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INTERESSADO:

SEXTA CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MPF
ASSUNTO: CÓDIGO:

DIVULGAÇÃO DE PROPOSTAS DE CAMPANHA POLÍTICA EM RESERVAS INDÍGENAS
OUTROS DADOS:

Notícia de jornal sobre tentativa do conselho indígena de Roraima (CIR) de impedir a 
presença de políticos em reservas indigenas para divulgação de suas propostas.
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Políticos são contra tentativa de proibir reunião em áreas indígenas

Os políticos apoiam a proteção à cultura indígena m as alegam  que a s  reuniões são o único meio de divulgarem
su as  propostas

Ottomar Pinto: iniciativa não deve prosperar 

Carlos Coêlho: iniciativa parece contraditória 

T eresa Jucá: a s  duas partes devem  ser atendidas 

Aírton Cascavel: propostas sim, comício eleitoreiro não
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Lideranças políticas do Estado entendem  que a idéia do Conselho Indígena de Roraima (CIR) em proteger os 
índios de hábitos alheios à sua cultura é compreensível. Mas, criticam a tentativa de impedir a presença de 
políticos nas reservas para divulgar su as  propostas de cam panha. Para eles, a iniciativa desrespeita a legislação 
eleitoral e não deve se r acatada pela presidência da Fundação Nacional do índio (Funai).
Através da imprensa (Folha 27/07-P3-A), o coordenador do CIR, Jerônimo Pereira, anunciou o envio à presidência 
da Funai de docum ento pedindo que sejam  proibidos os comícios nas reservas indígenas. Denunciou que durante 
o período de cam panha, polfticos promovem festas que estimulam o aum ento do consum o de bebidas alcoólicas e 
até 0  número de crimes entre os índios.
A liderança indígena afirmou ainda que o modelo da cam panha de fazendo churrasco e comício não pode ser 
traduzido como proposta de governo, nem  que a s  eventuais prom essas serão  cumpridas. Jerônimo Pereira 
acredita que a Funai vá posicionar-se favorável à iniciativa das com unidades e ela m esm a, em conjunto com a 
Polícia Federal, fiscalizar o cumprimento da medida.

OTTOMAR - Candidato à reeleição, o prefeito de Boa Vista e presidente do PTB, Ottomar Pinto, comentou que 0 
horário eleitoral através da TV e do rádio, não chega à s  aldeias. Por isso, diz que a alternativa de apresentar 
propostas de governo de forma dirigida, é através das reuniões. De acordo com ele, ao longo de 20 anos de 
militância política no Estado, nunca presenciou distribuição de bebidas alcoólicas a indígenas.
Disse ter informação que em  véspera de eleição, alguns candidatos do interior fazem festas e estimulam os índios 
para que votem controlados por eles. "Acho que aí é que 0  CIR deveria entrar e não evitar um a prática que é um 
direito constitucional dos candidatos de se  dirigirem aos eleitores levando su as propostas. Na minha visão, esse s  
argum entos não procedem", destacou Ottomar, para afirmar que na falta de estatísticas, não podia comentar 
sobre o suposto aum ento do índice de criminalidade.
Para 0  prefeito boa-vistense, 0  suposto atendimento da pretensão do coordenador do Conselho Indígena, traria 
grande prejuízo aos candidatos. Mesmo assim, diz que a questão deve ser olhada de outro modo. "Se os 
candidatos não podem ir lá fazer sua  pregação política, a s  únicas pessoas a terem  acesso  aos índios seriam os 
dirigentes do CIR. Então é melhor não haver eleição porque desbalanceia com pletam ente o processo, deixa de 
existir a igualdade de oportunidade para todos".
Ottomar Pinto dem onstra tranqüilidade quanto a perspectiva da pretensão transform ar-se em verdade. "Ela pode 
prosperar junto à presidência da Funai, m as não prevalece junto à Justiça Eleitoral", com enta, afirmando que a 
iniciativa se  choca com os postulados da Justiça Eleitoral.

