i j t ó ; íSHwwí• ríix«»r«p«f«vA• %#n*



FROM : PRM GUPRPPUPUP PHONE NO. : 0 4 2  6 2 2 4 3 2 3 NOU. 23  2000  0 3 : 38PM P6

Ministério Público Federal
f/ Procuradoria da República no Município diícíuakap uava/ pk

Pelo exposto, e considerando que o Sr. Pedro 
Cornélio Seg Seg, servidor dessa Fundação e membro do Conselho 
Indígena daquela localidade, até a presente data não providenciou a 
entrega dos menores e dos bens (listados em informação anexa), solicito 
de Vossa Senhoria as providências cabíveis, urgciilcifícnfc, para a 
solução da questão. \

Atenciosa nente,

REN ITA  CUNHA K RA V EJ Z 
ícuradora  da República

Tilftllço d« Rcjniblfc* no Mtliiícfplo dc Giisfflpi/avB
RutPtdttChtot*. ti.1 SM. átáàatí»'if- uím** jj* ' rr '■XWtyWt •



FROM : PRM GUPRPPUPUP PHONE NO. : 042  6 2 2 4 3 2 3

OF/l5 8 /C m (J/2()00 GUARAPUÁ VA-PR. 17 D E  NOVEMBRCXÜE 2

NOU. 23  2000  0 3 : 39PM P7

MPF
PRM/GP 1.25.004 

2000.000062

y .inií.ii fii) 1'iiliiin i IV iI in m I 
procuracokia  ;va ivfei'i,i(si,ic.' ■ :• 

MUNICIFMO Dl.-: '•iUftf?AHUAV)">

Re&iío
fciifiziüfo; CJ& 1

rĵ -.VTẐi \+ú . *UikrrP*t , K râ

SE N H O R A  PRO C U R4D O RA;

Reportando-nos ao vosso respeitável oficio sob 
número 086/2000 PRMG, daíado de 26 de outubro de 2000, recebido neste Conselho 
Indígena - C1RG. em 14/11/00 às 17 horas e 15 minutos, TE M P E ST IV A M E N TE , 
comparecemos através deste, perante Vossa Excelência, para apresentar 
M A N IF E STA Ç Ã O , em relação ao oficio supra mencionado, nos seguintes termos:

- 0 1 )  - O  Sr. L ili Cornélio, atualmente está residindo no Posto Indígena C ham á  - Rio 
Grande do  Sul, desde a data de 06 de novembro de 2000, mudou-se por motivos e 
problem as exclusivamente fam iliar, não havendo litígio com membros e lideranças da 
comunidade.

- 02) - Ocorre que o Sr. L ili Cornélio, conviveu marital mente com a Senhora Cecília
Cordeiro, p o r  25 anos ininterruptos, da união conjugai estável nasceram vários filhos, 
sendo: .
- Levi Cornélio - (  maior).
- M arinez Cornélio  - (menor).
- Liliane Cornélio  - (menor).
- Lucieli Cornélio - (menor).
- Nair Cornélio - (menor).
- Clair Cornélio -  (menor).
- Eli Cornélio - (menor).

- 03) - Aproxim adamente 2 (dois) anos, houve a separação de corpos do casal, e a 
Senhora Cecília, com mais 5  (cinco) crianças, foram  residir em Santa Catarina, no Posto 
Indígena, e o Senhor Lili, acompanhado de outra mulher, fico u  morando neste Posto 
Indígena.
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- 04) - Considerando que no Posto Indígena Guarapuava, localizado no município de 
Turvo, ficaram  dois filhos, destes uma menor ( Marinez), que preferiu  não acompanhar o 
pai, devido aos m aus tratos sofridos e verdadeira incompatibilidade de gênios, entre a 
filh a  e a madrasta.

- 05) - Considerando que há uma residência desocupada na Sede do Posto Indígena  
Guarapuava, que será habitada pela  ex- esposa do Sr. Lili, que está retornando de Santa 
Catarina, com 5 crianças, m ais os dois filh o s  que ficaram  na área, nada mais ju s to  do que 
os bens m óveis fiquem  para usufruto dos filhos, levando-se em conta que o Sr. Lili, com 
outra companheira, já  fixou  residência no Posto Indígena C.haruà - R io Grande do Sul, 
esclarecendo que nenhum filho, teve interesse de acompanhar o pai, devido aos maus 
tratos.

Vossa Excelência, conceder que os bens móveis ora reclamados, permaneçam em poder  
dos filhos, para  que lhes seja dado um pouco de conforto, aliviando o sofrimentos das 
crianças que j á  levam uma vida sofrida e com muitos problemas, sem a presença de um 
vem deiro pai, e ainda não vão ler nem móveis na casa, nada mais ju sto  seria a 
permanência dos móveis, no lugar onde se encontram, como medida de inteira ju stiça  e 
mais alto espirito de solidariedade.

F A C E  A O  EXPO STO , SO L IC IT A M O S a

Atenciosamenle;

Presidente do Conselho Indígena Regional 
de Guarapuava - CIRG.

Para
Excelentíssima Senhora  
DC R E N IT A  C U NH A K R A V E T Z  
MD. Procuradora da República.
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Oficio n° A54 /GAB

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Brasilia, 24 de novembro de 2000

Senhora Subprocuradora-Geral,

Ao tempo em que a cumprimento, aludo ao Oficio n° 
422/2000/CaDIM/MPF, de 25 de outubro de 2000, dessa 
procedência, objeto do Procedimento Administrativo 
MPF/PGR/n° 1.00.000.008528/2000-80, para, de ordem do 
Senhor Presidente da Funai, Dr. GLENIO DA COSTA ALVAREZ, 
encaminhar a V.Exa. o anexo Memo. n° 593/GAB/AERGU, de 13 
de novembro de 2000, subscrito pelo servidor VLADINEI TADEU 
DA SILVA, Administrador da Administração Executiva Regional 
da Funai em Guarapuava/PR, recebido por este Gabinete 
somente em 23.11.00, objetivando a instrução do Processo 
Administrativo em comento.

 ̂ , C l  f I I f í  «$•'* r m** **

Ademais, esperando ter atendido ao requisitado por 
essa Douta 6a Câmara, externo a V.Exa. protestos de elevado 
apreço e consideração.

FERNANDES
de Gabinete da FunaiChefe

A Sua Excelência a Senhora
Dra. ELA WIECKO VOLKMER DE CASTILHO
Subprocuradora-Geral da República
Membro da 6a Câmara de Coordenação e Revisão (Comunidades 
Indígenas e Minorias)
Av. L2 Sul — Quadra 604 — Lote 23 — Sala 102 
70.200-901 - Brasilia-DF

SEUPS 7 0 2 / 9 0 2  Sul  -  E d i f í c i o  Lex CEP 70 3 4 0 -9 0 4  -  3°  Andar  
Fax: ( 6 1 ) 2 2 6 - 8 7 8 2  * T e l s . ( 6 1 ) 3 1 3 - 3 6 6 0 / 3 5 0 3



MEMO N. ° 593 /6A B/A ERGU-00 Guarapuava, 13 de novembro 2.000

DO: AbMINISTRAOOR EXEC. REG. 6UAR APUA VA 
A: CHEFE DE 6  A BINE TE PRESIDÊNCIA FUNAI

Em função da solicitação (protocolo presidência 
28674-26.10.00), para subsidiar a resposta ao MPF/6a Câmara de 
Coordenação e Revisão, informamos o seguinte: na quinta-feira 
(28/09/00), anterior ao dia da votação, o Meritíssimo Senhor Juiz 
Eleitoral de Guarapuava Dr. JOSE ORLA NO O, esteve na Terra Indígena, 
acompanhado por dois Promotores, e mudou um dos componentes da mesa 
da seção ali existente, toda composta por índios. Oeste fato fui informado 
pelo cacique Reinaldo Matias que estranhou tal procedimento, que seria 
indicado um não índio para compor a mesa, e no dia da eleição municipal, 
compareceu o Meritíssimo Senhor Ju iz  Eleitoral na seção, com policiais do 
GOE (Grupo de Operações Especiais -PM), e segundo informações do 
mesmo tudo ocorreu sob perfeita ordem.

No dia 03 de outubro/00, recebi um telefonema 
do Senhor Juiz Eleitoral, de que estava um índio em um posto policial 
dizendo estar sofrendo represália por ter votado contra o candidato a 
pre fe ito  apoiado pela Comunidade Indígena. Entrei em contato por 
telefone com o Posto Indígena Guarapuava, para saber do cacique e do 
Chefe do Posto indígena Pedro Cornélio Seg Seg, licenciado para concorrer 
ao cargo de vereador, sobre o que estava realmente ocorrendo. Recebi a 
informação de que o cacique estava se  deslocando para Guarapuava e que o 
Pedro teria se  deslocado para Guarapuava receber o pagamento. O cacique 
esteve na Administração chegando por volta do meio dia, e  relatou que 
realmente a comunidade indígena estava chateada com a provocação 
quando da comemoração com fogos de artifícios e tiros de espingarda por 
membros da comunidade. Posteriormente, mantive contato com o Pedro 
pelo telefone celular e o mesmo veio a té  a Administração Executiva 
Regional, e  relatou que não havia sido eleito, mas que não havia nenhuma 
represália, apesar de que o candidato a prefeito  eleito não gostava dos



índios e que iriam sofrer por quatro anos, como Já tinha acontecido 
anteriormente quando foi prefeito. No período da tarde recebi outro 
telefonema para que comparecesse ao Fórum/Guarapuava, com a 
finalidade de acompanhar o relato do índio que havia feito  a ligação do 
posto policial pela manhã. Lá chegando, o br. JO SE  ORLANDO, recebeu 
outro telefonema da Delegacia de Polícia do Município de Turvo que outros 
três índios também estavam reclamando de represálias, onde o mesmo 
solicitou que os trouxessem ao Fórum, após ouvirem os quatros índios, foi 
feito  contato com a Procuradoria da República em Guarapuava, para que 
fossem ouvidos os índios, sendo que já  não era da competência da Justiça  
Eleitoral.

Fui solicitado pelo Meritíssimo Juiz Eleitoral que 
acompanhasse os quatro índios a té  a Procuradoria, que relataram a Exma. 
S r .a Procuradora da República, Dr.a. RENITA CUNHA KR A VETZ, de que 
estavam sofrendo represálias por terem votados no candidato a pre feito  
não apoiado pela Comunidade Indígena, e que teria familiares dos mesmos 
presos na aldeia. Enquanto estávamos na Procuradoria da República, o 
cacique Reinaldo, manteve contato no celular procurando saber se  o carro 
que havia deixado na oficina mecânica, teria ficado pronto, foi quando 
informei que a Dr.a RENITA CUNHA KR A VETZ, gostaria que ele se dirige 
a té  a Procuradoria, pois desejava ouvi-to, e o mesmo para lá dirigiu-se. 
Indagado sobre a situação ele respondeu que a comunidade estava 
chateada, inquieta com a atitude de alguns índios que fizeram  
provocações.

Na manhã de 04/10/00, fui solicitado pela 
Procuradoria da República/Guarapuava para acompanhar o depoimento e 
foi assinado um Termo de Declaração dos índios: LUi Cornélio, Lauro Artur, 
Adão Fortunato e Jovino Bandeira Luis.

Quanto a questão do servidor índio, que 
exerce a função de chefe do Posto Indígena ser acusado pelos 
declarantes de mandar prender, confundem quando a comunidade indígena 
toma qualquer decisão, os declarantes querem jogar sobre a figura do 
Presidente do Conselho Indígena Pedro Cornélio Seg Seg, e o mesmo 
pronunciou-se através de expediente entregue na Procuradoria da 
República/Guarapuava (of. n.0 013/CIRG/2000 d t 05.10.2000).

Nas eleições municipais de 1996, o candidato 
apoiado pelo prefeito municipal foi derrotado, em eleição separada após 
tentativa de anulação dos votos dos índios da Terra Indígena Guarapuava, 
o TRE/PR, decidiu por nova eleição quinze dias após, somente na urna 
existente na Terra Indígena. Is to  acirrou a disputa nesta eleição, p o is 'o 
prefeito  municipal na gestão 93/96 voltou para concorrer, e este  quando 
administrou o município não aplicava o recurso recebido de ICMS  
ECOLÓGICO, imposto este, angariado em função da Terra Indígena ser  de 
preservação permanente, estimado em R$ 476.000,00 (quatrocentos e 
setenta e seis mH reais) por ano, deixou os índios sem ponte por 
aproximadamente um ano e nove meses, após a ponte existente ter sido 
arrastada por forte enchente ocornda no Rio Marrecas por volta de 1993, J



tendo que os membros da Comunidade Indígena de Guarapuava, atravessar 
este  rio de canoa ou pinguela, na época houve grandes dificuldades para 
remoção de índios doentes, que necessitavam atendimento emergenciaí 
Quando o DER/Pr., destinou uma ponte de concreto para reposição, houve 
por parte da Prefeitura o remajenamento desta ponte para uma outra 
localidade no interior do município.

Na eleição municipal de 2.000, o candidato 
eleito, que é  o mesmo que apoiou o candidato derrotado nas eleições de 
1996, não teve o apoio da Comunidade Indígena Guarapuava.

Dos quatro declarantes, três continuam a morar 
na Terra Indígena de Guarapuava e estão vivendo normalmente.

A tenciosamente,

VLADINEI TADEU DA S IL I 
A DM EXEC REG GUARAPUA VA
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
6a Câmara de Coordenação e Revisão 
(Comunidades Indígenas e Minorias)

©
OFÍCIO N° /2000/CaDIM/MPF Brasília, VJ_ de Á-íaJ de 2000

Senhor Presidente,

Tendo recebido o Ofício n° 154, em resposta ao Ofício n° 422/2000/CaDIM/MPF, e 
depois de manter contato com a Dra. Renita Kravetz, Procuradora da República em Guarapuava, trago-lhe 
algumas ponderações.

O Sr. Pedro Cornélio Seg Seg como Chefe do Posto Indígena não pode expropriar bens 
móveis do S i Lili Cornélio, a pretexto da fazer justiça. Ademais, as circunstâncias que envolvem o episódio 
são controvertidas. Quatro índios residentes no Posto Indígena Marrecas declararam, perante a Dra. Renita, 
ter sofrido restrição da liberdade, por motivos políticos, exercida por Pedro Cornélio (f. 2/3). Um deles foi 
removido para o Posto Indígena Charrua/RS (f. 11). Pedro Cornélio nega qualquer ameaça (f. 4) e a remoção 
compulsória (f. 10). De sua parte, o Administrador Executivo da Regional de Guarapuava, reconhece 
implicitamente que houve a restrição e a remoção compulsória, mas imputa a autoria à comunidade indígena. 
São suas as palavras: “Quanto a questão do servidor índio, que exerce a função de Chefe do Posto Indígena 
ser acusado pelos declarantes de mandar prender, confundem quando a comunidade indígena toma qualquer 
decisão, os declarantes querem jogar sobre a figura do Presidente do Conselho Indígena Pedro Cornélio Seg 
Seg...” Todavia, este defende como sua a decisão da expropriação do bens de Lili Cornélio.

Os fatos não estão bem explicados e apontam para a prática de abuso de autoridade. O Sr. 
Pedro Cornélio, na qualidade de Chefe do Posto Indígena, não está autorizado por lei a coarctar a liberdade 
individual de indígenas nem a decidir com quem ficam os móveis de Lili Cornélio.

Por isso, solicito de V. S. determine a instauração de sindicância para que sejam apurados 
os fatos, bem como a imediata devolução ao Sr. Lili Cornélio dos bens móveis relacionados às f. 13, pois sua 
propriedade não foi contestada por Pedro Cornélio.

Na certeza de poder mais uma vez contar com a colaboração de Vossa Senhoria no trato de 
questões institucionais a cargo desta Unidade, aproveitamos a oportunidade para renovar os nossos protestos 
de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

ELA WIECKO VOLKMER DE CASTILHO 
Subprocuradora-Geral da República 

Membro da 6* Câmara de Coordenação e Revisão

A Sua Senhori 
GLÊNIO D 
MD. Presideiíl 
N E S T A

a o Senhor
•A COSTA ALVAREZ 

te da Fundação Nacional do índio -FUNAI

oC343/a
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NOTA TÉCNICA N° 027/2001 Brasília, 07 de maio de 2001

Referência: Sindicância instaurada para apurar irregularidades envolvendo o 
Chefe do Posto Indígena Guarapuava.

Assunto: Exploração ilegal de madeira em terras indígenas no Paraná

Grupo: Kaingang
Terra Indígena: Guarapuava/PR

Interessado: Ela Wiecko Volkmer de Castilho
Subprocuradora Geral da República, 6a CCR-PGR/Brasília

Analista Pericial Responsável: Elaine de Amorim Carreira

Existem várias denúncias informais a respeito da exploração ilegal de 
madeira em terras indígenas no Paraná, precisamente nas terras de Guarapuava e 
Mangueirinha, envolvendo o Presidente do Conselho Indígena Regional de 
Guarapuava, Sr. Pedro Cornélio Seg Seg. Dentre essas, consta a informação do 
Sr. Dival José de Souza, antigo chefe do Posto Indígena Guarapuava, onde 
trabalhou por vários anos tendo o Sr. Pedro Seg Seg como auxiliar. Segundo ele, 
há efetivamente a exploração de madeira por brancos na terra indígena 
Guarapuava, e que o próprio irmão do Sr. Pedro Seg Seg, o Sr. Lili Cornélio, fez  
por escrito a denúncia dessa ilegalidade, encaminhando-a às autoridades. Com 
efeito, esse documento foi encaminhado à Funai e também ao Ministério Público 
em Guarapuava, onde foi autuado sob o número MPF PRM/GP
1.25.004.000031/2.000-12. O Sr. Dival conhece bem a terra indígena 
Guarapuava, e toda sua composição social e política, e se  disponibilizou a 
conversar com o Ministério Público para quaisquer esclarecimentos.

O Presidente da Funai instaurou, no final do ano passado, sindicância para 
apurar irregularidades envolvendo o Sr. Pedro Seg Seg, que além de Presidente 
do Conselho Indígena Regional de Guarapuava, é chefe do posto indígena, e como 
tal, servidor da Funai. O Presidente da Sindicância, Sr. Sebastião Aparecido 
Fernandes, informou que está em fase de elaboração do relatório final, e que o
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mesmo será encaminhado ainda esta semana ao Presidente da Funai. 
Preliminarmente, o Sr. Sebastião confirmou as denúncias de exploração ilegal de 
madeira em Guarapuava envolvendo o atual chefe de posto, o Sr. Pedro Seg Seg. 
Segundo ele, essas informações já foram repassadas pessoalmente à Dra. Renita 
Cunha Kravetz, Procuradora da República em Guarapuava.

