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RELATÓRIO

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES – JUSTIFICATIVA PARA
OS TRABALHOS

A presente Comissão Parlamentar de Inquérito f ora instalada no âmbito de competência prevista no art. 50 do
Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Mato Grosso
do Sul.
Como se depreende do art. 50 do Regimento I nterno da Assembleia Legislativa do Ma to Grosso do Sul, para
que seja criada a Comissão Parlamentar de Inquérito, é fu ndamental que esteja bem delimitado o fato determinante,

5

como que a justificativa para que os trabalhos do Parlame nto, nos termos do Regimento Interno, possam se iniciar.
Os fatos determinantes que motivaram a instal ação da CPI foram as suspeitas de atuação do Conselho Indigenista Missionário (CIMI) em atos de incitação e financiamento de invasão de propriedades particulares por indígenas no Mato Grosso do Sul.
Essas suspeitas que justificaram a abertura do
presente procedimento estão baseadas em vasta documentação que acompanha o proce sso (já em sua fase preambular),
traduzindo-se em denúncias sérias a respeito da atuação do
CIMI na questão indígena no M ato Grosso do Sul.
Como é sabido, o CIMI, enquanto pertencente à
Igreja Católica, e ainda que haja vozes em sentido contrário,
possui atuação fundamental nas comunidades indígenas há
muito tempo e no país inteiro. A própria análise etimológica
das palavras que compõem sua denomina ção é suficiente para extirpar qualquer dúvida a respeito de sua precípua voc ação.
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Lado outro, a questão indígena no Mato Grosso do
Sul ganhou contornos de inegável dramaticidade nos últ imos
anos, traduzindo-se em um conflito de grandes proporções,
difícil solução e prejuízos inestimáveis a todos os envolvidos,
o que torna necessário, aliado aos demais fatos , que esta
Augusta Casa de Leis se debruçasse sobre o tema com a profundidade e urgência que o tema reclama , para averiguar as
denúncias graves, seríssimas, postas à mesa.
Não poderia ser outra a atuação desta Casa de
Leis senão, diante dos fatos, documentos e denúncias apr esentadas, bem como de notoriedade do problema de segura nça pública decorrente da invasão de propri edades privadas
no Mato Grosso do Sul, que instalasse a presente Comissão
Parlamentar de I nquérito.
É prerrogativa legal, prevista expressamente no
Regimento Interno, a criação de comissões especiais, dentre
elas a de Inquérito, para apuração de fatos relevantes e d eterminados.
A jurisprudência pátria, em igual sentido, chanc ela a criação de Comissões Parlamentares de Inquérito como
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atribuições do Poder Legislativo, obse rvado os regramentos
específicos. Nesse sentido é o entendimento do STF 1, ao decidir que a prerrogativa de solicitar depoimentos de qualquer
autoridade ou cidadão (art. 58, § 2°, V) e os poderes de inve stigação próprios das autoridades judiciais (art. 58, § 3°) são
outorgados pelo texto da Lei Maior às comissões parlament ares de inquérito[...].
No que diz respeito aos conflito s fundiários, notadamente as invasões de propriedades privadas por índios, algumas considerações a seguir, no entendimento deste rel ator, são importantes para justificar a necessidade de apuração dos fatos pela CPI, bem como das conclusões alcançadas
através de todo o trabalho realizado ao longo desta Comissão
Parlamentar de Inquérito, que contou com o importante apoio dos demais membros parlamentares, que sempre contr ibuíram para a diligência e enriquecimento da prova produz ida durante as inúmeras audiências realizadas no decorrer do
procedimento.

1
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Por certo que não são recentes as discussões no
Estado de Mato Grosso do Sul a respeito de demarcações de
terras pretensamente indígenas . Conforme se verá das provas produzidas no presente processo, o CIMI inicia sua atuação no sentido de criar o clima de instabilidade que ora se
verifica já no final dos anos 90.
Todavia, é a partir do segundo semestre de 2008,
por força de um Compromisso de Ajuste de Conduta (CAC)
firmado entre o Ministério Público Federal (MPF) e a FUNAI,
em que houve a determinação para a demarcação de áreas
supostamente indígenas em 26 Municípios do Estado de M ato Grosso do Sul, que se pode notar um acréscimo signific ativo nos problemas de invasão de propriedades.
Por força do referido CAC foram editadas várias
Portarias pela FUNAI, com a finalidade de criar grupos de
trabalho, denominados de GT, compostos por servidores do
órgão e, ainda, terceiros contratados, com a finalidade de
encontrar e demarcar terras para comunidades indíg enas.
Como a realidade fundiária do Mato Grosso do Sul
comporta terras particulares devidamente tituladas, tota l9

mente regularizadas, deu-se início a uma ampla discussão
na sociedade e no Judiciário a respeito da tentativa de d emarcação.
Os produtores rurais, individual o u coletivamente,
passaram a questionar as pretensões da FUNAI em demarcar
terras que não concordam sejam consideradas como de tr adicional ocupação indígena.
Desde então, ações judiciais vêm discutindo a viabilidade de demarcação de terras pretensamente ind ígenas,
sendo várias as decisões judiciais profer idas no sentido de,
em diversos casos, impedir o prossegu imento dos trabalhos
demarcatórios, seja por irregularidades procedimentais, seja
ainda pelo reconhecimento de que em muitos dos c asos não
se poderia aceitar o argumento de que haveria terra indígena.
Nesse ínterim houve também um importante pronunciamento judicial a respeito da demarcação de terras indígenas pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julg amento da questão relacionada à reserva Raposa Se rra do Sol,
no Estado de Roraima (PET 3388).
10