COÊLHO - Candidato a prefeito pelo grupo governista, Carlos Coêlho (PPB), dem onstrou surpresa com a tentativa 
do CIR em  querer impedir a realização de reuniões políticas em áreas  indígenas. "Para mim era atribuição da 
Justiça acom panhar a aplicação da lei no que concerne a s  eleições". Coêlho argum enta que como os índios 
votam e podem ser votados, eles têm  direito de tom ar conhecimento das propostas dos candidatos para poderem 
escolher aqueles de su as preferências.
"Não vejo como cercear e sse  direito uma vez que os índios já  têm o pressuposto para ter acesso  a e sse  direito, 
que é o direito de votar. Me parece contraditória e ssa  iniciativa", disse. Para 0  candidato, a idéia de que as reuniões 
políticas podem aum entar o consum o de bebidas alcoólicas e consequências negativas daí decorrentes, pode 
estar equivocada. "Se é esse  0  problema, por que não impedir a entrada de bebidas alcoólicas? Aí a Funai pode 
atuar, fiscalizando. Agora impedir o acesso  à informação e o direito de opção por um candidato baseado nas 
propostas apresen tadas é um absurdo", disse Carlos Coêlho.
Na hipótese do CIR conseguir êxito junto à presidência da Funai e esta proibir a realização de comícios, Coêlho 
entende como um a medida injusta cercear 0  direito dos índios de conhecerem  as  propostas de outros candidatos. 
Neste caso, som ente aqueles que a entidade quisesse poderiam falar de seu s projetos. "Se for assim, não há 
igualdade e contraria os princípios fundamentais da dem ocracia. Por isso, acho que a iniciativa é ilegal".

TERESA - Candidata a Prefeitura de Boa Vista, T eresa Jucá (PSDB), entende que a preocupação do coordenador 
do CIR com o que acontece nas á reas indígenas em  período eleitoral, corresponde com a realidade. Ela defende 
a necessidade de maior cuidado na forma como os candidatos fazem su as cam panhas nas comunidades 
indígenas. "Muitas vezes, a máquina é usada para dar churrasco, distribuir bebidas e brindes e isso confunde muito

1 de 2 31/07/2000 08:49



Políticos são contra tentativa de proibir...proteção à cultura indígena mas alegam qu http://www.folhabv.com.br/political/poUncu* - ^ - ' ^ ,“I Ü ” '40-Mm

a cabeça dos índios. Acho tam bém  que é importante a participação de todos os políticos divulgando su as \  
propostas, porque, como eleitores, os índios devem conhecer aquilo que cada político pode oferecer e decidir pêtab, 
melhor proposta para su as comunidades".
A candidata defende que a Funai fiscalize eventuais ag ressões à cultura nativa e ao m esm o tem po crie condições 
a fim de que os candidatos divulguem su as  propostas. Ao refletir sobre o objetivo da iniciativa, T eresa acredita que 
a idéia não seja bloquear radicalmente a entrada de todos os políticos. "Pelo o quê posso avaliar é que as 
lideranças indígenas querem  evitar a distribuição de brindes e bebidas para não confundir os eleitores destas 
com unidades. Com isso, impedir que os comícios sejam  em vez de ato de profundidade, uma festa de poucas 
horas. Acredito que eles querem  é mais seriedade tanto daqueles que entram nas com unidades como também 
dos índios em entenderem  o que os políticos querem  oferecer", disse T eresa Jucá.