O relatório final dessa sindicância parece ser esclarecedor quanto à 
questão da exploração madeireira na terra indígena Guarapuava. Já em relação à 
Mangueirinha, parece não haver denúncias escritas, mas apenas notícias avulsas, 
também envolvendo o nome do Sr. Pedro Seg Seg que estaria acobertando a 
prática ilícita naquela terra indígena, onde estariam inclusive construindo uma 
serraria, com a terraplanagem já concluída.

Diante dessas denúncias, chama a atenção o fato do Sr. Pedro Cornélio Seg 
Seg, na condição de Presidente do Conselho Indígena Regional de Guarapuava, ter  
encaminhado a esta Procuradoria documento utilizando-se de aparelho de fax de 
uma madeireira, a madeireira Thaeda, conforme pode ser visto em anexo.

*
E a informação.

Analista Pericial-Antropologia
\morim Carreira

2
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Inform o a Vossa Senhoria, que no próxim o dias 15/16 estará na A ldeia lpdBfeèifaio c 
C u a ra p u â v a  o D ire to r do D epartam ento  de saúde Indígena D E S ^ S í T 1 U bfr4 tà ity 
P edrosa M oreira , fim d iscu tir ju n to  L ideranças indígenas do estado dó P a ra n á  é sua 
problem ática, outrossim  na d a ta  1" de 2001 passei ao Sr" P residen^eda PUNA} a sua 
partic ipação  da reunião  que aqui se realizará , solicito tam bém  a sua prcsençá cijnno 
defensora das questões indígenas, ao mesmo tem po solicito que convoque 0s dois 
rep resen tan tes m áxim os dos orgãos do qual são responsáveis.
S eg u n d õ ln fo rm açõ es líe  B rasília através do Sr" adm in is trado r ADR de C uarsjpdava 
todos que P residen te  terá  reunião com todos os seus adm in istradores no dia 10 a 20 de 
fevereiro em B rasília, pediríam os a VS. a sua in terferência na transferencia; Optra 
d a ta , pois este Conselho Indígena scr de sum a im portância esta reunião que jtqtil se 
rea liza rá  com dois Conselhos Indígenas do estado do P araná , todos as L ideranças, 
Chefes de Postos, A dm inistrações executivas e Funasa do Estado,
C ontam os com sua convocação dos dois titu lares responsáveis pelas ajiões 
adm in istra tivas, nós índios do Estado do P araná querem os buscar soluções definitivas 
de trabalhos p ara  que possamos co b ra r junto resultados positivos em favor’detstas 
com unidades, o que temos sentido é um a grande fanta de qualificação profissional 
p ara  exercer funções de tão g rande responsabilidade.
E speram os con ta r com seu apoio no direito de defender estas com unidades.
Fone/Fax p / contato 42 642 11 94 
C elu lar/ 9964 06 31
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
6a Câmara de Coordenação e Revisão 
(Comunidades indígenas e Minorias)

OFÍCIO N° 6 2 ^/2002/CaDIM/MPF Brasília, 9 de setembro de 2002

Assunto: Remessa do relatório final da sindicância instaurada contra Pedro Comélio Seg Seg, 
Chefe do Posto Indígena de Guarapuava/PR (PA n° 1.00.000.008528/2000-80).

Senhor Presidente,

Cumprimentando Vossa Senhoria, solicito a remessa da cópia do 
relatório final da sindicância instaurada para apurar irregularidades envolvendo o 
Presidente do Conselho Indígena Regional de Guarapuava, Estado do Paraná, também 
Chefe do Posto Indígena, Sr. Pedro Comélio Seg Seg, bem como o envio de outras 
informações relacionadas ao assunto em pauta.

Atenciosamente,

ELA WIECKO VOLKMER DE CASTILHO
Subprocuradora-Geral da República 

Coordenadora da 6a Câmara de Coordenação e Revisão

A Sua Senhoria o Senhor
ARTUR NOBRE MENDES
Presidente da Fundação Nacional do índio - FUNAI
N E S T A



Oficio n.° )  ( CLP/2002
Brasília -  DF, 11 de Outubro de 2002

Ref. Processo n° 1.00.000.008528/2000-80).

Senhora Subprocuradora-Geral da República,

Cumprimentando-a, vimos informar que estamos 
encaminhando a cópia do relatório final da Comissão de Sindicância 
instaurada para apurar irregularidades envolvendo o Presidente do 
Conselho Indigenista Regional de Guarapuava, Estado do Paraná.

Na oportunidade informamos ainda que, o 
resultado final da Comissão de Sindicância, gerou o Processo 
Administrativo Disciplinar que foi instaurado conforme Portaria n.° 
159/PRES/02. No entanto, ainda não será possível enviarmos o relatório 
final do processo em comento, por estar ainda o referido processo na 
Procuradoria Geral desta Fundação, desde 09.08.2002, para PARECER 
com a finalidade de subsidiar o julgamento final pelo Senhor Presidente da 
FUNAI.

Sem mais para o momento, estando a inteira 
disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

ANGRLA ÜA SILVA SOUSA
Coordenação de legislação de Pessoal 

Coordenadora

A Sua Senhoria a Senhora
ELA WIECKO VOLKMER DE CASTILHO
Subprocuradora-Geral da República
Coordenadora da 6a Câmara de Coordenação e Revisão
Brasília - DF

;eb!do da CaDtM - 6a OCR

Uomtí



PORTARIAS DO PRESIDENTE
A

PUBLICADO EM 05.03 .01^0.

. PORTARIA N° 0146/PRES, de 20 de fevereiro de 2001.

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo Estatuto, aprovado pelo Decreto n° 564, de 08 de junho de 1992, e tendo em vista o que consta no 
Oficio n° 021 /2001 -PRMG/PR, v

R E S O L V E :
Art. Io Determinar a instauração de Comissão de Sindicância, para apurar fatos envolvendo o servidor 

PEDRO CORNÉLIO, Monitor Bilingue, nível NI-A.III, matrícula n° 0443630, lotado na Administração Executiva 
Regional de Guarapuava, de acordo com o Ofício n° 021/2001-Procuradoria da República no Município de 
Guarapuava/PR.

Art. 2° Designar os servidores SEBASTIÃO APARECIDO FERNANDES, ocupante do Cargo de 
Sertanista, nível NS-A.III, matrícula n° 0443624, DILAMAR CANÍSIO GOETZ BATTIROLA, ocupante do Cargo de 
Assistente Administrativo, nível NI-A.I, matricula n° 0446173, e ALMIR AMORIM VON HELD, ocupante do Cargo de 
Técnico de Indigenismo, nível NI-A.III, matrícula n° 0444740, todos lotados na Administração Executiva Regional de 
Chapecó, para, sob a presidência do primeiro, promoverem a Comissão de Sindicância.

Art. 3o Conceder o prazo de 30 (trinta) dias, para a conclusão dos trabalhos.
Art. 4o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GLENIO DA COSTA ALVAREZ 
Presidente

PORTARIA N° 0147/P RES, de 20 de fevereiro de 2001.

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo Estatuto, aprovado pelo Decreto n° 564, de 08 de junho de 1992, e tendo em vista o que consta no 
Memorando n° 033/CGAE/2001,

R E S O L V E :
Art. Io Autorizar o servidor CID FURTADO FILHO, matrícula n° 1290940, Coordenador Geral de 

Assuntos Externos, código D AS-101.4, da Presidência, a dirigir veículos oficiais, de transporte individual de passageiros, 
desta Fundação, de conformidade com a Lei n° 9.327, de 09 de dezembro de 1996.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

GLENIO DA COSTA ALVAREZ 
Presidente

PORTARIA N° 0148/P RES, de 20 de fevereiro de 2001.

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI, no uso das atribuições que lhe
são conferidas pelo Estatuto, aprovado pelo Decreto n° 564, de 08 de junho de 1992, e tendo em vista o que consta no 
Memorando n'* 033/CGAE/2001,

R E S O L V E :
'  Art. Io Autorizar o servidor ANTONIO RÉGIS DE MORAES E SOUSA, matrícula n° 0438399, Chefe 

de Divisão, código DAS-101.2, lotado na Coordenação Geral de Assuntos Gerais, da Presidência, a dirigir veículos 
oficiais, de transporte individual de passageiros, desta Fundação, de conformidade com a Lei n° 9.327, de 09 de dezembro 
de 1996.

Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

GLENIO DA COSTA ALVAREZ 
Presidente

Boletim de Serviço da FUNAI Brasília Ano XIV N° 04 Fevereiro - 2001
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PORTARIAS DO PRESIDENTE PUBLICADA EM 09.04.0,

PORTARIA N° 3S8/PRES, de 04 de abril de 2001.

O PRESIDENTE DA FUNDAÇAO NACIONAL DO INDIO - FUNAI, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo Estatuto, aprovado pelo Decreto n° 564, de 08 de junho de 1992, e tendo em vista o que consta no 
Memorando n° 010/CS/AER-GPV/2001,

R E S O L V E :
Art. Io Prorrogar por mais 30 (trinta) dias, a contar de 04.04.2001, o prazo para a conclusão dos trabalhos 

da Comissão de Sindicância, instaurada através da Portaria n° 158/PRES, de 28.02.2001, publicada no Boletim de Serviço 
da FUNAI n° 04, de 05.03.2001.

Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GLENIO DA COSTA ALVAREZ 
Presidente

PORTARIA N° 359/P RES, de 04 de abril de 2001.

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo Estatuto, aprovado pelo Decreto n° 564, de 08 de junho de 1992, e tendo em vista o que consta no 
Memorando n° 004/CS/AER-GPV/2001,

R E S O L V E :
Art. Io Prorrogar por mais 30 (trinta) dias, a contar de 04.04.2001, o prazo para a conclusão dos trabalhos 

da Comissão de Sindicância, instaurada através da Portaria n° 146/PRES, de 20.02.2001, publicada no Boletim de Serviço 
da FUNAI n° 04, de 05.03.2001.

Art. T  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GLENIO DA COSTA ALVAREZ 
Presidente

17- .
■ L  > -)

Separata do Boletim de Serviço da FUNAI Brasília Ano XIV N °02-07 Jan-Abr/2001
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO 
ADMINISTRAÇÃO EXECUTIVA REGIONAL DE CHAPECÓ-SC

RELATÓRIO DA COMISSÃO DE 
SINDICÂNCIA, INSTITUÍDA PELA 
PORTARIA N° 146/PRES DE 
20.02.2001, PUBLICADA NO 
BOLETIM DE SERVIÇO DA 
FUNAI SOB N° 04 DE 05.03.2001, 
PRORROGADA PELA PORTARIA 
N° 359/PRES DE 04.04.2001.

PROCESSO N° 43/2001

I -  DA INSTALAÇÃO DOS TRABALHOS

A COMISSÃO DE SINDICÂNCIA, composta pelos Servidores 
SEBASTIÃO APARECIDO FERNANDES, Sertanista, NS A-III, 
matrícula n° 0443624, DILAMAR CANISIO GOETZ BATTIROLA, 
Assistente Administrativo, NI A-I, matrícula n° 0446173 e ALMIR DE 
AMORIM VON HELP, Técnico de Indigenismo, NI A-III, 
respectivamente Presidente e: Membros, instalou seus trabalhos no dia 
06.03.2001, conforme Termo de Instalação de fL 03 dos autos.

I I - D A  INSTRUÇÃO

A Comissão Sindicante, ficou instalada na Sede da Administração 
Executiva Regional de Guarapuava/PR.

Através da ATA DE REUNIÃO de fls 59 à 60, a Comissão 
deliberou por seu deslocamento à Sede do Posto Indígena Guarapuava, 
situado no Município de Turvo/PR, com a finalidade de apurar fatos 
envolvendo o Servidor PEDRO CORNELIO, Monitor Bilingue, NI A-III, 
matrícula n° 0443630, Chefe do Posto Indígena Guarapuava, fatos estes, 
denunciados através de depoimento de índios na Procuradoria da República 
em Guarapuava, e remetido ao Presidente da FUNAI, para providências, * __ 
através dos ofícios 087/2000/PR 
09/02/2001.



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO 

ADMINISTRAÇÃO EXECUTIVA REGIONAL DE CHAPECÓ-SC
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Os fatos envolvendo o referido Servidor, trata-se de denúncia de 
restrição a liberdade por motivos políticos, remoção compulsória, 
apropriação indevida de bens móveis (ofício 087/200 de 14.11.200) e 
retenção de máquinas agrícolas de colonos, que trabalhavam para a 
Comunidade Indígena, bem como o não pagamento pelos serviços 
realizados (ofício n° 027 / 2001 -  PRMG de 20 / 02 / 2001).

O acusado foi devidamente notificado da instalação dos trabalhos, 
através do Mandado de Notificação, acostado à fls. 80 dos autos, bem como 
foi notificado também sobre as oitivas das testemunhas, através do 
Mandado n° 01 à 15 , fls 61 à 75.

Através dos Mandados de Intimação acima referido, várias 
testemunhas foram intimadas a prestarem depoimentos, onde na essência 
de suas assertivas destacamos;

PEDRO DOS SANTOS FILHO -  Indígena, fls 81 à 83

“... Que o Servidor PEDRO CORNELIO , não pode mandar prender 
índio nenhum, vez que todas as decisões são tomadas pelo Cacique e sua 
Liderança constituída, e o próprio depoente é uma dessa Lideranças...”

“ ... Que houve sim prisão de índios, mas por outros problemas 
internos da Comunidade , e não por motivos políticos ...”

“... Que LILI CORNELIO nâo cumpriu com a palavra de trabalhar 
junto para ajudar os índios, pois existem notícias no Posto que LILI e sua 
nova esposa, receberam dinheiro dos políticos do Município de Turvo/PR, 
para votar contra o candidato PEDRO CORNELIO...”

“ ... A transferência da família de LILI, a índia Kaingang ROSELI e 
filhos, para o Rio Grande do Sul, mais precisamente no Posto Indígena 
Ligeiro, foi porque ROSELI já era mesmo daquele Posto ...”

“ ... Que acha que tanto ADÃO FORTUNATO, LAURO 
ARTHUR e JOVINO BANDEIRA LUIZ, foram enganados por LILI, não 
sabendo qual a promessa que foi feita, pois estes nem sabem porque 
assinaram o documento perante a Procuradoria da República ...”

“ ... Que os bens pertencentes a LILI CORNÉLIO, ficou para a sua 
antiga esposa CECÍLIA e seus filhos menores ...”



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
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ADMINISTRAÇÃO EXECUTIVA REGIONAL DE CHAPECÓ-SC

“ ... Que a mudança da atual esposa de LILI, índia ROSELI, foi feita 
por NELSON GLICÉRIO, em viatura toyota, pertencente a FUNASA, com 
saída do Posto Indígena Guarapuava aproximadamente ás 21;00 horas ...”

“ ... Que residiu por mais ou menos doze anos no Posto Indígena 
Ligeiro, RS, onde seu Pai LILI CORNELIO também residia ...”

“ ... Que quando LILI CORNELIO, ADÃO FORTUNATO e 
LAURO ARTHUR dirigiram-se a Procuradoria da República para 
denunciar prisões de índios, por motivos políticos, houve confusão de 
nomes, pois estes queriam denunciar PEDRO DOS SANTOS FILHO, que 
era autoridade indígena, e não PEDRO CORNELIO ...”

“ ... Que seu Pai LILI CORNELIO havia recebido dinheiro de 
políticos para arrumar votos dos índios, políticos estes, contrários a 
candidatura de PEDRO CORNÉLIO ...”

“ ... Que sabe que os índios ADÃO FORTUNATO, LAURO 
ARTHUR e JOVINO BANDEIRA LUIZ, quando retomaram ao Posto 
Indígena Guarapuava, após terem acompanhado LILI CORNELIO a 
Procuradoria da República, foram presos por tres dias, simplesmente 
porque haviam acompanhado L ILI...”

“ ... Que quanto aos móveis e eletrodomésticos constantes, máquina 
de lavar roupas, fogão a gás e lenha, mesa com 06 cadeiras, jogo de sofá, 
freezer, estante, televisor, antena parabólica, camas, beliches e outros, que 
se encontravam na residência de LILI CORNÉLIO, ficaram para sua mãe 
CECÍLIA e seus irmãos menores, a pedido do próprio depoente ...”

“ ... Seu Pai LILI CORNELIO sempre foi pessoa muito difícil e 
ainda, sempre ingeria bebida alcoólica, tanto é verdade que não existe mal 
querência entre PEDRO CORNELIO e a nova família de LILI, pois Moacir 
Deodoro, filho de ROSELI, irá contrair casamento em 21.04.2001, com a 
filha de PEDRO CORNÉLIO ...”

“ ... Que ouviu de viva voz de ROSELI, que seu Pai LILI, havia 
recebido dinheiro de políticos da Reoiãn nara arrum ar vntns rontra

LEVI CORNÉLIO -  Indígena, fls. 84 á 86.

PEDRO CORNÉLIO ...”



Mir
FUNDA

ADMINISTRAÇÃC

v

“ ... Que a máquina de lavar roupas e o jogo de sofá, estão em poder 
do depoente, como forma de pagamento, pois este, trabalhou para seu Pai 
LILI CORNÉLIO ...”

LAURO ARTHUR -  Indígena, fls. 87 à 89.

“ ... Que quando efetuou a denúncia na Procuradoria da Repúbliva 
em Guarapauva/PR, tão logo PEDRO CORNELIO soube, este mandou 
prender sua mulher IDALINA BANDEIRA GLICÉRIO, juntamente com 
sua filha GISELE, de 01 (um) ano e 09 (nove) meses, e que quando 
retomou ao Posto também foi preso por mais de 08 (oito) dias, e quando foi 
libertado, trabalhou no Posto por mais 10 dias debaixo de ordens da 
Liderança e ainda, nesses 10 dias pousava preso na cadeia, por ordem de 
PEDRO CORNÉLIO...”

“... Que seus irmãos JUVÊNCIO ARTHUR FILHO e AÍRTON 
ARTHUR, também ficaram presos por 05 (cinco) dias a mando de PEDRO 
CORNELIO, por votarem contra o mesmo, na eleição de 03/10/2000, sabe 
ainda que mais 15 pessoas, entre estes, lembra de CECÍLIA ATANAZIO, 
que também ficou presa com uma criança ...”

“ ... Que na Sede do Posto, a coisa estava muito quente, pois seriam 
amarrados e presos todos os índios que haviam votado contra PEDRO 
CORNÉLIO ...”

“ ... Resolveu sair da área antes que coisa pior viesse lhe 
acontecer...”

“ ... Soube então que o índio LILI CORNELIO também já  estava 
naquela localidade, este, também fugindo da perseguição política ...”

"... Procuraram as autoridades do FÓRUM local, daí foram 
encaminhados para a Procuradoria da República, onde efetuaram o Termo 
de Declaração, ocasião esta, já estava presente o índio ADÃO 
FORTUNATO, onde foi denunciado prisões, maus tratos, promessas de 
remoção para outros Postos e ... tudo isso atribuído ao Ch. do Posto, índio 
PEDRO CORNÉLIO...”

“ ... Confirma que as Lideranças cumprem o que PEDRO 
CORNÉLIO ordena...”
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“ Que sabe que LILI CORNELIO fugiu do Posto porque havia 
promessa para prendê-lo, simplesmente porque este havia votado contra 
PEDRO CORNELIO e consequentemente PEDRO havia perdido as 
eleições...”

“ ... Que quando faz menção a palavra cadeia, esta é localizada 
dentro da área indígena, e não na Cidade...”

“ ... Que entre estas pessoas que foram encarceradas, existiam duas 
crianças lactentes e que estavam em companhia da respectiva mãe 
IDALINA BANDEIRA GLICÉRIO e CECÍLIA ATANÁZIO...”

“ ... Que os demais encarcerados eram ; AÍRTON ARTHUR, 
LAURO ARTHUR, ADÃO FORTUNATO, JOVINO BANDEIRA LUIZ, 
JOÃO ELIAS, DIRCEU ELIAS, JUVÊNCIO CORNÉLIO, VALDEVINO 
CORNÉLIO, MAURÍCIO CORNÉLIO, CAROLINA TAVARES (mãe de 
VALDEVINO CORNÉLIO E MAURÍCIO CORNÉLIO, esposa de 
JUVÊNCIO CORNÉLIO ), AUGUSTA ATANÁZIO, ROSELI 
CORDEIRO...”

“ ... Que hoje sua família está vivendo bem em sua terra, no Posto 
Indígena Guarapuava, onde nasceu ...”

“ ... Denuncia também da derrubada e venda de madeira vitalizada 
nos locais conhecidos por Marreca Velha, Lavrinha, Monteiro, Arvoredo, 
Matão, Pousinho, Paiol Velho de Zinco, Soares, Maripá, Mata Burro, 
Ligoski, CinceiTO...”

“ ... Que em uma oportunidade encontrou alguns brancos com 
motosseras no interior da área, quando questionados estes disseram que, 
estavam alí por ordem de PEDRO CORNÉLIO ...”

“ ... Que o Posto está caindo e cita que até os bovinos, que antes
•  • • r

eram bastantes, hoje está diminuindo, cita ainda que PEDRO CORNELIO 
vendeu cavalos e éguas de vários índios ...”

“ ... Que com a permanência no poder, PEDRO CORNELIO venha 
devastar os pinheiros existentes e outras madeiras de Lei da Terra Indígena, 
e se propõe a acompanhar quem quer que seja, na vistoria sobre a retirada 
de madeira da área ...”
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ALCINDO DOS SANTOS GLICÉRIO -  Indígena, fls. 91 à 92

“ ... Que ordenou a prisão juntamente com PEDRO DOS SANTOS 
FILHO, das pessoas de ADÃO FORTUNATO, LAURO ARTHUR e 
JOVINO BANDEIRA LUIZ e mais os parentes desses que se encontravam 
exaltados, inclusive a própria nora do depoente ...”

“ ... Que nunca recebeu ordem de PEDRO CORNELIO para prender 
ninguém, porque a Liderança e Cacique tem autoridade para tanto ...”

“ ... Que LILI, não é pessoa bem quista na Comunidade ...”

REGINA CORNÉLIO -  Indígena (Professora), fls. 94 à 95

“ ... Que não foi PEDRO CORNELIO que ordenou a prisão dos
r

índios após a eleição ...”

“ ... Que tanto LILI CORNELIO, como sua esposa ROSELI , 
receberam dinheiro de políticos da Cidade de Turvo/PR para votar contra 
PEDRO CORNÉLIO ...”

“ ... Que tanto PEDRO CORNELIO, Cacique, Liderança não 
retiveram os menores índios Marinêz o nem Moacir Deodoro, pois estes 
não quiseram acompanhar os pais ...”

“ ... Que as quinze pessoas que foram presas após a eleição, são 
pessoas que muitas vezes não escutam as ordens do Cacique e sua 
Liderança, e frisa que estes não são discriminados no seio da Comunidade 
Indígena...”

“ .... Que não é verdade que existiam crianças lactentes na ocasião 
das prisões ...”

“ .... Que a Liderança efetuou as prisões porque aqueles índios 
estavam provocando a parte que haviam perdido as eleições ...”

“ ... Que como o voto é secreto, aqueles não deviam comportar 
daquela forma, ou seja, soltando foguetes ...”

NELSON GLICÉRIO -  Indígena (Serv. Tratorista), fls. 97 à 98.

“ ... Que efetuou o transporte para o Posto Indígena Ligeiro/RS, da 
esposa de LILI CORNÉLIO, de nome ROSELI DIAS, que seu enteado 
por nome LEVI fez o acompanhamento até o Posto de origem, retomando 
no outro dia juntamente com a acompanhante LEVI CORNÉLIO ...
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“ ... Que a viatura Toyota de propriedade da FUNASA foi 
praticamente carregada com pequenos pertences de ROSELI...”

“ ... Que os bens reclamados por LILI CORNELIO ficaram para sua 
antiga esposa índia CECÍLIA com seus filhos menores ...”

“ ... Que quando é necessário efetuar a prisão de algum índio, 
providências do Cacique e Lideranças, não competindo ao Chefe do Posto, 
pois o seu trabalho é mais na parte administrativa ...”

JOÃO ELIAS -  Indígena , fl. 99

“ ... Que também foi preso após as eleições por 02 (dois) dias, por 
ordem de PEDRO CORNÉLIO, mesmo tendo votado a favor do mesmo, e 
quando solto, retomou a sua residência, não prestando serviço no Posto ...”

“ ... Que LILI CORNÉLIO era quem encabeçava os índios para 
votarem em outro candidato ...”

“ ... Que após este episódio, tudo voltou a correr normalmente, não 
tendo problema nenhum com as autoridades indígenas, somente cuidando 
dos seus serviços de roça ...”

“ ... Confirma a saída de madeira verde retirada por pessoas não 
índias, problemas estes, que o depoente não concorda, pois ele mesmo 
sempre trabalhou na retirada de palanques de madeira des vitalizada ...”

JOVINO BANDEIRA L U IZ -  Indígena , fls. 101 à 102

“ ... Que juntamente com LILI CORNELIO, ADÃO FORTUNATO, 
LAURO ARTHUR, dirigiram- se ao FÓRUM da Comarca de Guarapuava 
e foram encaminhados para o Ministério Público Federal, para 
efetuar denúncias com referência a Liderança do Posto Indígena 
e PEDRO CORNELIO, pois estes, e mais familiares haviam 
votado contra PEDRO CORNELIO, em número de 19 pessoas...”

“ ... Que votou contra, de livre e expontânea vontade e que não 
recebeu proposta de dinheiro por parte de LILI CORNELIO ...”

“ ... Confirma o inteiro teor da declaração efetuada junto a 
Procuradoria da República de C
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“ ... Quando retomou ao seu Posto de origem, já encontrou sua 
esposa e outros índios presos ...”

“ ... Foi preso por 08 (oito) dias e mais dez dias de trabalhos, e a 
noite na cadeia...”

“ ... Que a ordem da prisão de todos que votaram contra, foi de 
PEDRO CORNÉLIO ...”

“ ... Seu sogro de nome CASSEMIRO ATANÁZIO, com esposa e 
dois filhos, foram transferidos para a Terra Indígena Faxinal/PR, porque 
também votou contra...”

“ ... Que os bens reclamados por LILI CORNELIO foram retidos por 
ordem de PEDRO CORNÉLIO ...”

“ ... Pede que a família de seu sogro que foi transferida retome ...”

“ ... Que hoje não tem mais nada contra PEDRO CORNELIO, 
Cacique e Lideranças ...”

AÍRTON COIM MENDES MATHIAS -  Indígena, fls. 103 à 104

“ ... Que sabe que LILI CORNÉLIO na época das eleições amimou 
outro candidato no Município de Turvo/PR, vindo a votar contra PEDRO 
CORNÉLIO ...”

“ ... Que pertence a Liderança e escutou a esposa de LILI 
CORNELIO, de nome ROSELI, dizer que haviam recebido dinheiro de 
outro candidato, e que este pagamento seria para pagar conta de parte dos 
móveis ...”

“ ... Que a prisão de mais ou menos quinze índios, não foi a mando 
de PEDRO CORNELIO, foi iniciativa própria do Cacique e Liderança, 
com finalidade de evitar atrito na Comunidade ...”

“ ... Quanto aos bens e eletrodomésticos pertencente a LILI 
CORNELIO, a pedido de seu próprio filho, LEVI CORNELIO, estes 
passaram para a propriedade de sua mãe CECÍLIA, vez que esta viveu por 
mais de 30 anos com LILI CORNELIO, e ainda, ter em sua companhia 
cinco menores de idade ...”

“ ... Que estas pessoa:
Cacique e Liderança...”
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ADÃO FORTUNATO -  Indígena, fls. 105 à 107

“ ... Que a prisão dos índios após as eleições, foi a mando de PEDRO 
CORNELIO, quando este determina o Cacique e Liderança cumprem as 
ordens ...”

“ ... Que quando retornou de Guarapuava, onde participou das 
denúncias, juntamente com LILI CORNELIO, LAURO ARTUR e 
JOVINO BANDEIRA LUIZ, ficou preso por oito dias e depois trabalhou 
mais dez dias ao redor do Posto, a noite era recolhido na cadeia ...”

“ ... Escutou por mais de uma vez antes das eleições, promessas de 
PEDRO CORNELIO, que quem fosse contra o candidato índio seria 
transferido para outra área; cita como exemplo o caso de CASSEMIRO 
ATANÁZIO...”

“ ... Que LILI CORNÉLIO, LAURO ARTHUR e JOVINO 
BANDEIRA LUIZ, fugiram do Posto Indígena Guarapuava, porque 
souberam por outros índios, que seriam presos porque haviam votado 
contra PEDRO CORNÉLIO ...”

“ ... Que seu filho de nome IRINEU FORTUNATO, também teve 
sua prisão efetuada sob a justificativa de ter votado contra PEDRO 
CORNÉLIO ...

“ ... Que todas as prisões foram a mando de PEDRO CORNELIO ...”

“ ...Que quando ele ordena a Liderança para cumprir ordens, PEDRO 
CORNELIO ausenta-se do Posto, com o intuito de não ficar com a culpa 
nas costas...”

“ ... Que hoje tudo está bem, pois quando é chamado para fazer 
algum trabalho, sempre está a disposição ...”

“ ... Que houve uma reunião onde estavam presentes todos os índios,
r  t

que o candidato PEDRO CORNELIO pediu para que todos votassem nele, 
mas o depoente não concorda, até porque o voto é livre e cita como 
exemplo sua esposa que concordou e deu seu voto para PEDRO 
CORNELIO para vereador...”

“ ... O depoente sabe da retirada de madeira verde da Área Indígena, 
localidades conhecidas como Maripá, Maia, Arvoredo, Divisa Carpintado,
Esfare, Monteiro, Ligoski, essa retirada é feita por não índios
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“ Denuncia ainda, a vencia de bovinos e equinos, pertencentes ao 
Posto Indígena, não sabendo para onde vai o dinheiro apurado ...”

“ Que já  ouviu de muitas famílias indígenas, a vontade de que 
PEDRO CORNÉLIO saia da Chefia do Posto ...”

MOACIR DEODORO- Indígena, fl. 108

“ ... Que permanece no Posto Indígena Guarapuava, por livre e 
expontânea vontade, e que nunca autoridade nenhuma da 
Comunidade o forçou a sua permanência nesta Terra Indígena, tanto é 
verdade, que está de casamento agendado com a índia ROSÂNGELA 
CORNÉLIO, filha de PEDRO CORNÉLIO, para o dia 21.04.2001 ...”

“ ... Quando do retomo de sua mãe ROSELI para o Rio Grande do 
Sul, este preferiu permanecer aqu i...”

“ Que não se dá bem com o esposo de sua mãe, LILI CORNELIO, 
pois este o maltratou ...”

REINALDO MATHIAS -  Indígena (Cacique), fls. 110 à 111

“ ... Que PEDRO CORNELIO nada tem a ver com a prisão de índios 
na Sede do Posto, que estas decisões são de competência do Cacique e sua 
Liderança, e que LILI CORNELIO aproveitou a oportunidade das eleições

'  r

para criar problemas para seu irmão PEDRO CORNELIO, arrebanhando 
índios do próprio Posto para que votassem no outro candidato ...”

“ ... Que tanto ADÃO FORTUNATO, JOVINO BANDEIRA LUIZ e 
LAURO ARTHUR, que  ̂foram presos anteriormente, hoje estão muito bem 
na Comunidade e o Cacique nada tem contra eles, pois estes já  pagaram 
pelo erro ...”

“ ... Que PEDRO CORNELIO segurou na Sede do Posto osA
indígenas menores MOACIR DEODORO e MARINEZ, esta não procede, 
pois os menores permanecem até hoje por aqui, por iniciativa própria, e cita 
ainda que MOACIR irá contrair matrimônio com ROSÂNGELA, esta, filha 
de PEDRO CORNÉLIO...”

DILSON MATHIAS -  Indígena (Vice- cacique), fls. 113 à 114

“ ...Que o sonho da Comunidade Kaingang de Guarapuava, era ter j v  
um representante como vereador no Município ...”

/ ^ í Y  ^
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“ ... Que a idéia da prisão dos índios que haviam votado no outro 
candidato, foi do Cacique e sua Liderança ...”

“ ... Que o índio CASSEMIRO ATANÁZIO, sogro de JOVINO 
BANDEIRA LUIZ, saindo da prisão, solicitou as autoridades indígenas, 
licença para residir em outro Posto ...”

JUVÊNCIO CORNÉLIO -  Indígena , fls. 116 à 117

“ Que todas as prisões efetuadas após as eleições foram ordenadas 
por PEDRO CORNELIO, inclusive, o próprio depoente com 70 anos, sua 
esposa, filhos e netos, e que na cadeia não teve nada para se cobrir e nem 
lhe foi oferecido água ...”

“ „  E pede qne esta situação corrente mude, porque do jeito que está 
não pode ficar, e que o depoente prefere quase não vir para a Sede do

“ ... Que o motiva da perseguição foi porque o depoente votou contra 
PEDRO CORNÉLIO...”

“ ...Que sabe da existência de arma de fogo em poder dos índios, 
armas estas não usadas para caçar...”

“ ... Bovinos e equinos estão diminuindo bastante ...”

“ ... Que existe matança dos suínos dos índios a mando de PEDRO 
CORNELIO, e que o declarante afirma terem matado a sua porca também, 
e por esta nada veio a receber...”

“ ... Que há grande derrubada de árvores verdes em diversas 
localidades da Terra Indígena, e este coloca-se a disposição para que seja 
averiguado e fiscalizado ...”

LUIZ CARLOS AMARAL -  Indígena (Monitor Bilingue), 
f ls .ll8 à  119

“ ... Que nessas reuniões foi tratado assuntos como transferência de 
famílias indígenas para outros Postos, caso PEDRO CORNÉLIO viesse a 
perder as eleições...”

Posto ...”
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“ ... Os parentes que aqui ficaram começaram a soltar foguetes, então 
o Cacique como a Liderança entenderam como provocação, determinando a 
prisão dos mesmos...”

“ ... Que todos estes acontecimentos não tiveram participação do 
Chefe do Posto, PEDRO CORNÉLIO ...”

LILI CORNÉLIO -  Indígena, fls. 125 à 128

“ ... Que foi escolhido um mesário indicado pelo Chefe do Posto 
PEDRO CORNÉLIO...”

“ ... Quem votasse em outra pessoa, a não ser PEDRO CORNÉLIO, 
seria preso ou transferido para outra Terra Indígena ...”

“ ... Que na uma teria um mesário para ensinar aquele índio que não 
soubesse votar, esse mesário só ensinaria a votar no candidato indicado 
pelos índios, ou seja, PEDRO CORNELIO ...”

“ ... Que tão logo foi fechada a uma, ouviu já ameaças de seu irmão 
PEDRO CORNELIO, que dizia dar tiros... escutando aquelas promessas, 
tratou de ir... ramo a Cidade de Turvo/PR, onde encontrou LAURO 
ARTHUR e JOVINO BANDEIRA LUIZ ...”

“ ... Deslocaram-se até ao FÓRUM de Guarapuava, onde 
encontraram ADÃO FORTUNATO, que também havia fugido do Posto 
com medo de ser preso ...”

“ ... Que todas as prisões foi a mando de PEDRO CORNÉLIO, cita 
como exemplo sua  ̂esposa, pois esta viu PEDRO CORNE LIO entregar a 
chave da cadeia ao índio DILSON MATHIAS, para prendê-la ...”

“ ... Que esses bens são frutos de trabalho do declarante e sua esposa 
durante dois aros e nove meses ...”

"... Que várias localidades daquela Terra Indígena foram palco de 
desmatamento executados por diversas pessoas com a devida autorização 
de PEDRO CORNÉLIO...”

“ ... Cita ainda os locais tais como: Manjolinho, Ponte Velha, Rio dos 
Patos, Pessegueiro, Ligoski, onde morava ANTONIO SOARES (Tapera), 
Serraria Velha, Mripá, Mata Burro, Cincerro, Monteiro, Lavrinha, Marreca 
Velha, Arvoredo, Matão, e o depoente demonstra raiva, vez que PEDRO ,
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CORNELIO se diz preservador do meio ambiente, mas isso é só conversa 
bonita, da boca pra fora “

“ ... Que houver venda de bovinos e equinos pertencente a 
Comunidade ...”

“... Que seja juntado aos autos uma cópia contendo a relação dos 
seus bens...”

“ ... Que sabe os nomes das pessoas que fizeram aquisição de 
madeira do Posto, ou seja, Geraldo Andrade Gusso, residente em 
Turvo/PR, João Folmers, Evaldo Miranda (trabalha na oficina na Cidade de 
Turvo/PR), Nego Lau, residente em Santa Maria do Oeste/PR, Antonio 
Ribeiro, proprietário de Serraria no Distrito de Cavaco ...”

“ ... Que em determinada época, haviam mais de cinco 
acampamentos de brancos na extração de madeira ...”

ROSELI DE FÁTIMA DIAS- Indígena, fls. 129 à 131

“... Que quem ordenou a prisão tanto da depoente como dos outros 
índios... foi PEDRO CORNÉLIO ...”