CASCAVEL - O deputado federal e tam bém  candidato a prefeito de Boa Vista, Aírton Cascavel (PPS) diz que 
olhando a iniciativa do CIR do ponto de vista legal ela é inconstitucional, ferindo o direito básico de ir e vir, dentro do 
território nacional. Na prática, afirma que existe um pouco de lógica na preocupação. "Muitas vezes o índio é usado 
neste período de forma eleitoreira, com paternalismo e nós discordamos desta prática. N esse ponto, o CIR tem 
razão. Porém, existe um equívoco e não é dem ocrática a forma como a questão está sendo tratada".
O parlam entar acredita que o índio roraimense já tem maturidade político-social e é ele quem  deve decidir sobre a 
opção política. "Não existe na sociedade brasileira nenhum  zoológico hum ano onde existam donos e que os índios 
sejam  cobaias. O índio precisa ter seu s hábitos e cultura respeitados, m as ele está inserido num processo que não 
pode se r mudado por ninguém", comentou.
Aírton Cascavel entende que a melhor maneira de conciliar os interesses d as partes é dar acesso  a todos os 
candidatos e impedir a realização de comícios na forma como são conhecidos em  Roraima, com festas dançantes, 
churrascada e até a facilitação para entrada de bebidas alcoólicas nas reservas. "Assim, todos os candidatos 
falariam de propostas e não comícios eleitoreiros que prejudicam os costum es e tradições dos índios".
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
6a Câm ara de  C oordenação e Revisão 
(Comunidades Indígenas e Minorias)

OFÍCIO/N0 3 4  6  /2000/CaDIM/MP Brasília, OG de 2000

Assunto: Acesso de candidatos que disputam as eleições de outubro/2000 em reservas indíge
nas do Estado de Roraima.
(ReP. Procedimento Administrativo MPF/PGR/N0 1.00.000.007202/2000-35).

Senhor Presidente,

Com a finalidade de instruirmos o Procedimento Administrativo MPF/PGR/N0 
1.00.000.007202/2000-35, em andamento nesta 6a Câmara de Coordenação e Revisão, vimos 
requisitar de Vossa Senhoria o envio de informações a respeito das medidas adotadas por essa 
Fundação no tocante ao acesso de candidatos que disputam as eleições estaduais e municipais 
previstas para outubro do ano em curso.

A formação do procedimento acima citado decorreu do recebimento de matéria 
nesta Unidade que versa sobre tentativa do Conselho Indígena de Roraima (CIR) de impedir a 
presença de políticos em reservas indígenas para divulgação de suas propostas.

Em anexo, encaminhamos cópia integral do procedimento administrativo em
questão.

No aguardo das informações ora pleiteadas, aproveitamos a oportunidade para 
reiterar os nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

DEBORAH MACEDO DUPRAT DE BRITTO PEREIRA 
Procuradora Regional da República 

Membro da 6a Câmara de Coordenação e Revisão

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



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

(h ÍoíXaM. - Ai„■ <9 Ctbh- vv^J2, v%Ío

o t a J  'í ]a / 2  x x

1 >hJAA, 0̂X0 /

_____________________  10/ l l /M

íCtbouífi L̂Cacedo4 W * «  f - V ^

Ul
rrBCwtaío-! n*s-«-- v ~  ;

_ k » D d* 6.’ CâmM* <• • R#V,M*

______________________ A __________ ___________________________________,

X/ú \jO p x  KyO \0
doS C t  Lalbx. ak 9&1L-
ho Cl M> v\ < U é? Í c a ^ C o W  do 03'
La ’