“ ... Que todos esses acontecimentos são exclusivamente por ordem 
do Chefe do Posto, PEDRO CORNÉLIO ...”

“ ... Que prova em qualquer lugar que LILI CORNELIO não recebeu 
dinheiro algum de outros políticos ...”

“... Que toda esta mudança que ficou no Posto é fruto de seu trabalho 
na venda de artesanato e aposentadoria de LILI CORNÉLIO, e pretende 
receber tudo de volta, pois é propriedade particular ...”

“ ... Que ouviu PEDRO CORNELIO falar ao telefone... que LILI era 
canalha ... e só conversaria com uma bala ...”

“ ... Que sabe da venda de madeira, gado, cavalo praticada por 
PEDRO CORNÉLIO...”

VLADINEI TADEU DA SILVA -  Adm inistrador Regional AER 
Guarapuava, fls. 136 àl38

“ ... Que no Posto Indígena Guarapuava o índio PEDRO ( 
CORNELIO é Servidor da FUNAI, exercendo a Chefia do Posto ...”
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“ ... Que a saída de LILI CORNÉLIO da área Indígena de 
Guarapuava deu-se em função do resultado das eleições de 2000 ...”

“ ... Que PEDRO CORNELIO pouco vem a esta Sede, alegando que 
a FUNAI não tem orçamento ou financeiro ...”

“ ... Que PEDRO CORNELIO envia outros servidores da FUNAI, 
Projeto Rondon e índios servidores da Prefeitura, lotados no PIN 
Guarapuava a esta Sede, com o objetivo de fazer solicitações verbais, 
fugindo do padrão normal, que seria a presença do mesmo, com 
solicitações através de expedientes ...”

“ ... Que numa determinada época, mais precisamente em novembro 
de 1998, um invasor não índio, ao adentrar na área Indígena Guarapuava, 
foi preso e posteriormente entrou em óbito em um hospital de Guarapuava, 
e que em função disto o Servidor PEDRO CORNELIO responde a um 
processo criminal na Delegacia do Municpio de Turvo/PR ...”

“ ... Que não seriar necessário a referida Comunidade comercializar 
madeira desvitalizada, tendo em vista que a mesma assinou Convênio no 
valor de R$ 200.000,Od^Duzentos mil reais), através de ICMS Ecológico, 
garantido através de Ler Estadual na 12.690/99 ...”

PEDRO CORNÉLIO SEG SEG

Em seu interrogatório, às fls. 149 à 152, dos autos, PEDRO 
CORNÉLIO afirma:

“... Que como estava licenciado para mandato eletivo, não sabe de 
reunião nenhuma onde foi tratado questões com referência a transferência 
de índios ...”

“... Que existia sim cabos eleitorais do depoente que trabalhavam no 
interior da área junto aos índios ...”

“ ... Faz questão de frizar que o Prefeito atual JOÃO MARIA 
PRESTES, já foi Prefeito do Município de Turvo em outra legislatura, 
época esta, em que os Kaingang sofreram muito ...”

r

“ ... Que a Comunidade revoltou-se contra o índio LILI CORNELIO, 
quanto sua atitude de apoio ao referido candidato JOÃO MARIA
PRESTES ...”
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“ ... O declarante^ refuta qualquer denúncia contra a sua pessoa, de 
que a Chefia de Posto havia ordenado transferência, prisões de índios ...”

“ ... Que uma família foi transferida para a Terra Ind. Faxinai...”

“.. Que todas essas denúncias não procedem de modo algum...”

“ ... Que percebe que a FUNAI de Guarapuava está um pouco 
distanciada das ações que deveria executar junto a Comunidade ...”

“ ... Que a equipe da referida Regional poderia ser mais operante 
independente de verbas ...”

DIONÍSIO PRECZENAS -  Autônomo, fls. 217 à 220

“... Que trabalhou no interior da Terra Indígena Guarapuava, na 
retirada de palanques para o Senhor Bernardo Koller, contrato este firmado 
entre este comprador de palanques e_PEDRO CORNELIO ...”

“ ... Resolveu efetuar o transporte da mesma a uma distância de 600 
metros lá fora da área Indígena, em uma propriedade particular ...”

“ ... Que após unsr 4(1 dias os índios chegaram até a Fazenda onde 
estava a madeira, com a  propósito de realizar o carregamento da mesma, 
ato este ^impedidopelo capataz ...”

“ ... Em outra: ligação no mesmo dia, falou com PEDRO 
CORNELIO, no qual marcou encontro... para acertar onde ficaria a metade 
da madeira dos índios e noutra metade do-depoente ...”

“ ... Que só entregaria aquela se fosse pago a sua metade, conforme 
havia acertado via telefone com PEDRO CORNÉLIO ...”

“... Um índio, e este trazia ordem que carregasse toda madeira, o que 
não foi aceiro outra vez pelo depoente ...”

“... Às 21:00 horas, chegou naquela fazenda uma kombi, um fusca, 
uma toyota, um trator e um caminhão, todos esses com muitos índios... 
estavam revoltados... certos índios diziam que era para o depoente descer 
até o portão da fazenda, encontra-se com o Chefe do Posto ...”

“ ... Que poderia acontecer o pior, então resolveu autorizar o 
carregamento da madeira ”
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“ ... Que os índios começaram a empurra-lo rumo ao veículo kombi... 
e o depoente sentiu que estava sendo preso ...”

“ ... Que foi conduzido até a cadeia do Posto Indígena, onde 
permaneceu até o outro dia pelas 17:00 horas ...”

“ ... Que só foi solto porque sua família manteve contato com o 
Sargento do Corpa de Bombeiros, ANTÔNIO POTENAK, e este, com a 
FUNAI de Guarapuavar ... JOÃO ROSO DE MENEZES, Administrador 
Regional Substituto ...”

“ ... Que a importância, de R$ 57,00 que foi retirado de seus bolsos 
enquanto esteve preso, não foi devolvido até esta data, e que também não 
recebeu nada pelo seu trabalho da retirada de madeira, conforme havia 
combinado com PEDRO CORNELIO ...”

“ ... Que foi orientado a não entrar na justiça, pois os índios poderiam 
dizer que o depoente estava roubando madeira ...”

“ ... Que quando foi solicitado a se encontrar com PEDRO 
CORNELIO, no portão da Fazenda, na noite de Sábado, foi ameaçado de 
morte, pois um índio disse “saia prá fora se não te arrebento com um tiro 
no peito” , o depoente viu o PEDRO CORNELIO no portão da Fazenda, 
porém não quis atendê-lo a l í ...”

“ Que após 20:00 horas de detenção, foi conduzido até o escritório, 
onde lhe aguardava PEDRO CORNELIO ...”

“ ... Que presenciou inúmeros tocos de madeira verde da espécie 
im buia...”

PEDRO REROYVY ALVES -  Indígena, fls. 222 à 224

“ ... Que a convite de PEDRO CORNÉLIO, residiu na Terra 
Indígena Guarapuava por um período de 08 (oito) meses ...”

“ ... Que quando convidado, juntamente com outras famílias Guarani, 
recebeu promessas diversas de PEDRO CORNELIO, tais como; casas, 
roças...”

“ ... Que vieram cerca de 17 famílias Guarani, em torno de 60 
pessoas deslocaram do PIN OCOY...”
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“ ... Que presenciava todos os dias a saída de caminhões carregados 
de palanques, pranchas e cepos, todos de madeira de le i ...”

“ ... Que conhece pessoas que trabalhavam no interior da área, na 
retirada de madeira, de nome JOÃO CARLOS PAUSINI, residente da 
Cidade de Turvo/PR, e um tal de PÓ (Everaldo), residente nas 
proximidades de Turvo/PR ...”

“ ... Que tem conhecimento de retirada de madeira verde ...”

“ ...Que houve o pedido de PEDRO CORNELIO para que os Guarani 
que fossem eleitores transferissem os títulos e quem não tivesse era para 
fazer.., teria por finalidade de se votar no próprio candidato, que era o 
PEDRO CORNÉLIO ...”

III -  CONSIDERAÇÕES DA COMISSÃO

Diante das constatações até aqui apresentadas, entende a Comissão, 
ter o servidor Pedro Comélio Seg Seg, infringido os artigos 116 e 117 da 
Lei 8112/90, conforme a seguir descrito:

Artigo 116:

Incisos I, II, III e IV quando, no desenvolvimento de suas atividades 
como servidor, deixou-se levar pela condição de indígena, esquecendo suas 
atribuições e responsabilidades, demonstrando, inclusive, falta de preparo 
no trato com a coisa pública, o que acarretou sérios transtornos à 
A d m in is tra ç ã o , n o  que d iz  respeito a distinção necessária entre FUNAI e 
Comunidade Indígena que, por tratarem-se de entes diferentes, necessitam 
ser administrados de forma distinta.

Inciso VII quando tendo conhecimento das irregularidades praticadas 
na área indígena sob sua responsabilidade e, ao invés de denunciá-las, 
aliou-se aos madeireiros da região, compactuando-se com a prática ilegal.

Inciso VIII quando permitiu a exploração desordenada dos recursos 
florestais da Terra Indígena, com a retirada de araucária e outras madeiras 
nobres.
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Inciso IX quando foi conivente com as ilegalidades praticadas na 
Terra Indígena sob sua responsabilidade em detrimento da dignidade da 
função pública.

Artigo 117:

Incisos IX e XII quando, no exercício de cargo público não só 
permitiu, como também, efetuou a venda de madeiras nativas da Terra 
Indígena, recebendo pela venda e, utilizando o valor recebido em beneficio 
próprio.

Inciso XV quando relegou a: segundo plano o efetivo exercício de 
suas atribuições, fazendo com que toda a comunidade arcasse com as 
consequências do seu desleixo, bem como trazendo enorme prejuízo ao 
patrimônio da União, na medida em que os bens da Funai encontram-se 
jogados. Tome-se como exemplo o caso de uma impressora de computador 
que, atualmente, serve de ninho para galináceas.

Por via de consequência, o servidor foi enquadrado nos incisos I, IV, 
VIII, X e XI do artigo 132 que prevê a demissão do servidor infrator.

Quanto às alegações de restrição de liberdade de locomoção, por 
motivos políticosr diante da gravidade das acusações e que, se 
comprovadas, vem de encontro ao artigo 57 da Lei 6001/73, entende a 
Comissão ser o processo investigatório da alçada da Procuradoria da 
República.

A Comissão Sindicante, durante as oitivas, teve a oportunidade de 
ouvir denúncias de índios e não índios, com referência a extração ilegal de 
madeiras daquela Terra Indígena, que segundo os depoentes, a autorização 
era dada pelo servidor PEDRO CORNÉLIO SEG SEG, Chefe daquele 
Posto Indígena, e ainda são citadas as localidades e nomes das pessoas não 
índias que permaneceram trabalhando nos limites daquela Terra Indígena, 
conforme fls. 88, 89, 106, 116, 126, 130, 137, 144, 217 e 223, a Comissão 
ressalta que, embora os depoimentos terem sido tomados isoladamente, 
todos convergem para a prática da retirada ilegal de madeira, coincidindo 
os nomes e endereços, e ainda os locais citados, conforme fls. 227 dos
autos, que leva a Comissão a acreditar na veracidade dos mesmos.
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Salienta-se, que a  Comissão deixou de ouvir 09 (nove) dos 
madeireiros citados pelas testemunhas, haja vista a exiguidade do prazo, 
não obstante, já haver sido prorrogado por um período os trabalhos da 
referida Comissão. Segue relatório contendo nomes e endereços dos 
madeireiros denunciados, e que deverão ser investigados pelo Ministério 
Público Federal, e ainda, outras providências que serão recomendadas na 
conclusão deste relatório. A Comissão Sindicante lamenta o fato de várias 
pessoas que prestaram informações, interessadas em coibir a retirada ilegal 
de madeiras, negaram-se a reduzir a termo, seja por medo, ou para evitar 
atrito direto com os indígenas envolvidos na questão.

Relação de pessoas que participaram da comercialização e extração 
ilegal de madeiras na Terra Indígena Guarapuava:

1. Geraldo Andrade Gusso, residente na cidade e Turvo/PR;
2. João Folmers, (oficina mecânica), residente na cidade de 

Turvo/PR;
3. Evaldo Miranda, (oficina mecânica) residente na cidade de 

Turvo/PR;
4. Antonio Ribeiro Adib de Paulo, residente e proprietário de 

serraria, Distrito de Cavaco, Município de Canta Galo/PR;
5. Dionísio Preczenas, residente na localidade São Francisco, 

Município de Guarapuava/PR (já ouvido conforme fls. 217 a 
220 dos autos);

6. João Carlos Pauiase, residente nas imediações da cidade de 
Turvo/PR, na localidade Dodge;

7. Jaci Dalberto Silva Santos,, vulgo “NEGO LAU”, residente 
no Assentamentor Araguaí, Santa maria do Oeste/PR;

8. Everaldo Pó, residente nas imediações de Turvo/PR;
9. Bernardo Kooler, residente em Guarapuava/PR;
10. Mário Potenak, residente no distrito de Guairacá, 

Guarapuava/PR.

A Terra Indígena Guarapuava, sempre foi considerada uma área que 
servia como modelo para a FUNAI, seja com referência ao meio ambiente, 
ou mesmo como modelo organizacional no que diz respeito a 
administração, educação e saúde, bem como o nível de politização do 
grupo Kaingang ali reside"*''
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Ressalte-se a necessidade de providências urgentes por parte da 
Funai, visando sanar as irregularidades, igualmente de forma exemplar, 
para que tais fatos não venham a se repetir nas demais Terras Indígenas que 
a tinham como paradigma.

Urge a adoção de tais providências visando não só a manutenção da 
ordem legal, bem como a conservação do patrimônio ambiental, necessário 
a sobrevivência daquele agrupamento Kaingang.

Para finalizar; tomamos:a liberdade de trazer à tona fatos da história 
recente que nos exemplifica que todas as Comunidades Indígenas que 
abusaram do extrativismo, agredindo o meio ambiente, pagaram um preço 
bastante alto, onde até hoje tentam resgatar esta dívida, sem no entanto 
obter êxito, gerando uma carência material tamanha, com reflexos, 
inclusive, no desenvolvimentofisico da população.

A Comissão apurou que PEDRO CORNELIO SEG SEG não pode 
dizer que desconhece a proibição da retirada de madeira desvitalizada por 
pessoas não índias, das Terras Indígenas, pois o mesmo participou da 
reunião e assinou a Ata acostada às fls. 57, onde ficaram estabelecidos os 
critérios que seriam utilizados pelos índios. Em caso de descumprimento, 
este acordo seria cancelado pdo IBAMA e IAP.

Diante do exposto e, devido a gravidade dos fatos apurados e 
comprovados através dos depoimentos acostados aos autos, a Comissão 
SUGERE a abertura de Processo Administrativo Disciplinar, bem como a 
imediata exoneração da. função de Chefe de Posto Indígena, para a qual o 
servidor Pedro Comélio Seg Seg foi nomeado através da Portaria 1002/98, 
de 29/10/98.'

IV - CONCLUSÃO

I - A Comissão Sindicante, diante dos depoimentos acostados às fls. 
81 a 86, 88, 92, 94, 97, 103, 108, 111, 113, 119, 125 a 128, 130, 137 e 150, 
constatou que os móveis ora reclamados por Lili Comélio e sua atual 
esposa, Roseli Fátima Dias, ficaram com sua primeira esposa, Cecília 
Cordeiro e seus filhos,, por apropriação destes, com a concordância da 
Liderança Indígena. Diante da unanimidade dos depoimentos, entende a 
Comissão, estar o servidor Pedro isento de culpa na retenção do mobiliário
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do Sr Lili Comélio e sua esposa. A Comissão constatou também que tanto 
Pedro Comélio Seg Seg quanto a Liderança, jamais esboçaram qualquer 
atitude no sentido de reter os indígenas Marinez e Moacir Deodoro, este 
último, hoje, casado com a filha de Pedro Comélio, conforme depoimento 
de fls. 94 e 95.

EI -  Além das providências solicitadas pela Comissão Sindicante no 
decorrer do relatório, com base no parágrafo único do artigo 154 da Lei 
8112/90, solicitamos o encaminhamento de cópia do presente processo ao 
MinistériD Público Federai para as providências cabíveis.

ÍII -  Com a  finalidade de evitar problemas similares nas demais 
Terras Indígenas da AER Guarapuava, a  Comissão sugere que a Funai 
promova uma reunião entre Procuradoria da República, Polícia Federal, 
Advocacia Geral da União,: Chefes de Postos, Caciques e Lideranças 
Indígenas, com a finalidade de orientar e esclarecer assuntos referentes as

arrendamentos e parcerias, aproveitamento de recursos florestais em áreas 
indígenas, bem como a legislação civil e penal em vigor.

IV -  A Comissão Sindicante constatou a  dificuldade que a Chefia do 
Posto Indígena está encontrando na prestação de contas referente ao 
convênio do ICMS EcohàgiccL junto a Prefeitura Municipal de Turvo-PR.
Com isso aquela comunidade encontra-se impossibilitada de receber mais 
repasses, situação essa que perdurará caso a Funai não participe mais 
ativamente, conforme prevê OTeferido convênio.

V -  A Comissão detectou uma ausência significativa por parte da
Funai, no que diz respeito a orientações técnicas nos projetos agrícolas, nas 
cobranças de ações da chefia do Posto Indígena com referência as 
atribuições funcionais, ou seja, a presença efetiva nas atividades produtivas *  ̂
necessárias a sobrevivência daquela população. '

áreas,

É o relatório.
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À Superior Consideração.

Chapecó/SC, 02 de maio de 2001.

[ASTIÃO ERN ANDES

^To g p e t z  BATTIROLA 
Secretário

ALMIR DE AMORIN VON HELD 
Membro
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TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos 02 (dois) dias do mês de Maio de dois mil e um, fo i procedido o 
encerramento dos trabalhos da Comissão de Sindicância, instituída pela 
Portaria n° 146PRES de 20.02.2001 -  Processo n° 43//2001, com um 
volume, e um total de 251 páginas, incluindo a presente.

E, para constar, fo i lavrado o presente Termo, que vai assinado
pelo Secretário da Coi ~ "
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TERMO DE REMESSA

A os 02 (dois) dias do m ês de maio de dois m il e um, fo i  procedida a 
Remessa do Processo de Sindicância n° 43/2001, contendo 251 folhas, ao 
Sr. Presidente da FUNAI, para  f in s  d e  direito.

E, para constar, fo i  lavrado o presente TERMO, que vai assinado 
pelo Presidente da Comissão Sindicante.

IDO FERNANDES 
Comissão}residente



PORTARIAS DO PRESIDENTE_______________________

PORTARIA N° 153/PRES, de 04 de março de 2002.

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo Estatuto, aprovado pelo Decreto n° 564, de 08 de junho de 1992, e tendo em vista o que consta no 
memorando n° 027/STP/SE/AER-AUX/2002,

R E S O L V E :

Art. Io Retificar no Artigo 2o da Portaria n° 099/PRES/02, publicada no Boletim de Serviço da FUNAI 
n° 03 de 25.02.02, onde se lê “ nível NI-A.III”, leia-se “nível NS-A.III”, e no Artigo 4o, onde se lê “esta portaria entra em 
vigor na data de sua publicação, a contar da data do deslocamento da comissão”, leia-se “esta portaria entra em vigor da 
data de sua publicação”.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GLENIO DA COSTA ALVAREZ 
Presidente

PORTARIA N° 159/PRES, de 04 de março de 2002.

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo Estatuto, aprovado pelo Decreto n° 564, de 08 de junho de 1992, e tendo em vista o que consta do 
Processo n° 08761-000043/2001/DV e Despacho n° 115/PRES/01,

R E S O L V E  :

Art. Io Determinar instauração de Processo Administrativo Disciplinar, para apurar possível 
envolvimento do servidor PEDRO CORNÉLIO SEG SEG, na exploração ilegal de madeira em terras indígenas 
jurisdicionadas à Administração Executiva Regional de Guarapuava, bem como irregulares praticadas no exercício da 
função pública, infrações disciplinares capituladas nos incisos I, II, III, VI do Artigo 116, incisos IX e XII do Artigo 117 e 
incisos IV, VIII e X do Artigo 132, da Lei n° 8.112/90.

Art. 2o Designar os servidores, FREDERICO CÉSAR XAVIER LEVAY, Administrador , nível NS- 
B.V1, matrícula n° 0445032, com lotação na Administração Executiva Regional de Recife, MANUEL GHIARONE DA 
SILVA , Técnico de Contabilidade, nível NI-A.I, matrícula n° 0447040, lotado na Administração Executiva Regional de 
Maceió e ROSÂNGELA MARIA MUNIZ DE CARVALHO, Assistente Administrativo, nivel NI-B.III, matrícula n° 
0443270. com lotação no Serviço de Apoio de Santa Inês/MA, para, sob, a presidência do primeiro, promoverem o 
Processo Administrativo Disciplinar.

Art. 3o Conceder o prazo de 60 (sessenta) dias, para a conclusão dos trabalhos.
Art. 4o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, a contar da data do deslocamento da

Comissão.

BLICADA EM  12.03.02

GLENIO DA COSTA ALVAREZ 
Presidente

PORTARIA N° 18I/PRES, de 08 de março de 2002.

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo Estatuto, aprovado pelo Decreto n“ 564, de 08 de junho de 1992, e tendo em vista o que consta do 
Processo nJ 1.886/2001 e do Despacho n° 124/PRES/01,

R E S O L V E  :

Art. Io Determinar a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, para apurar responsabilidades 
pela prática, em tese, de atos ilícitos capitulados como infração administrativa, como o possível envolvimento dos 
servidores a seguir relacionados:

a) AUGUSTO SILVA, ocupante do cargo de Assistente Administrativo, nível NI-A.III, matricula n° 
0447609, lotado na Administração Executiva Regional de Cacoal, em tese, nas possíveis irregularidades:

- não exercício das atribuições o cargo com zelo e dedicação;
- falta de lealdade a instituição que serve;
- inobservância das normas legais e regulamentares^e,
- proceder de forma desidiosa.
Referidas irregularidades, em tese, constituem as infrações disciplinares capituladas nos incisos I, II e 111 

do Art. 116 e XV do Art. 117, ambos da Lei n° 8.112/90.

Separata do Boletim de Serviço da FUNAI Brasília Ano XV N"01-05 Jan-Vlar.'20()2
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PORTARIA N° 472/PRES, de 14 de maio de 2002.

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO -  FUNAI, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo Estatuto, aprovado pelo Decreto n° 564, de 08 de junho de 1992, e tendo em vista o que consta no 
Despacho n° 069/PRES/2002,

R E S O L V E :

Art. Io Determinar o arquivamento do Processo n° 08620.0677/2000, que instaurou a Comissão de 
Sindicância, para apurar possível conduta desidiosa do Presidente da FUNAI pelo não cumprimento da sentença judicial 
proferida pelo Juízo da Ia JCJ de Rio Branco/AC, nos autos da Reclamação Trabalhista n° 2.917/91.

Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GLENIO DA COSTA ALVAREZ 
Presidente

PORTARIA N° 473/PRES, de 14 de maio de 2002.

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo Estatuto, aprovado pelo Decreto n° 564, de 08 de junho de 1992, e tendo em vistá o que consta no 
Memorando n.° 14/CPAD/02,

R E S O L V E :

Art. Io Prorrogar por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 10.05.2002, o prazo para a conclusão dos 
trabalhos da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, instaurada através da Portaria n° 190/PRES, de
08.03.2002, publicada na Separata do Boletim de Serviço da FUNAI n.° 01-05, de 12.03.2002.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
*

GLENIO DA COSTA ALVAREZ v
Presidente Ç fô > '

PORTARIA N° 474/PRES, de 14 de maio de 2002.

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo Estatuto, aprovado pelo Decreto n° 564, de 08 de junho de 1992, e tendo em vista o que consta no 
Memorando n.° 008/CPAD/02,

R E S O L V E :

Art. Io Prorrogar por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 11.05.2002, o prazo para a conclusão dos 
trabalhos da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, instaurada através da Portaria n° 159/PRES/02, de
04.03.2002, publicada na Separata do Boletim de Serviço da FUNAI n.° 01-05, de 12.03.2002.

Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GLENIO DA COSTA ALVAREZ 
Presidente

Boletim de Serviço da FUNAI Brasília Ano XV N° 09 Maio - 2002

15



t

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO -  FUNAI 

ADMINISTRAÇÃO EXECUTIVA REGIONAL DE GUARAPUAVA/PR

TERMO DE ENCERRAMENTO E REMESSA

Aos 09 (nove) dias do mês de Juiho do 
ano de Dois mil e  dois (09.07.2002), foram encerradas as 
atividades da Comissão de Processo Administrativo, 
instituída pelas Portarias n°. 159/PRES/02 de 04.03.02, Portaria 
n°. 208/PRES/02 de 19.03.02, e prorrogada pela Portaria n°. 
474/PRES/02 de 14.05.02, Processo n°. 08761/000050/2002- 
DV, contendo 03 (três) volumes, das fls. 001 a 843, Inclusive 
esta, e  a sua remessa a Autoridade Instauradora do presente 
Processo.

^FRED ERICO  CESAR XAVIER LJpfAY 
Presidente da Comissão '
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Data:___^ * 8  /  O AY0 3

Responsável:_____

6A.C AM/000158/2003

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
6a Câmara de Coordenação e Revisão 
(Comunidades Indígenas e Minorias)

Informação CJ n° 15/2003 Brasília, 27 de fevereiro de 2003 í
M

Destinatário: Dr. João Pedro S. Bandeira de Mello Filho

Procedimento Administrativo: 1.00.000.008528/2000-80 P*

Assunto: Práticas de expulsão e de encarceramento de membros da etnia Kaigang Um 
em áreas indígenas. ”

IN FO R M A Ç Õ ES/SU G ESTÕ ES/C O N C LU SÕ ES E  O U TR O S DADOS

Senhor Procurador,

O procedimento administrativo foi instaurado a partir dos 

depoimentos prestados pelos Srs. Lili Cornélio, Adão Fortunado, Lauro Arthur e Jovino 

Bandeira Luiz à Procuradoria da República no Município de Guarapuava/PR, nos quais 

narraram atitudes arbitrárias praticadas pelo Chefe de Posto, Sr. Pedro Comélio Seg Seg, 

consistentes, principalmente, em seu encarceramento e expulsão do seio da comunidade, 

bem como a apreensão de seus bens.

De acordo com os declarantes, as razões das agressões 

foram políticas. O Sr. Pedro era candidato a Vereador, e ameaçou os membros da 

comunidade de punição caso não votassem nele e no candidato a Prefeito que lhes foi 

indicado. Demonstraram, na ocasião, sua pretensão de voltar para o seio da comunidade, 

apesar de não concordarem com as atitudes do Chefe de Posto.

A Procuradora da República no Município de Guarapuava, 

Dra. Renita Cunha Kravetz, remeteu ofício solicitando informações, Em resposta, Pedro 

Cornélio afirmou que o Sr. Lili Cornélio havia deixado a área e estava residindo no Posto



>
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Indígena Charruá/RS, “por motivos e problemas exclusivamente familiar, não havendo 

litígio com membros e lideranças da c o m u n id a d e O Presidente da FUNAI, por sua vez, 

encaminhou relatório do Administrador Regional de Guarapuava, que reconhecia, 

implicitamente, a a restrição e a remoção compulsória, mas imputava sua autoria à 

comunidade indígena. Pedro Cornélio, entretanto, defendeu como sua a decisão da 

expropriação dos bens de Lili Comélio.

parte do Chefe do Posto, a Coordenadora da Câmara solicitou ao Presidente da FUNAI que 

fosse instaurada sindicância para a apuração dos fato.

FUNAI informa que foi instituída um Comissão de Sindicância seguida de um Processo 

Disciplinar, que concluiu por recomendar a demissão, com justa causa, do Chefe de Posto. 

Relata que a exoneração foi efetivada em 07 de janeiro de 2003, e narra novas 

arbitrariedades cometidas pelo Sr. Pedro Comélio após sua demissão, bem como as 

providências tomadas pelo órgão indigenista

declarantes, vítimas das abitrariedades. Também não há certeza se a exoneração do cargo 

de Chefe de Posto foi suficiente para fazer cessar as arbitrariedades cometidas pelo Sr. 

Pedro Cornélio, ou se sofreu ele alguma punição, além da administrativa, já  registrada.

República no Município de Guarapuava, solicitando informações atualizadas sobre a 

situação dos depoentes, bem como do Sr. Pedro Comélio.

Diante dos indícios da prática de abuso de autoridade por

Em ofício datado de 21 de janeiro de 2003, o Presidente da

Não restou esclarecida, entretanto, a situação dos

Sugiro, assim, seja expedido ofício à Procuradoria da

É o que tenho a informar.

Atenciosamente,

CAF VEGÓCIO

Coordenadora Jurídica/6“ CCR/MPF

2
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Oficio n° C2.S /PRES Brasília, 2.1 de janeiro de 2003 \L ̂ cfk
? Gfls As

senhora Coordenadora da 6a Câmara,

Ao cumprimentá-la, é o presente para expor os 
fatos ocorridos no âmbito da Administração Executiva Regional 
da FUNAI em Guarapuava, estado do Paraná, e justificar 
decisões tomadas por esta Presidência no decorrer dos 
acontecimentos.

Há muito a FUNAI vem obtendo informações seguras 
sobre a conduta irregular do Chefe do Posto Indigena 
Guarapuava, Senhor Pedro Cornélio, Monitor Bilingüe, 
matricula 0443630, também conhecido como Pedrinho Seg-Seg.

No intuito de apurar essas irregularidades, foi 
instituida uma Comissão de Sindicância seguida de um Processo 
Disciplinar que concluiu por recomendar a demissão em justa 
causa daquele servidor. 0 processo que trata do assunto 
(FUNAI/050/2002) foi encaminhado ao Ministério da Justiça, no 
dia 25 de outubro de 2002.

:zt-::: : : : :  : J :: ■ -i:._ : :: :.±- : ílx-:-: ..................-+■

- ■Na esteira do Processo Disciplinar, o 
Administrador da FUNAI em Guarapuava, Senhor Francisco 
Eugênio, solicitou a exoneração do servidor do cargo em 
comissão de Chefe de Posto. A exoneração foi providenciada 
mediante a expedição da Portaria n2 010/PRES/FUNAI, de 07 de 
janeiro de 2003. Na mesma data, foi nomeado pela Portaria n2 
011/PRES/FUNAI para exercer o cargo de Chefe do Posto 
Guarapuava o Senhor Antenor Pereira da Silva (Portarias 
anexas).

Disciplinar,

A Sua Excelência a Senhora
Dra. ELA WIECKO VOLKMER DE CASTILHO
Subprocuradora-Geral da República
Coordenadora da 6a Câmara de Coordenação e Revisão 
(Comunidades Indígenas e Minorias)
Ministério Público Federal 
SGAS Qd. 603 - lote 23 
70.200-901 - Brasília/DF.
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No dia 16 de janeiro de 2003 o aludido 
Administrador deslocou-se até a sede do Posto Indigena para 
empossar o novo chefe. No momento em que dava posse ao Senhor 
Antenor o referido Administrador foi surpreendido por um 
grupo de indios comandados pelo Senhor Pedro Cornélio que o 
fizeram de refém, junto com o Senhor Antenor, exigindo a 
revogação das Portarias acima citadas.

De acordo com testemunhas que se encontravam no 
local, o Senhor Pedro Cornélio era quem comandava a ação, 
porém mantinha contatos freqüentes com outra pessoa por meio 
de um aparelho de telefonia celular.

PGR CCA 
Fls-O V

RtJtíricá

No dia seguinte, ainda com o Administrador e o 
Chefe do Posto recém empossado mantidos em cárcere privado, 
compareceram ao local os Agentes da Policia Federal José 
Mendes Soares Filho (Matricula 0227169) e Gilnei de Souza 
Bankersen (matricula 0229786).

r _  —  XT ?± "  i: í L j i~ ...j

No decorrer das negociações promovidas pelos 
Agentes Federais na tentativa de liberar os servidores 
presos, o Administrador, Senhor Francisco Eugênio, passou a 
apresentar sintomas de pré-infarto, seguramente em 
conseqüência da pressão psicológica a que fora submetido
desde a véspera. s ii

... I I  _■ó : -

WÈ

servidor,
Acionada uma equipe médica para socorrer o
esta se viu impedida de fazê-lo dada a

intransigência do Senhor Cornélio e liderados, que só 
aceitavam a liberação do paciente após a anulação formal do 
ato de sua destituição da chefia do Posto.

Diante da situação e com o propósito único de 
preservar a vida do servidor seqüestrado, vi-me na obrigação 
de assinar duas novas Portarias tornando sem efeito as 
anteriores, retornando o Senhor Pedro Cornélio à chefia do 
Posto Indigena Guarapuava (Portarias anexas).

Liberado pelos indios após a apresentação das 
Portarias, o servidor foi transportado em ambulância para 
Curitiba/PR, onde foi imediatamente medicado e se encontra em 
recuperação, felizmente sem maiores seqüelas.
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Em razão
seguintes decisões:

dos fatos acima relatados, tomei as

1.

2 .

3 .

4 .

5.

Determinei a suspensão da publicação das 
Portarias assinadas sob coação;

Determinei ainda a retirada temporária de 
todos os funcionários do Posto Indigena 
Guarapuava, de modo a prevenir novos 
atentados;

Autorizei o Administrador Substituto da FUNAI 
em Guarapuava a fechar aquela Unidade 
Regional, caso alguma ameaça viesse a se 
configurar contra os servidores nela lotados;

Decidi relatar os fatos ao Douto Ministério 
Público Federal e ao Ministério da Justiça, a 
quem peço que sejam tomadas medidas legais 
cabiveis contra o Senhor Pedro Cornélio e 
outros que porventura venham a ser arrolados;

Peço ainda, ao Ministério da Justiça, urgência 
na tramitação do Processo FUNAI/050/2002, que
trata da sanção de demissão por justa causa ao 
Senhor Pedro Cornélio, sem prejuizo dessas 
outras medidas que venham a ser tomadas a 
partir do episódio aqui relatado.

Ukj i? «É jr #  íf j r  ̂ á llB - .............................
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Fundaçáo Nacional do índio 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

P O R T A R IA  N° Ü ± 0  /PR ES, de C A  de (UAX)

"■GR CCA

O  PR E SID E N T E  DA FUN D AÇÃ O  N A C IO N A L DO  ÍN D IO  - FUNAI, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto, aprovado pelo Decreto n° 564, de 08 
de junho de 1992, e tendo em vista o que consta no M emorando n° 001/GAB/AERGU/2003,

R E S O L V E :

A r t . r  Exonerar o servidor PE D R O  C O R N É L IO , M onitor Bilíngue, nível 
N A .A .m , matrícula n° 0443630, do cargo em comissão de Chefe do Posto Indígena 
Guarapuava, código D A S-101.2, da Administração Executiva Regional de Guarapuava, para 
o qual fora nomeado através da Portaria n° 1.002/PRES/1998.

Art.2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

- 4  1)'- ^  / v-yv-
A R TU R  N O B R E M EN D ES 

P residente

p u b l i c a d o  n o  o; q,
N - 0 %
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PO R TA R IA  N0O  h í  /PR E S , de O ^  de
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O PR ESID EN T E DA FUN D A ÇÃ O  N A C IO N A L DO ÍN D IO  - FUNAI, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto, aprovado pelo Decreto n° 564, de 08 
de junho de 1992, e tendo em vista o que consta no M emorando n° 001/GAB//AERGU/2003,

R E S O L V E :

Art. I o Nomear A N T E N O R  P E R E IR A  DA SILV A , para exercer o cargo em 
comissão de Chefe do Posto Indígena Guarapuava, código DAS-101.2, da Administração 
Executiva Regional de Guarapuava, na vaga decorrente da aplicação da Portaria n° Ç XÇ 
/PRES/2003.

Art.2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

A R T U R  N O B R E M EN D ES 
P residen te  S ubstitu to

PUBLICADO NO D. O.
N.a O 4 DEO^/OÍ i

ôs "■ i a  v £ S >
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O PR E SID E N T E  DA FUN D AÇÃ O  N A C IO N A L DO ÍN D IO  -  FUNAI, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto, aprovado pelo Decreto n° 564, de 
08 de junho de 1992,

R E S O L V E :

A rt.l0 Tom ar insubsistente e sem nenhum efeito a Portaria n° 010/PRES, de 
07.01.2003, publicada no Diário Oficial da União n.° 07, de 09.01.2003, que exonerou o 
servidor PED R O  C O R N É L IO , do cargo em comissão de Chefe do Posto Indígena 
Guarapuava, código DAS-101.2, da Administração Executiva Regional de Guarapuava.