vJ

i OFT/dlõv
# ____ ,-̂-----------7------------------------------------------



*  -

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

ATA DA 200a REUNIÃO DA 6a CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO
Ao Io (primeiro) dias do mês de dezembro de 2000, às 9 (nove) horas, na sede da 
Procuradoria Geral da República - sala 101 - Brasília (DF), em sessão ordinária da 6a 
Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, estiveram presentes, a 
Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho, a Dra. Deborah Macedo Duprat de Britto Pereira, a 
Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge e o Dr. José Roberto Figueiredo Santoro. Ausentes, 
justificadamente, a Coordenadora, Dra. Maria Eliane Menezes de Farias e o Dr. Luciano 
Mariz Maia. Foi deliberado:
1. Assunto: Ofício n° 541/PRES, subscrito pelo Sr. Glênio da Costa Alvarez, Presidente da 
Fundação Nacional do índio -  FUNAI, que encaminha cópia de pronunciamento sobre a 
Proposta de Emenda Constitucional n° 618-A/98, relativa à Proteção ao Patrimônio 
Genético; noticia a formação de GT, no âmbito da FUNAI, para tratar do tema e sugere a 
criação de um Fórum de Discussão entre os membros da 6a Câmara e a FUNAI, para debater 
sobre as implicações jurídicas da referida PEC e a regulamentação dos direitos de 
propriedade intelectual indígena, a serem contemplados pelo novo Estatuto das Sociedades 
Indígenas, em tramitação no Congresso Nacional, assim como a tramitação de projetos de 
lei que regulamentam o acesso à biodiversidade. Relatora: Dra. Maria Eliane Manezes de 
Farias. Decisão: A Câmara decidiu, à unanimidade, expedir ofício à FUNAI manifestando 
interesse em participar do Fórum de Discussão e sugerindo que as primeiras reuniões sejam 
realizadas no início do ano de 2001.
2. Assunto: Hidrovia Araguaia-Tocantins. A relatora, que atua nessa questão junto ao 
Tribunal Regional Federal da Ia Região, expôs à Câmara as dificuldades enfrentadas no 
âmbito das ações judiciais relativas à Hidrovia Araguia-Tocantins. Relatora: Dra. Deborah 
Macedo Duprat de Britto Pereira. Decisão: A Câmara tomou conhecimento.
3. Assunto: Hidrelétricas da Bacia do Rio Tibagi/PR. A relatora comunicou à Câmara a 
aprovação do Projeto de Decreto Legislativo n° 381/99, que trata da autorização para 
exploração de recursos hídricos em terras indígenas, referente a essa obra, na Comissão de 
Constituição e Justiça e Redação da Câmara dos Deputados, bem como os fatos relatados 
pelo Dr. João Akira, Procurador da República no Município de Londrina, que dizem do 
andamento da questão em âmbito local. Relatora: Dra. Ela Wiecko. Decisão: A Câmara 
tomou conhecimento. A Dra. Deborah Duprat noticiou o caso da Hidrovia Telles 
Pires/Tapajós, no Estado do Pará, que entende possa oferecer subsídios para a solução desse 
problema.
4. Procedimento Administrativo n° 08100.006774/98-32. Assunto: Cortes no Orçamento 
da FUNAI, provocados pelo Decreto n° 2.773, de 08 de setembro de 1998. Relatora: Dra. 
Deborah Macedo Duprat de Britto Pereira. Decisão: A Câmara decidiu, à unanimidade, pelo 
seu arquivamento.
5. Procedimento Administrativo n° 08100.001425/99-87. Assunto: Publicação indevida 
de laudo antropológico produzido por técnicos do Ministério Público Federal sobre as 
Comunidades Remanescentes de Quilombos do Vale do Ribeira de Iguape. Segundo 
informação da antropóloga Deborah Stucchi, o Instituto de Terras do Estado de São Paulo -  
ITESP, que promoveu a publicação, já  tomou providências quanto ao ocorrido. Relatora: 
Dra. Deborah Macedo Duprat de Britto Pereira. Decisão: A Câmara decidiu, à unanimidade,
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pelo arquivamento do procedimento, à falta de objeto.
6. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.005325/2000-31. Assunto: Reivindicação do 
Povo Terena acerca da compra da Fazenda Campo Novo, no Município de Rondonópolis- 