Art.2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

I
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Fundaçáo Nacional do índio 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

PO R T A R IA  N0 0 3 / i /PR E S, de
( )

O PR E SID E N T E  DA FUNDAÇÃO N A C IO N A L DO ÍN D IO  -  FU N A I, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto, aprovado pelo Decreto n° 564, de 
08 de junho de 1992,

R E S O L V E :

Art. I o Tom ar insubsistente e sem nenhum efeito a Portaria n° 011/PRES, de 
07.01.2003, publicada no Diário Oficial da União n.° 07, de 09.01.2003, que nomeou 
A N T EN O R  P E R E IR A  DA SILV A , para exercer o cargo em comissão de Chefe do Posto 
Indígena Guarapuava, código D A S -101.2, da Administração Executiva Regional de 
Guarapuava.

Art.2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

A R T U R  N O B R E M EN DES 
P residente  /
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D ata: cS5/Oã.lrík
Responsável;

Ministério Público Fede
Responsável; _____v

)ÈRAL
P r o c u r a d o r ia  d a  R e p ú b l ic a  n o  M u n i c í p i o  d e  G u a r a p u a v a / p r
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6ACAM/000147/2003

Ofício n.° 034/2003 - PRM G
Ref.: Expediente A dm inistrativo M PF PR M /G P n° 1.25.004.000012/2003-21

A /, " d?- FU DA i /  W -  ay^^cuU ^  w
* /U+ç. [I 2 , ç> C . Guarapuava, 19 de feverein» de 2.003

f - / ír lw \ - / v ' »  • * ÍIq J I u a a ^  c
João £  S^B andefra  de 9dé(o J iífw

Procurador Regional da Repab«ca 
Membro da 6* Câmara da C oordenado o Rsvisao

Excelentíssimo Senhor Doutor Procurador Regional da República,

Cumprimentando-o, comunico a Vossa Excelência que tramita 

nesta Procuradoria da República o expediente administrativo em epígrafe, visando 

apurar irregularidades praticadas pelo Sr. Pedro C ornélio  Seg Seg, M onitor Bilíngüe 

NA-AIII do quadro do pessoal permanente da FUNAI, exercendo a função de confiança 

de Chefe do Posto Indígena Guarapuava, no qual são relatados os seguintes fatos:

a) T ram itou  no âm bito  da  FUNAI, em desfavor do referido 

servidor, o Processo A dm inistrativo  D isciplinar n° 08761.000050/2002-DV, que 

culm inou com o acolhim ento das denúncias form uladas, motivo pelo qual a 

comissão processante opinou por sua dem issão, po r infringência aos artigos 116, 

incisos I, n, UI e VI, 117, incisos IX e X II, e 132, incisos IV e X, da  Lei n° 8.112/90;

Excelentíssim o Senhor
D O U TO R JO Ã O  PED R O  DE SABÓIA BANDEIRA DE M E L L O  FILH O
M D. P ro cu rad o r Regional da  R epública
M em bro da 6a C âm ara  de C oordenação e Revisão
SAF, Q u ad ra  Sul 04, conjunto  “ C ” , C E P 70.050-900
BRA SÍLIA  - DF

| Rua Marechal Floriano Peixoto, n° 1.811, 9o andar-Centro - telefax n.° (042)622-4323. prmgpv@prpr mpf.gov.br■ CEP n .°85.010-250, Guarapuava - Paraná ]
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b) Sem chegar às raias da  dem issão, a Presidência da FUNAI 

acatou em p a rte  o relatório  final da  comissão processante, e exonerou, em 

07/01/2003, o serv idor Pedro Cornélio  Seg Seg do cargo em confiança de Chefe do 

Posto Indígena G u arapuava , através da P o rta ria  n° 010/PRES/FUNAI. Na mesma 

d ata , através da P o rta ria  011/PRES/FUNAI, nom eou p ara  o cargo o Sr. A ntenor 

P ereira  da Silva.

c) Em  16/01/2003, o A dm in istrador Regional da  FUNAI em 

G uarapuava , acom panhado do Sr. A n tenor P ereira  da Silva, dirigiu-se até aquele 

Posto Indígena p a ra  d a r  posse ao novo ocupante do cargo. C ontudo, lá chegando, 

foram  su rp reend idos po r um grupo  de indígenas que, sob o com ando de Pedrinho  

Seg Seg, os m anteve em cárcere privado po r mais de 24 horas, sendo liberados 

apenas no dia seguinte.

d) Como o grupo rebelado condicionava a liberdade dos 

encarcerados à revogação das P o rta rias  de exoneração e nom eação do novo Chefe, 

a Presidência da  FUNAI, pressionada a solucionar o im passe causado pelo 

encarceram ento  dos Srs. Eugênio Francisco dos Santos e A ntenor P ere ira  da Silva, 

em itiu de im ediato as P ortarias de núm ero 033/PRES/FU N AI e 034/PRES/FUNAI, 

de 17/01/2003, to rnando  sem efeito as P o rta rias  010 e 011/PRES/FUNAI, 

respectivam ente.

e) Todavia, entendendo que m encionadas P o rta rias  foram  

assinadas sob coação, a Presidência da  FUNAI determ inou a suspensão de sua 

publicação.

Diante dos acontecimentos acima expostos, rompeu-se o vínculo de 

confiança existente entre a Administração Regional da FUNAI e a Chefia do Posto 

Indígena Guarapuava, situação esta que vem prejudicando em muito a execução da 

política indigenista na região, em detrimento de toda a comunidade indígena que ali 

vive.

| Rua Marechal Floriano Peixoto, n° 1.811, 9° andar - Centro - telefax n.° (042)622-4323, prmgpv@ prprmpi qov.br - CEP n.° 85.010-250, Guarapuava - Paraná \
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Isto posto, solicito a Vossa Excelência que in terceda ju n to  à

Presidência da FUNAI, na pessoa de seu Presidente, o Excelentíssimo Senhor Eduardo 

Aguiar de Almeida, a fim de que seja definida a situação da Chefia do Posto Indígena 

Guarapuava, medida que se impõe em caráter de urgência, tendo em vista a delicada 

situação gerada pelos acontecimentos acima relatados.

Em anexo:

1 - cópia das portarias n° 010, 011, 033 e 034, emitidas pela Presidência da FUNAI

2 - ofício n° 029/PRES, através do qual o Presidente da FUNAI à época dos fatos, Sr. Artur 
Nobre Mendes, levou ao conhecimento da Coordenação da 6a Câmara os fatos ocorridos no 
Posto Indígena Guarapuava.

Ao ens isideração.

Paula C ris tina  C onti Thá 
PRO CU RA D O RA  DA REPÚ BLICA

| Rua Marechal Floríano Peixoto, n° 1811, 9o andar - Centro - telefax n ° (042)622-4323, prmgpv@ prprmpfgov.br - CEP n.° 85.010-250, Guarapuava - Paraná |



Fundaçáo Nacional do índio 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

PO R T A R IA  N° O  l O  /PRES, de 0  4

O PR E SID E N T E  DA FUNDAÇÃO N A CIO N A L DO ÍN D IO  - FUNAI, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto, aprovado pelo Decreto n° 564, de 08 
de junho de 1992, e tendo em vista o que consta no Memorando n° 001/GAB/AERGU/2003,

R E  S O L V E :

A rt.Io Exonerar o servidor PED RO  C O R N É L IO , M onitor Bilíngue, nível 
NA.A.111, matrícula n° 0443630, do cargo em comissão de Chefe do Posto Indígena 
Guarapuava, código D A S-101.2, da Administração Executiva Regional de Guarapuava, para 
o qual fora nomeado através da Portaria n" 1.002/PRES/1998.

Art.2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

A RTU R NOBRE V 
Presidente

PUBLICADO NO O. O.
N - O }  O S  OcJ l O I i ^ o v . l  
01 "*■ i  í
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O PR E SID E N T E  DA FUNDAÇÃO N A CIO N A L DO ÍN D IO  - FUNAI, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto, aprovado pelo Decreto n° 564, de 08 
de junho de 1992, e tendo em vista o que consta no Memorando n° 001/GAB//AERGU/2003,

R E S O L V E :

Art. Io Nomear A N TEN O R  PER EIR A  DA SILVA, para exercer o cargo em 
comissão de Chefe do Posto Indígena Guarapuava, código DAS-101.2, da Administração 
Executiva Regional de Guarapuava, na vaga decorrente da aplicação da Portaria n° (r) j O  
/PRES/2003.

Art.2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

A RTU R N OBRE M ENDES 
Presidente Substitu to

^ U P tiO O Q  NO D, O.
Iv.» OF O]/ Oif £üúò

fl' '  J
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO 
PRESIDÊNCIA DA FUNAI
Funai -  SRTVS — bl. “A ” -  Ed. Lex — 3oAndar Zona Cem 'ul — Ptzmo~Pitqd> 
Brasília -  DF - CEP: 70340-904 Fone/Fcax~(6i)226-&

Oficio n° C23 /PRES Brasilia, 2.1 de janeir«£ídêp

Senhora Coordenadora da 6a Câmara,
°« r  ) . . .

Ao cumprimentá-la, é o presente para expor os 
fatos ocorridos no âmbito da Administração Executiva Regional 
da FUNAI em Guarapuava, estado do Paraná, e justificar 
decisões tomadas por esta Presidência no decorrer dos 
acontecimentos.

Há muito a FUNAI vem obtendo: informações seguras 
sobre a conduta irregular do Chefe do Posto Indigena 
Guarapuava, Senhor Pedro Cornélio, Monitor Bilingüe, 
matricula 0443630, também conhecido como Pedrinho Seg-Seg.

essas irregularidades, foi 
ância seguida de um Processo

No intuito de apurar 
instituída uma Comissão de Sindica 
Disciplinar que concluiu por recomendar a demissão em justa 
causa daquele servidor. O processo que trata do assunto 
(FUNAI/050/2002) foi encaminhado ao Ministério da Justiça, no 
dia 25 de outubro de 2002.

Na esteira do Processo Disciplinar, o 
Administrador da FUNAI em Guarapuava, Senhor Francisco 
Eugênio, solicitou a exoneração do servidor do cargo em 
comissão de Chefe de Posto. A exoneração foi providenciada 
mediante a expedição da Portaria n- 010/PRES/FUNAI, de 07 de 
janeiro de 2003. Na mesma data, foi nomeado pela Portaria n- 
011/PRES/FUNAI para exercer o cargo de Chefe do Posto 
Guarapuava o Senhor Antenor Pereira da Silva (Portarias 
anexas) .

A Sua Excelência a Senhora
Dra. ELA WIECKO VOLKMER DE CASTILHO
Subprocuradora-Geral da República
Coordenadora da 6a Câmara de Coordenação e Revisão 
(Comunidades Indigenas e Minorias)
Ministério Público Federal 
SGAS Qd. 603 - lote 23 
70.200-901 - Brasilia/DF.

1



No dia 16 de janeiro de 2003 o aludido
Administrador deslocou-se até a sede do Posto Indigena para 
empossar o novo chefe. No momento em que dava posse ao Senhor 
Antenor o referido Administrador foi surpreendido por um 
grupo de indios comandados pelo Senhor Pedro Cornélio que o 
fizeram de refém, junto com o Senhor Antenor, exigindo a 
revogação das Portarias acima citadas.

local, o Senhor Pedro Cornélio era quem comandava a ação, 
porém mantinha contatos freqüentes com outra pessoa por meio 
de um aparelho de telefonia celular.

No dia seguinte, ainda com o Administrador e o 
Chefe do Posto recém empossado mantidos em cárcere privado, 
compareceram ao local os Agentes da Policia Federal José 
Mendes Soares Filho (Matricula 0227169) e Gilnei de Souza 
Bankersen (matricula 0229786).

conseqüência da pressão psicológica a que fora submetido 
desde a véspera.

Acionada uma equipe médica para socorrer o 
servidor, esta se viu impedida de fazê-lo dada a 
intransigência do Senhor Cornélio e liderados, que só 
aceitavam a liberação do paciente após a anulação formal do 
ato de sua destituição da chefia do Posto.

de assinar duas novas Portarias tornando sem efeito as 
anteriores, retornando o Senhor Pedro Cornélio à chefia do 
Posto Indigena Guarapuava (Portarias anexas).

Portarias, o servidor foi transportado em ambulância para 
Curitiba/PR, onde foi imediatamente medicado e se encontra em 
recuperação, felizmente sem maiores seqüelas.

De acordo com testemunhas que se encontravam no

■ - • • ■ :Agentes Federais na tentativa de liberar os servidores
presos, o Administrador, Senhor Francisco Eugênio, passou a 
apresentar sintomas de pré-infarto, seguramente em

No decorrer das negociações promovidas pelos■ ■ ■ . . . .

Diante da situação e com o propósito único de 
preservar a vida do servidor sequestrado, vi-me na obrigação

Liberado pelos índios após a apresentação das



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO 
PRESIDÊNCIA DA FUNAI
Funai -  SRTVS — bl. “A ” — Ed Lex — 3oAndar Zona Central -  Plano Piloto 
Brasília -  DF - CEP: 70340-904 Fone/Fax: (61)226-8782

Em razão dos fatos acima relatados, tomei as
seguintes decisões:

1. Determinei a suspensão da publicação das
Portarias assinadas sob coação;

2. Determinei ainda a retirada temporária de
todos os funcionários do Posto Indigena
Guarapuava, de modo a prevenir novos
atentados;

3. Autorizei o Administrador Substituto da FUNAI 
em Guarapuava a fechar aguela Unidade 
Regional, caso alguma ameaça viesse a se 
configurar contra os servidores nela lotados;

4. Decidi relatar os fatos ao Douto Ministério
Público Federal e ao Ministério da Justiça, a 
quem peço que sejam tomadas medidas legais 
cabiveis contra o Senhor Pedro Cornélio e 
outros que porventura venham a ser arrolados;

5. Peço ainda, ao Ministério da Justiça, urgência 
na tramitação do Processo FUNAI/050/2002, que 
trata da sanção de demissão por justa causa ao 
Senhor Pedro Cornélio, sem prejuizo dessas 
outras medidas que venham a ser tomadas a 
partir do episódio aqui relatado.

0. .: ■ :

ARTUR NOBRE MENDES 
Presidente da Furvai
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PO R T A R IA  N° 0 - 5 3  /PR E S , de JOV de tAJuCf de 2003

O PR E SID E N T E  DA FU N D A ÇÃ O  N A C IO N A L DO ÍN D IO  -  FUNAI, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto, aprovado pelo Decreto n° 564, de 
08 de junho de 1992,

R E S O L V E :

A rt.l0 Tom ar insubsistente e sem nenhum efeito a Portaria n° 010/PRES, de 
07.01.2003, publicada no Diário Oficial da União n.° 07, de 09.01.2003, que exonerou o 
servidor PED R O  C O R N É L IO , do cargo em comissão de Chefe do Posto Indígena 
Guarapuava, código DAS-101.2, da Administração Executiva Regional de Guarapuava.

Al t.2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Fundação Nacional do índio 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

PO R T A R IA  N° 0 3 / i  /P R E S , de J  V de de 2003

O PR E S ID E N T E  DA FU N D A ÇÃ O  N A C IO N A L DO ÍN D IO  -  FUNAI, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto, aprovado pelo Decreto n° 564, de 
08 de junho de 1992,

R E S O L V E :

A r t . r  Tom ar insubsistente e sem nenhum efeito a Portaria n° 011/PRES, de 
07.01.2003, publicada no Diário Oficial da União n.° 07, de 09.01.2003, que nomeou 
A N T E N O R  P E R E IR A  DA SILV A , para exercer o cargo em comissão de Chefe do Posto 
Indígena Guarapuava, código DAS-101.2, da Administração Executiva Regional de 
Guarapuava.

Art.2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

A R T U R  N O B R E M ENDES 
P residen te  /



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
6a Câmara de Coordenação e Revisão 
(Comunidades Indígenas e Minorias)

OFÍCIO N° 013 5/2003/CaDIM/MPF Brasília, 11 de março Ide 2003

Assunto: Situação da Chefia do Posto Indígena Guarapuava - PR

Senhor Presidente,

Visando instruir o Procedimento Administrativo n° 
1.25.004.000012/2003-21, instaurado na Procuradora da República de Guarapuava, 
Estado do Paraná, encaminho-lhe, para conhecimento e remessa de informações, cópia 
do Oficio n° 034/2003-PRMG, de 19.2.2003, da Dra. Paula Cristina Conti Thá, 
Procuradora da República, no qual postula seja definida a situação da Chefia do Posto 
Indígena Guarapuava.

Atenciosamente,

JOÃO PED LO FILHO
Procurador Regional da República 

Membrtfda 6a Câmara de Coordenação e Revisão

A Sua Senhoria o Senhor 
EDUARDO DE AGUIAR ALMEIDA 
Presidente da FUNAI 
N E S T A



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
6a Câmara de Coordenação e Revisão 
(Comunidades Indígenas e Minorias)

OFÍCIO N° 0136/2003/CaDÍM/MPF
Brasília, 12 de março de 2003

A ssunto: Remessa da cópia do PA n. 1.00.000.008528/2000-80

Senhora Procuradora,

Cumprindo despacho do Dr. João Pedro de Sabóia Bandeira de Mello 
Filho, Membro Titular desta 6a Câmara de Coordenação e Revisão, encaminho a Vossa 
Excelência, para eventual propositura de ação penal, cópia do Procedimento 
Administrativo n° 1.00.000.008528/2000-80, referente a expulsão e encarceramento de 
membros da etnia Kaingang em áreas indígenas, práticas atribuídas ao Sr. Pedro 
Cornélio Seg Seg, Chefe do Posto Indígena Guarapuava.

Atenciosamente,

Tarcísio Agostinho Btirigo Silva 
Coordenador de Administração 

6a Câmara de Coordenação e Revisão

A Sua Excelência a Senhora 
YARA QUEIROZ RIBEIRO BA SILVA SPRADA 
Procuradora da República no Município de Guarapuava 
Guarapuava - PR
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Relatório - 1.00.000.008528/2000-80

Fax da PRM/Guarapuava/PR, de 9.10.2000, encaminhando termo de declaração de 
índios da aldeia Marrecas, município de Turvo/PR, denunciando que foram expulsos da 
aldeia e que parentes deles ficaram encarcerados lá, por ato arbitrário do chefe do posto 
indígena Pedro Cornélio, em represália por não ter sido eleito para o cargo de Vereador. 
Encaminha, também, ofício do Sr. Pedro Cornélio, onde nega as acusações, (fl. 1)
Ofício à Funai, em 25.10.2000, solicitando informações sobre as providências adotadas, 
(fl. 7) Obs. Ofício encaminhado à PRM/Guarapuava, para conhecimento, (fl. 8)
Fax da PRM/Guarapuava, em 24.11.2000, encaminhando denúncia de que Pedro 
Cornélio estaria retendo no posto indígena bens móveis e dois filhos menores de índio 
que havia sido expulso e estava residindo atualmente na aldeia Charuá, no Rio Grande 
do Sul; bem como ofícios encaminhados à Funai e ao Sr. Pedro Cornélio - que 
respondeu esclarecendo que o índio Lili Cornélio havia deixado sua mulher, com a qual 
teve 7 filhos, e casou-se com outra. A esposa foi para Santa Catarina com cinco filhos. 
N a ocasião em que o pai saiu da aldeia, por problemas familiares, os filhos não o 
acompanharam, devido aos maus tratos que sofriam. Pedro Cornélio foi informado que 
a ex-esposa com os cinco filhos estavam voltando para a aldeia. Então achou justo 
deixar os bens móveis na casa para a ex-esposa e os sete filhos, (fls. 14 a 17)
Ofício da Funai, de 24.11.2000, encaminhando relatório do Administrador da Funai em 
Guarapuava, onde menciona os fatos ocorridos no dia das eleições e os seguintes em 
que ocorreram os depoimentos na procuradoria. Alguns índios comemoraram o 
resultado das eleições e a comunidade estava chateada e inquieta. Provavelmente os 
índios foram encarcerados por decisão da comunidade. Dos quatro índios que fizeram a 
denúncia na procuradoria, somente Lili Cornélio não mora mais na aldeia, os outros 
estão vivendo normalmente lá. (fl. 18)
Ofício à Funai, em 01.12.2000, solicitando que seja instaurada sindicância, pois ao fatos 
não estão bem esclarecidos e apontam para a prática de abuso de autoridade, (fl. 22)
NT, de 7.5.2001, informando sobre a instauração de sindicância para apurar 
irregularidades envolvendo o Sr. Pedro Cornélio. O processo está em fase de elaboração 
do relatório final, que, segundo informações do presidente da sindicância, confirma 
denúncias de exploração ilegal de madeira em Guarapuava, envolvendo o chefe do 
posto indígena, (fl. 24)
Oficio à Funai, em 9.9.2002, solicitando remessa do relatório final da sindicância 
instaurada contra Pedro Cornélio. (fl. 27)
Resposta da Funai, em 11.10.2002, encaminhando o referido relatório, (fl. 28)
Oficio da Funai, em 21.1.2003, informando que o processo disciplinar, gerado pelo 
relatório final da comissão de sindicância, concluiu por recomendar a demissão em 
justa causa do servidor Pedro Cornélio, e foi encaminhado ao MJ dia 25.10.2002. Em 
acordo com o processo disciplinar o administrador da Funai em Guarapuava solicitou a 
exoneração do servidor do cargo em comissão de chefe do posto. No momento da posse 
do novo chefe um grupo de índios comandados pelo Sr. Cornélio invadiram a sala e 
fizeram refém o administrador e novo chefe, exigindo a revogação das portarias. Em 
meio às negociações o administrador apresentou sintomas de pré-infarto e não deixaram 
que fosse socorrido. Assim o presidente da Funai foi obrigado a revogar as portarias, 
determinou a retirada dos funcionários do posto indígena e o fechamento da 
Funai/Guarapuava; e solicitou ao Ministro da Justiça urgência na tramitação do
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processo que trata da demissão do Sr. Cornélio e as medidas legais contra ele, em face 
do episódio, (fl. 21)

- Informação da CJ, de 27.2.2003, sugerindo solicitar à PRM /Guarapuava informações 
sobre a situação dos depoente, bem como do Sr. Cornélio. (fl. 59)

- Oficio da PRM/Guarapuava, em 19.2.2003, solicitando atuação junto à presidência da 
Funai para que seja definida a situação da chefia do posto indígena Guarapuava, (fl. 69)

- Ofício à Funai, 11.3.2003, encaminhando ofício da PRM/Guarapuava. (fl. 79)
- Ofício à PRM/Guarapuava, em 12.3.2003, encaminhando cópia do PA, para eventual 

propositura de ação penal. (fl. 80)

Edileia
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ATA DA 312a REUNIÃO DA 6a CAMARA DE COORD EN A ÇÃO  E REVISÃO 
Aos 15 ( quinze) dias do mês de fevereiro de 2006, a partir das 10h, na sede da Procuradoria Geral 
da República, Bloco B, sala 306 - Brasília -  DF, em sessão ordinária da 6a Câmara de 
Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, estiveram presentes a Coordenadora, Dra. 
Deborah Macedo Duprat de Britto Pereira, Dr. Durval Tadeu Guimarães e o Dr. João Pedro de 
Sabóia Bandeira de Mello Filho. Secretariou a reunião a analista processual Carla Daniela Leite 
Negócio. Foram objeto de discussão e/ou deliberação os seguintes expedientes e procedimentos 
administrativos:
1. Procedim ento A dm inistrativo n° 08100.003580/93-25. A ssunto: Inquérito Civil Público 

destinado a apurar as causas do não cumprimento, pela União Federal, do prazo constitucional 
previsto no art. 67 do ADCT, para a conclusão do processo de demarcação de terras indígenas. 
Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Remeter os autos ao Procurador-Geral da República, 
orgão instaurador do inquérito, a quem compete deliberar acerca da conveniência de sua 
manutenção e de possíveis providências a serem tomadas. Unânime.

2. Procedim ento A dm inistrativo n° 08100.006821/96-59. A ssunto: Memorando n° 37/PRES, 
expedido pela Presidência da Funai, que trata da não assistência jurídica individual aos índios. 
R elatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Pelo seu arquivamento, unânime.

3. Procedim ento A dm inistrativo n° 08100.007054/98-49. A ssunto: Denúncia dos índios 
Ashaninka e Kampa do Rio Amônea sobre a ocorrência de crimes sexuais e trabalho escravo 
envolvendo o Sr. Getúlio do Vale, invasor de temas indígenas no Estado do Acre. 
Oferecimento de denúncia pela Procuradoria da República no Estado do Acre. Extinção do 
processo sem julgamento de mérito. Decisão transitada em julgado. R elato ra: Dra. Deborah 
Duprat. Decisão: Pelo seu arquivamento, com registro da ação criminal em banco de dados 
próprio.

4. Procedim ento A dm inistrativo n° 08100.002305/99-71. Assunto: Representação firmada pelo 
Presidente da Associação de Preservação da Cultura Cigana, com sede em Curitiba/PR, 
apresentando uma série de reivindicações em favor do povo cigano. R elator: Dr. Durval 
Tadeu Guimarães. Decisão: Pelo seu arquivamento, unânime.

5. Procedim ento A dm inistrativo n° 08100.005399/99-21. Assunto: Omissão do Poder Público 
no tocante à implantação da educação indígena no Estado do Maranhão. R elatora: Dra. 
Deborah Duprat. Decisão: Pelo seu arquivamento, uma vez que a questão está sob 
acompanhamento da Procuradoria da República no Estado do Maranhão. Unânime.

6. Procedim ento A dm inistrativo n° 08100.006016/99-03. Assunto: Invasão de rebanhos de 
gado de propriedade de não índios na Terra Indígena Krenak. R elator: Dr. João Pedro 
Bandeira. Decisão: Pelo arquivamento, em razão do exaurimento do seu objeto. Unânime.

7. Procedim ento A dm inistrativo n° 1.00.000.003247/2000-31. A ssunto: Considerações do 
Secretariado Nacional do CIMI acerca das propostas tendentes a solucionar a questão de terras 
destinadas aos índios Guarani-Mbyá, no Estado do Rio Grande Sul. R elator: Dr. Durval Tadeu 
Guimarães. Decisão: Pelo seu arquivamento, unânime.

8. Procedim ento A dm inistrativo n° 1.00.000.008528/2000-80. Assunto: Práticas de expulsão e
encarceramento de membros da etnia Kaingang, implementadas pelo Chefe do Posto Indígena 
de Marrecas, Sr. Pedro Cornélio Seg Seg. R elator: Dr. Durval Tadeu Guimarães. Decisão: 
Pelo seu arquivamento, uma vez que a questão está sob acompanhamento da Procuradoria da 
República no Município de Guarapuava/PR. Unânime. \[ Q a

4
15:

ti



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

9. Procedim ento A dm inistrativo n° 1.00.000.004151/2001-71. Assunto: Restrição de ingresso 
na área habitada dos índios isolados na região de Serra Morena ou Grande, no Estado do Mato 
Grosso. R elatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Pelo seu arquivamento, com registro da 
ação judicial em banco de dados próprio. Unânime.

10. Procedim ento A dm inistrativo n° 1.00.000.000575/2002-47. Assunto: Instalação de uma 
base de operações de combate ao narcotráfico, pela Polícia Federal, no interior da Terra 
Indígena Truká. R elator: Dr. João Pedro Bandeira. Decisão: Face ao tempo decorrido, 
encaminhe-se à Coordenadoria Antropológica para infonnar a situação atual. Unânime.

11. Procedim ento A dm inistrativo n° 1.00.000.003179/2002-71. Assunto: Confronto entre dois 
grupos rivais no interior da T.I. Canabrava Guajajara. Descontentamento geral em relação ao 
gerenciamento da saúde indígena. R elatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Pelo seu 
arquivamento, uma vez que a questão está sob acompanhamento da Procuradoria da República 
no Estado do Maranhão que, inclusive, já  expediu uma recomendação sobre o assunto. 
Encaminhar o estudo antropológico produzido nos autos ao acervo bibliográfico da 6a CCR. 
Unânime.

12. P rocedim ento A dm inistrativo n° 1.00.000.006534/2002-64. Assunto: Aquisição de terras 
para a Comunidade Kaingang da Aldeia Condá, situada no Município de Chapecó/SC. 
R elator: Dr. Durval Tadeu Guimarães. Decisão: Remeter à Procuradoria da República no 
Município de Chapecó/SC, unânime.

13. Procedim ento A dm inistrativo n° 1.00.000.009737/2002-11. A ssunto: Decreto n°
4.412/2002, que dispõe sobre a atuação das Forças Armadas e da Polícia Federal em terras 
indígenas. R elatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Pelo seu arquivamento, unânime.

14. Procedim ento A dm inistrativo n° 1.00.000.000420/2003-91. Assunto: Ação Penal n° 
97.201.2277-3, em trâmite perante a Vara Federal Criminal de Londrina, que trata do 
assassinato do índio Kaingang Paulo Mamnár Luiz. Pedido de elaboração de quesitos para 
posterior confecção de laudo antropológico. R elator: Dr. Durval Tadeu Guimarães. Decisão: 
Pelo seu arquivamento, unânime.

15. Procedim ento A dm inistrativo n° 1.00.000.001289/2003-80. Assunto: Termo de Entrevista 
realizada com o Presidente da Associação de Preservação da Cultura Cigana -  Apreci do 
Estado do Paraná, na qual revela as dificuldades na obtenção de recursos para a promoção de 
eventos culturais do povo cigano pela Lei Rouanet. R elator: Dr. Durval Tadeu Guimarães. 
Decisão: Pelo arquivamento, uma vez que a questão está sob acompanhamento da 
Procuradoria da República no Estado do Paraná. Unânime.

16. Procedim ento A dm inistrativo n° 1.00.000.003204/2003-06. A ssunto: Representação finnada 
por Regina Célia Fonseca Silva, técnica indigenista da Funai, que encaminha cópia do M anual 
de p lantas medicinais e curas usadas pelo  Pajé Tacumã, cuja publicação seria resultado de 
pesquisa, sem autorização, elaborada por Marcos Von Roosmalen e Betty Von Roosmalen, 
vinculados à ONG ACT Brasil. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Remeter à 
Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso, unânime.

17. Procedim ento A dm inistrativo n° 1.00.000.003220/2003-91. A ssunto: Ata n° 007/2002, da
VI Reunião do Conselho Distrital de Saúde Indígena -  CONDISI-INSUL, que solicita à 6a 
CCR que promova reunião conjunta com a Funasa e a Funai para definição de procedimentos 
cirúrgicos em indígenas. R elator: Dr. Durval Tadeu Guimarães. Decisão^ Às assessorias 
jurídica e antropológica, para manifestação. Unânime. 1:
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18. Procedim ento A dm inistrativo n° 1.00.000.003674/2003-61. Assunto: Denúncia feita pela 
Federação dos índios do Brasil contra a campanha “Terra sem Males”, promovida pelo CIMI e 
pela CNBB. R elator: Dr. Durval Tadeu Guimarães. Decisão: Pelo seu arquivamento, uma vez 
que a questão já  está sob acompanhamento da Procuradoria da República no Distrito Federal. 
Unânime.

19. Procedim ento A dm inistrativo n° 1.00.000.005255/2003-64. A ssunto: Instalação e 
permanência de cerca de oito torres de transmissão de energia elétrica na Terra Indígena 
Truká. R elator: Dr. João Pedro Bandeira. Decisão: Remeter à Procuradoria da República no 
Município de Petrolina, para que se manifeste quanto à persistência do interesse na realização 
de estudo antropológico. Unânime.

20. Procedim ento A dm inistrativo n° 1.00.000.006973/2003-58. A ssunto: Ofício oriundo da 
Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina, que expõe a situação de índios 
Guarani que vivem nas m as de Florianópolis na condição de indigentes e solicita a remessa de 
subsídios antropológicos sobre a adoção de projetos de auto-sustentação adequados ao caso. 
R elator: Dr. Durval Tadeu Guimarães. Decisão: Pelo arquivamento, em razão do exaurimento 
do seu objeto. Unânime.

21. Procedim ento A dm inistrativo n° 1.00.000.007635/2003-33. Assunto: Contratação dos 
antropólogos Rubem Vaz de Almeida e Fábio Mura, por meio do Convênio finnado entre a 
Procuradoria Geral da República e a Associação Brasileira de Antropologia, para a realização 
de diagnóstico da situação dos índios Guarani-Kayowá e Guarani-Nandeva. R elator: Dr. 
Durval Tadeu Guimarães. Decisão: Pelo seu arquivamento, tendo em vista que a questão já  se 
encontra sob o acompanhamento da Procuradoria da República no Município de 
Dourados/MS. Unânime.

22. Procedim ento A dm inistrativo n° 1.00.000.008637/2003-40. Assunto: Comercialização de 
bebidas alcóolicas e drogas por pescadores no garimpo Madalena, situado na Terra Indígena 
Kuruaya, em Altamira/PA. R elatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Pelo arquivamento, em 
razão da perda de seu objeto. Unânime.

23. Procedim ento A dm inistrativo n° 1.00.000.003453/2005-55. Assunto: Implantação do Plano 
de Manejo Florestal Sustentável -  PMFS e obtenção da certificação FSC para a madeira 
extraída da Terra Indígena Xikrin. Projeto piloto. R elatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: 
Remeter à Procuradoria da República no Estado do Pará, unânime.

24. Procedim ento A dm inistrativo n° 08101.000046/99-51. Assunto: Situação de dois índios que 
cumpriam pena no Presídio Estadual Francisco d ’01iveira Conde, em Rio Branco/AC, sem a 
devida assistência. Promoção de Arquivamento às fls. 150/152. P ro cu rad o r O ficiante: Dr. 
Fernando José Piazenski, Procurador da República no Estado do Acre. R elatora: Dra. 
Deborah Duprat. Decisão: Retomem os autos à Procuradoria de origem, com a sugestão de que 
seja impetrado H abeas Corpus em favor dos índios, tratando: a) da competência para discutir o 
exime; e b) perícia antropológica. Unânime.

25. Procedim ento A dm inistrativo n° 1.10.000.000058/2005-74. Assunto: Restrições impostas 
aos indígenas pelo Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal para abertura e manutenção 
de contas bancárias. Promoção de Arquivamento à fl. 24. P rocu rado r Oficiante: Dr. Marcus 
Vinícius Aguiar Macedo, Procurador da .República no Estado do Acre. R elatora: Dra. 
D eborah'Duprat. Decisão: Remeter cópia das informações da Funai às Procuradorias da -

cCU* 
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República nos Estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Solicitar informações ao Banco 
do Brasil e à Caixa Econômica Federal acerca dos fatos relatados. Unânime.

26. Procedim ento A dm inistrativo n° 1.14.000.00400/2005-97. A ssunto: Atuação da Polícia 
Militar em Temas Indígenas. Informação da Assessoria antropológica, de que a Administração 
Regional da Funai em Paulo Afonso/BA tem constantemente acionado a intervenção da Polícia 
Militar para intervir em conflitos fundiários ocorridos na Terra Indígena Kiriri. Promoção de 
Arquivamento às fls. 16/22. P rocurador O ficiante: Dr. Sidney Pessoa Madruga, Procurador 
da República no Estado da Bahia. R elator: Dr. João Pedro Bandeira. Decisão: Retomar os 
autos à Unidade de origem, sugerindo a expedição de recomendação à Funai local, 
determinando que se abstenha de solicitar o apoio da Polícia Militar para atuar no interior de 
terras de ocupação tradicional indígena, por não possuir atribuição para tanto. Unânime.

27. Procedim ento A dm inistrativo n° 08105.000528/97-73. Assunto: Requerimento do Conselho 
Comunitário do Conjunto Habitacional Metropolitano, acerca da venda de terras reivindicadas 
pelos índios Tapeba. Promoção de Arquivamento à fl.212. P ro cu rad o r O ficiante: Dr. Márcio 
Andrade Tomes, Procurador da República no Estado do Ceará. R elator: Dr. João Pedro 
Bandeira. Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.

28. Procedim ento A dm inistrativo n° 0.15.000.001589/2002-19. Assunto: Possível discriminação 
que se exteriorizou durante torneio de futebol realizado na Tema Indígena Tapeba. Promoção 
de Arquivamento às fls. 21/22. P rocu rado r O ficiante: Dr. Márcio Andrade Tomes, 
Procurador da República no Estado do Ceará. R elator: Dr. João Pedro Bandeira. Decisão: 
Homologado o arquivamento, unânime.

29. Procedim ento A dm inistrativo n° 0.15.000.000546/2003-99. A ssunto: Conflito fundiário em 
área reivindicada pelos índios Tapeba, no Município de Caucaia/CE. Promoção de 
Arquivamento às fls. 50/51. P rocurador Oficiante: Dr. Márcio Andrade Tomes, Procurador 
da República no Estado do Ceará. Relator: Dr. João Pedro Bandeira. Decisão: Homologado o 
arquivamento, unânime.

30. Procedim ento A dm inistrativo n° 0.15.000.000175/2004-26. A ssunto: Instalação de 
empreendimento na Tema Indígena Tapeba. Informação de que haveria alteração de traçado, de 
forma que a área reivindicada pelos índios não seria atingida. Promoção de Arquivamento às 
fls. 190/ 191. P ro cu rad o r Oficiante: Dr. Alexandre Meireles Marques, Procurador da 
República no Estado do Ceará. R elator: Dr. João Pedro Bandeira. Decisão: à Coordenadoria 
Antropológica, para verificar se houve a mencionada alteração de traçado, e se alguma 
comunidade indígena é atingida pelo empreendimento. Unânime.