MT, área já  ocupada pela comunidade indígena. Relatora: Dra. Deborah Macedo Duprat de 
Britto Pereira. Decisão: A Câmara decidiu, à unanimidade, solicitar informações à FUNAI 
sobre a existência de estudos referentes à área tradicionalmente ocupada pelos índios em 
questão, através de GT.
7. Procedimento Administrativo n° 1.00.0007202/2000-35. Assunto: Notícias de jornal 
sobre a tentativa do Conselho Indígena de Roraima de impedir a presença de políticos em 
reservas indígenas para a divulgação de suas propostas. Relatora: Dra. Deborah Macedo 
Duprat de Britto Pereira. Decisão: A Câmara decidiu, à unanimidade, pelo seu 
arquivamento, por falta de objeto.
8. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.008007/2000-22. Assunto: Designação de 
antropólogo para acompanhar trabalhos de perícia nos autos da Ação Declaratória n° 
93.893-9, de interesse dos índios Ofayé-Xavante, do Mato Grosso do Sul. Relatora: Dra. 
Deborah Macedo Duprat de Britto Pereira. Decisão: A Câmara decidiu, à unanimidade, pelo 
seu arquivamento, por perda de objeto.
9. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.008326/2000-38. Assunto: Carta n° 
235/CIR/00, que solicita atenção quanto à defesa dos direitos aos usos, costumes e tradições 
dos povos indígenas no Estado de Roraima, bem como de suas lideranças, em especial na 
questão relacionada à competência da justiça comum estadual para julgar crimes 
envolvendo indígenas. Relatora: Dra. Deborah Macedo Duprat de Britto Pereira. Decisão: 
A Câmara decidiu, à unanimidade, pelo seu arquivamento.
10. Procedimento Administrativo n° 08111.000386/95-85 e seu apenso, o Procedimento 
Administrativo n° 08100.006207/94-99. Assunto: Homicídio do índio Daniel Almeida. 
Promoção de Arquivamento às fls. 125/128. Procurador Oficiante: Dra. Danilce Vanessa 
Arte Ortiz Camy. Relatora: Dra. Deborah Macedo Duprat de Britto Pereira. Decisão: A 
Câmara decidiu, à unanimidade, pela homologação do arquivamento dos autos, vencida a 
Dra. Ela Wiecko, que tomou conhecimento, considerando o arquivamento meramente físico.
11. Procedimento Administrativo n° 08119.000036/99-72. Assunto: Recomendação 
dirigida ao Oficial do Cartório de Registro Civil de Barra do Ribeiro/RS, relativa ao 
Registro Administrativo de Nascimento de índio, emitido pela Fundação Nacional do índio, 
que o oficial não considerava hábeis para proceder ao registro de nascimento dos indígenas. 
Promoção de Arquivamento às fls. 23/24. Procurador Oficiante: Dr. Marcelo Veiga 
Beckhausen, Procurador Regional dos Direitos do Cidadão no Estado do Rio Grande do Sul. 
Relatora: Dra. Ela Wiecko. Decisão: A Câmara decidiu, à unanimidade, pela homologação 
do arquivamento dos autos, vencida a Dra. Ela Wiecko, que tomou conhecimento, 
considerando o arquivamento meramente físico.
12. Procedimento Administrativo n° 08123-08.0228/98-13. Assunto: Verificação da 
efetiva implantação de projeto de agricultura comunitária na Terra Indígena Araribá, 
Município de Avaí/SP. Promoção de Arquivamento às fls. 14/15. Procurador Oficiante: 
Rodrigo Valdez de Oliveira, Procurador da República no Município de Bauru. Relatora: 
Dra. Ela Wiecko. Decisão: A Câmara decidiu, à unanimidade, pela homologação do
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arquivamento dos autos, vencida a Dra. Ela Wiecko, que tomou conhecimento, 
considerando o arquivamento meramente físico.
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião.

ELA WIECKO VOLKMER DE CASTILHO 
Subprocuradora-Geral da República 

Membro

DEBORAH MACEDO DUPRAT DE BRITTO PEREIRA 
Procuradora Regional da República 

Membro

RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE 
Procuradora Regional da República 

Membro

JOSÉ ROBERTO FIGUEIREDO SANTORO 
Procurador Regional da República 

Membro
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