31. Procedim ento A dm inistrativo n° 0.15.000.000224/2004-21. A ssunto: Conflitos deflagrados 
na Comunidade Indígena Pitaguary em razão da presença do Sr. Hélio Braga. Promoção de 
Arquivamento à fl. 14. P ro cu rado r Oficiante: Dr. Márcio Andrade Tomes, Procurador da 
República no Estado do Ceará. Relator: Dr. João Pedro Bandeira. Decisão: Homologado o 
arquivamento, unânime.

32. Procedim ento A dm inistrativo n° 0.15.000.001101/2004-15. Assunto: Conflito entre os 
índios Tapeba e o Sr. José Hélio de Sousa Farias. Promoção de Arquivamento à fl. 12. 
P rocu rado r O ficiante: Dr. Márcio Andrade Tomes, Procurador da República no Estado do 
Ceará. R elator: Dr. João.Pedro Bandeira. Decisão: Homologado o arquivamento„unânime.

•33. Procedim ento A dm inistrativo n° 0.15.000.002040/2004-03.'A ssunto: Termo-de declarações - ~ ' 
prestadas pelos índios Ezequiel Alves e José Ribamar Teixeira perante a fFunai, quando

4
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relataram possível risco de agressão em seu desfavor por parte do Sr. “Bitonho”. Promoção de 
Arquivamento à fl. 13. P rocurador Oficiante: Dr. Márcio Andrade Torres, Procurador da 
República no Estado do Ceará. Relator: Dr. João Pedro Bandeira. Decisão: Homologado o 
arquivamento, unânime.

34. Procedim ento A dm inistrativo n° 0.15.000.000358/2005-22. Assunto: depredação da antiga 
sede da Funai no Município de Caucaia por um grupo de índios Tapeba. Promoção de 
Arquivamento à fl. 12. P rocu rado r Oficiante: Dr. Márcio Andrade Torres, Procurador da 
República no Estado do Ceará. R elator: Dr. João Pedro Bandeira. Decisão: Homologado o 
arquivamento, unânime.

35. Procedim ento A dm inistrativo n° 1.16.000.000607/2003-25. Assunto: Denúncia de desvio de 
recursos arrecadados com a venda de artesanato para custear despesas com prestação de 
serviços à Funai, entre outras despesas. Promoção de Arquivamento às fls. 105/108. Remessa à 
5a CCR, que arquivou a questão relativa ao patrimônio público e remeteu os autos à 6a Câmara, 
para análise da questão sob a ótica dos direitos das populações indígenas. P ro cu rado r 
Oficiante: Dr. Luciano Sampaio Gomes Rolim, Procurador da República no Distrito Federal. 
R elator: Dr. Durval Tadeu Guimarães. Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.

36. Procedim ento A dm inistrativo n° 1.19.000.000078/2004-39. Assunto: Representação 
formulada pelos indígenas dissidentes do Pólo de Saúde de Arame/MA, informando que os 
profissionais de saúde contratados para atendê-los através do Programa de Saúde da Família 
Indígena -  PSFI não estão sendo remunerados pontualmente pela Prefeitura Municipal de 
Grajaú/MA, o que ocasiona ameaça de paralisação dos serviços de saúde. Promoção de 
Arquivamento à fl. 27. P ro cu rad o r Oficiante: Dr. Juraci Guimarães Júnior, Procurador da 
República no Estado do Maranhão. R elatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Homologado o 
arquivamento, unânime.

37. Procedim ento A dm inistrativo n° 1.22.000.002655/2001-99. A ssunto: Representação feita 
pelo Sr. Uraurá Tatalarrara Branca, que se encontra afastado de sua aldeia e vivendo na 
periferia da cidade de Belo Horizonte, de que seja feita uma investigação de sua história e o 
reconhecimento oficial de sua condição de indígena. Encaminhamento dos autos à 6a CCR, 
para elaboração de relatório técnico. NT n° 59-P, da Coordenadoria Antropológica, que 
entende ser atribuição da Funai a realização do estudo. Oficio à Funai. Resposta. R elator: Dr. 
João Pedro Bandeira. Decisão: Retomem os autos à Procuradoria da República no Estado de 
Minas Gerais, com as informações prestadas pelo órgão indigenista. Unânime.

38. Procedim ento A dm inistrativo n° 1.23.002.000131/2000-25. Assunto: Notícia de extração 
irregular de madeira e contaminação de igarapés na Comunidade Curuaya pelo Sr. Antônio 
Mendes, gerente da empresa de mineração Brasinor. Promoção de Arquivamento às fls. 
216/219. P ro cu rado r O ficiante: Dr. Renato de Rezende Gomes, Procurador da República no 
Município de Santarém/PA. R elatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Homologado o 
arquivamento, unânime.

39. Procedim ento A dm inistrativo n° 1.23.002.000063/2001-85. A ssunto: Desaparecimento do
índios Maurício Borges Xipaya, oconido em 10 de janeiro de 2001 na Ilha do Arapujá, em 
frente à cidade de Altamira/PA. Promoção de Arquivamento às fls. 90/92. P rocu rado r 
Oficiante: Dr. Renato de Rezende Gomes, Procurador da República no Município de 
Santarém/PA. R elatora: Drar D eborah' Duprat. Decisão: Remeter à--2a Câmara...de s 
coordenação e Revisão, competente para o exame do feito. Unânime. n
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40. Procedim ento A dm inistrativo n° 1.23.002.000087/2001-34. A ssunto: Desintrusão de 
garimpeiros (Garimpo Nova Vida) da T.I. Munduruku. Promoção de Arquivamento às fls. 
296/299. P rocu rado r O ficiante: Dr. Felipe Fritz Braga, Procurador da República no 
Município de Santarém/PA. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Homologado o 
arquivamento, unânime.

41. Procedim ento A dm inistrativo n° 1.23.002.000586/2002-55. A ssunto: Possíveis
irregularidades envolvendo Clube Rotary do Norte e a Fundação Esperança de Santarém com 
suposta utilização de nativos em experimentos realizados por médicos estrangeiros. Promoção 
de Arquivmento às fls. 44/45. P rocurador Oficiante: Dr. Felipe Fritz Braga, Procurador da 
República no Município de Santarém/PA. R elatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: 
Homologado o arquivamento, unânime.

42. Procedim ento A dm inistrativo n° 1.23.002.000182/2004-81. Assunto: Mau estado de 
conservação de veículo que presta apoio à Casa de Saúde Indígena Wai Wai, em 
Oriximiná/PA. Promoção de Arquivamento à fl. 10v. P ro cu rad o r O ficiante: Dr. Renato 
Rezende Gomes, Procurador da República no Município de Santarém/PA. R elatora: Dra. 
Deborah Duprat. Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.

43. P rocedim ento A dm inistrativo n° 1.23.002.000403/2004-11. A ssunto: Conflito de posse de 
terra reivindicada pela Comunidade Remanescente do Quilombo de Muramuratuba. Promoção 
de Arquivamento à fl. 34. P rocu rado r Oficiante: Dr. Felipe Fritz Braga, Procurador da 
República no Município de Santarém/PA. R elatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: A 
Câmara não homologa o arquivamento, por entender que só há perda de objeto quando o 
processo de reconhecimento chega ao fim, com registro e desintrusão da área. Retomem, pois, 
os autos à Procuradoria de origem, para prosseguir no acompanhamento. Unânime.

44. Procedim ento A dm inistrativo n° 1.23.002.000229/2005-97. Assunto: Comunicação de 
prisão do índio Auzimar Caroko Wai-Wai. Promoção de Arquivamento à fl. 9v. P ro cu rad o r 
O ficiante: Dr. Renato Rezende Gomes, Procurador da República no Município de 
Santarém/PA. R elatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Remeter à 2a Câmara de 
Coordenação e Revisão, competente para o exame do feito. Unânime.

45. Procedim ento A dm inistrativo n° 08115.003764/99-01. A ssunto: Passagem de linha de 
transmissão por dentro da Aldeia Mococa, pertencente à Terra Indígena Queimadas. Promoção 
de Arquivamento às fls. 55/56. P rocu rado ra  Oficiante: Dra. Antônia Lélia Neves Sanches 
Krueger, Procuradora da República no Estado do Paraná. R elator: Dr. Durval Tadeu 
Guimarães. Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.

46. Procedim ento A dm inistrativo n° 1.25.000.001294/2000-71. A ssunto: Homicídio do índio 
Mário de Oliveira, morador da Reserva Indígena da Ilha da Cotinga, ocorrido em 12 de 
fevereiro de 1999. Promoção de Arquivamento às fls. 97/98. P rocu rad o ra  O ficiante: Dra. 
Antônia Lélia Neves Sanches Krueger, Procuradora da República no Estado do Paraná. 
R elator: Dr. Durval Tadeu Guimarães. Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.

47. Procedim ento A dm inistrativo n° 1.25.000.001430/2001-11. Assunto: Reportagem veiculada 
no jornal Gazeta do Povo, tratando das condições de vida dos índios da Aldeia Rio das Cobras, 
localizada em Nova Laranjeiras, no Centro Oeste do Estado do Paraná. Promoção de 
Arquivamento às fls. 55/56. P rocuradora  Oficiante: Dra. Antônia Lélia Neves Sanches .

—- Krueger, • Procuradora da República no Estado do - Paraná. R elator: Dr. Durval Tadeu 
Guimarães. Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.

6



MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL

48. Procedim ento A dm inistrativo n° 1.25.000.002923/2001-61. Assunto: Pedido de venda de 
artesanato indígena na feira do Largo da Ordem. Precárias condições de vida dos índios 
residentes na região de Curitiba/PR. Promoção de Arquivamento às fls. 29/30. P rocuradora  
Oficiante: Dra. Antônia Lélia Neves Sanches Krueger. R elator: Dr. Durval Tadeu Guimarães. 
Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.

49. Procedim ento A dm inistrativo n° 1.25.000.001590/2002-33. A ssunto: Requerimento do 
índio Antônio Luiz dos Santos, questionando acerca da possibilidade de se inscrever no 
programa de reforma agrária e obter recursos para subsidiar sua atividade agrícola. Promoção 
de Arquivamento às fls. 16/17. P rocuradora O ficiante: Dra. Antônia Lélia Neves Sanches 
Krueger, Procuradora da República no Estado do Paraná. R elator: Dr. Durval Tadeu 
Guimarães. Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.

50. Procedim ento A dm inistrativo n° 1.25.000.000497/2005-54. Assunto: Possíveis
irregularidades cometidas por funcionários da Casa do índio. Promoção de Arquivamento à fl. 
14. P ro cu rad o ra  O ficiante: Dra. Antônia Lélia Neves Sanches Krueger, Procuradora da 
República no Estado do Paraná. Relator: Dr. Durval Tadeu Guimarães. Decisão: Homologado 
.o arquivamento, unânime.

51. Procedim ento A dm inistrativo n° 1.25.000.001391/2005-78. A ssunto: Acidente ocorrido na 
Aldeia Mangueirinha envolvendo veículo oficial da Funasa. Promoção de Arquivamento à fl. 
9. P ro cu rad o ra  O ficiante: Dra. Antônia Lélia Neves Sanches Krueger, Procuradora da 
República no Estado do Paraná. R elator: Dr. Durval Tadeu Guimarães. Decisão: Homologado 
o arquivamento, unânime.

52. Procedim ento A dm inistrativo n° 1.26.002.000073/2005-32. A ssunto: Contratação irregular 
e inobservância dos direitos trabalhistas de dois índios Pankararu pela Prefeitura de Delmiro 
Gouveia/PE. Promoção de Arquivamento às fls. 18/21. P ro cu rad o r Oficiante: Dr. Edson 
Virgínio Cavalcante Júnior, Procurador da República no Município de Caruaru/PE. R elator: 
Dr. João Pedro Bandeira. Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.

53. Procedim ento A dm inistrativo n° 1.26.003.000001/2005-85. Assunto: Demora da Funasa em 
propiciar os meios necessários para que paciente indígena, pertencente à tribo Pankararu de 
Nova Petrolândia, em grave estado de saúde, tivesse o devido atendimento médico, pondo em 
risco a vida dela. Promoção de Arquivamento às fls. 16/19. P ro cu rado r O ficiante: Dr. Ruy 
Nestor Bastos Mello, Procurador da República no Município de Serra Talhada/PE. R elator: 
Dr. João Pedro Bandeira. Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.

54. Procedim ento A dm inistrativo n° 1.29.000.001061/2005-33. A ssunto: Representação do 
índio Guarani Marco Antônio de Oliveira da Silva, que relatou problemas ocorridos quando foi 
participar do Curso de Fonnação de Professor Guarani, promovido pela Secretaria Estadual de 
Educação do Rio Grande do Sul. Promoção de Arquivamento às fls. 46/50. P rocurador 
Oficiante: Dr. Juliano Stella Karam, Procurador da República no Estado do Rio Grande do 
Sul. R elator: Dr. Durval Tadeu Guimarães. Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.

55. Procedim ento A dm inistrativo n° 1.31.000.000275/2001-19. A ssunto: Carta anônima 
entregue na redação do jornal “A Amazônia”, dando conta de que garimpeiros presos na área 
indígena Roosevelt estariam sendo mantidos no cárcere sem que houvesse definição de suas 
situações. Promoção de Arquivamento à fl. 7. P ro cu rado r Oficiante: Dr. Francisco Marinho,

Homologado o arquivamento, unânime.
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56. Procedim ento A dm inistrativo n° 08125.000066/99-08. A ssunto: Acompanhamento da 
extrusão de ocupantes da Terra Indígena São Marcos. Promoção de Arquivamento às fls. 
326/327. P rocu rado r O ficiante: Dr. Maurício Fabretti, Procurador da República no Estado de 
Roraima. R elatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.

57. Procedim ento A dm inistrativo n° 1.32.000.000270/2003-11. A ssunto: Destruição de lavoura 
de mandioca dos índios da Comunidade Mangueira pelo gado do Sr. Francisco Assis Quezado 
Araújo, cuja fazenda é vizinha à área ocupada pela comunidade. Firmado Termo de 
Ajustamento de Conduta, ao qual se deu cumprimento. Promoção de arquivamento à fl. 39. 
P ro cu rad o r Oficiante: Dr. Maurício Fabretti, Procurador da República no Estado de Roraima. 
R elatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.

58. Procedim ento A dm inistrativo n° 1.32.000.000001/2006-99. A ssunto: Reivindicação das 
Comunidades Indígenas Santa Cruz, Serra Grande, Jibóia, Macaco, Lameiro e Linha Seca de 
retirada imediata dos imóveis e do gado da Fazenda Guanabara, localizada em área de 
ocupação tradicional dos índios Macuxi. Promoção de Arquivamento às fls. 19/20. 
P ro cu rad o r O ficiante: Dr. Maurício Fabretti, Procurador da República no Estado de Roraima. 
R elatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.

59. P rocedim ento A dm inistrativo PRM /Chapecó n ° l l  11/98. A ssunto: Implantação de rede de 
fibra ótica dentro de terras indígenas. Promoção de Arquivamento às fls. 75/76. P ro cu rado r 
O ficiante: Dr. Pedro A. Roso, Procurador da República no Município de Chapecó/SC. 
R elator: Dr. Durval Tadeu Guimarães. Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.

60. Procedim ento A dm inistrativo n° 1.34.001.006408/2000-50. A ssunto: Irregularidades no 
repasse de recursos da Funai para pagamento de mensalidades de estudante indígena. 
Promoção de Arquivamento às fls. 104/106. P ro cu rad o r O ficiante: Dra. Ana Cristina 
Bandeira Lins, Procuradora da República no Estado de São Paulo. R elator: Dr. Durval Tadeu 
Guimarães. Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.

61. Procedim ento A dm inistrativo n° 1.34.001.0001351/2001-83. A ssunto: Irregularidades na 
Administração da Funai, AER/Baura. Promoção de Arquivamento às fls. 16/20. P ro cu rad o r 
Oficiante: Dr. Walter Claudius Rothemburg, Procurador da República no Estado de São 
Paulo. R elator: Dr. Durval Tadeu Guimarães. Decisão: Homologado o arquivamento, 
unânime.

62. P rocedim ento A dm inistrativo n° 1.34.003.000067/2001-70. A ssunto: Denúncias feitas à 
Funai sobre eventual desvio de recursos público praticado por servidores lotados na 
AER/Bauru/SP. Promoção de Arquivamento às fls. 137/138. P ro cu rad o r O ficiante: Dr. 
Rodrigo Valdez de Oliveira, Procurador da República no Município de Bauru/SP. R elator: Dr. 
Durval Tadeu Guimarães. Decisão: Retomem os autos à Procuradoria da República no 
Município de Baum/SP, para tomar ciência de fato novo, consubstanciado em Acórdão 
proferido pelo Tribunal de Contas da União, e verificar as providências a serem adotadas no 
caso. Unânime.

63. Procedim ento A dm inistrativo n° 1.34.003.000154/2001-27. A ssunto: Possível envolvimento 
de servidores da Funai na invasão da AER/Bauru. Promoção de Arquivamento às fls. 437/439. 
P ro cu rado r O ficiante: Dr. Rodrigo Valdez de Oliveira, Procurador da República no 
Município de Bauru/SP. R elator: Dr. Durval Tadeu Guimqrães. Decisão: Homologado o

• arquivamento;'unânime. ........ ....... .....-  ...................... ' .....
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64. Procedim ento A dm inistrativo n° 08127.000308/97-91. A ssunto: Denúncia de desvio de 
verba do Ministério da Educação destinada a promover cursos para os professores indígenas. 
Promoção de Arquivamento às fls. 435. P rocu rado r O ficiante: Dr. Adrian Pereira Ziemba, 
Procurador da República no Estado do Tocantins. R elatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: 
Eíomologado o arquivamento, unânime.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião.

D EBO RA H  M ACEDO Dl B R IT T O  PER EIR A
S ubprocuradora-G eral da R epública

M em bro

y  .....y  A»,.._J-'"' /•
JO Ã O  PED RO  Í)E  SÂBÓIÀ BANDEIRA DÉ M E L L O  FILH O

S ubprocurador-G eral da R epública 
M em bro



M PF/PGR N° 1.00.000.008528/2000-80

Arquive-se, conforme decisão em Ata da 312a Reunião da 6a Câmara de 

Coordenação e Revisão (fls. 84/92), realizada no dia 15 de fevereiro de 2006.

Brasília, 03 de maio de 2006

Edson7B spo d a d iv a  
Técnico Administrativo 

6a CCR
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