Esse precedente se reveste de inequívoca impo rtância porquanto naquela ocasião o Excelso Pretório definiu
as diretrizes (condicionantes) para que os trabalhos de demarcação de terras pretensamente indígenas sej am realizados.
Dentre os pontos mais importantes do julgamento
no Supremo Tribunal Federal (que fixou 17 condicionantes
para o processo demarcatório de terras pretensamente ind ígenas), ao ver deste relator, estão o marco temporal de
05.10.88 (data da promulgação da Constituição Federal) c omo sendo a data em que os indígenas deverão ocupar as áreas pretendidas para fins demarcatórios, e a impossibilidade de ampliação de reservas indígenas.
E a despeito de para muitos, no momento do ju lgamento, notadamente para aqueles residentes no Estado de
Roraima, haver o sentimento de frustração pela perda da
demanda e de suas terras, não se pode negar que em uma
análise macro, mirando sobre o país de forma generalizada
(considerando a realidade fundiária dos demais Estad os da
Federação) e demais casos de conflitos indígenas, inclusive e
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especialmente no Mato Grosso do Sul, a decisão fora efet ivamente muito importante por conferir segurança jurídica
em relação especificamente a dois aspectos: marco temporal
e impossibilidade de ampliação de reserva indígena.
A relevância desses dois elementos do julgado
proferido no Supremo Tribunal Federal (Raposa Serra do Sol)
repousa no fato de que como a real idade fundiária do Mato
Grosso do Sul é regularizada há muitos anos, com as áre as
tendo sido livre e espontaneamente tituladas pelo Estado e
pela União há mais de século, não é crível, muito menos fa ctível, afirmar que há ocupação tradicional indígena nos M unicípios em que a FUNAI pretende re alizar a demarcação.
A consequência desse cenário jurídico inaugurado
pela decisão proferida no caso Raposa Serra do Sol fora de
que várias pretensões da FUNAI em demarcar terras no Mato
Grosso do Sul restaram frustradas, como, por exemplo, no
caso da área denominada Buriti, em que o Tribunal R egional
Federal da 3 a Região declarou que não havia que se falar em
posse indígena no local, justamente considerando o marco
temporal definido pelo STF, dentre outros casos em and a-
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mento em que já houve manifestação expressa do Judiciário
pela impossibilidade da demarcação, tendo em vista as co ndicionantes eleitas no julgamento do caso Raposa Serra do
Sol.
Ainda, pela análise de vários julgados proferidos
pelo STF, após o julgamento do caso Raposa Serra do Sol , em
processos que tramitam pelo país é possível verificar que esse posicionamento acerca das condicionantes para o proce sso demarcatório de terras pretensamente indígenas efetiv amente se transformou em jurisprudência iterativa daquela
Corte, posicionamento esse que inclusive fora reforçado em
julgamento de outras ações referentes ao Mato Grosso do
Sul.
E, de outro lado, não é demais mencionar que p ara os indígenas criou-se a expectativa (no ponto de vista de sse relator até mesmo indevida), após a assinatura do CAC
pela FUNAI em 2008, de que haveria demarcações de terras
no Mato Grosso do Sul, expe ctativa essa que provavelmente
restará frustrada de forma irremediável , tendo em vista a re-
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alidade fundiária do Mato Grosso do Sul e o posicionamento
judicial a respeito do assunto.
Verifica-se, então, uma situação dicotômica. De
um lado os indígenas crendo ser viável e possível a demarc ação de territórios supostamente tradicionais. De outro, pr odutores rurais que não se conformam com o processo expr opriatório de suas áreas, tendo em vista que são detentores de
justo e legítimo título de suas propriedades, há muito, mu itíssimo tempo.
E, por fim, há o Judiciário, que acaba por proferir
várias decisões confirmando que essa resistência legítima da
classe produtora ao processo demarcatório e nfim triunfará,
para o bem do Estado de Democrático e da segurança juríd ica, tendo em vista que com a aplicação das condiciona ntes
do marco temporal e da impossibilidade de ampliação de r eservas indígenas não se pode admitir que haverá demarc ações no Mato Grosso do Sul .
Diante desse cenário passou-se então a notar um
fenômeno no Mato Grosso do Sul, anteriormente não visto,
de invasões de várias propriedades particulares , sendo que
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ao final de 2015 eram mais de 90 propriedades invadidas,
um número alarmante, notadamente em se considerando que
não havia histórico nesse sentido anteriorme nte.
Chamou a atenção ainda notícias que chegaram
ao conhecimento desta Casa de Leis, de que várias dessas
invasões de propriedades particulares eram realizadas com
características de inegável organização, inclusive utilizando-se de armamentos, táticas de guerrilha, agressividade,
enfim, elementos que em princípio não eram no tados em situações de invasões anteriores e que não fazem parte da cultura desses povos indígenas.
Apenas a título de ilustração, e esse tema específico será abordado oportunamente no presente relatório, o
caso da reintegração de posse da Fazenda Buriti, em Sidr olândia, MS, chama a atenção por vários fatores.
O primeiro é o enfrentamento, a resistência dos
indígenas quanto à determinação d e reintegração de posse.
Não se pode deixar de reconhecer que índios são brasileiros e
cidadãos como quaisquer outros, que dentre tantos direitos
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possuem inequívocas obrigações e, dentre elas, a de respe itar as determinações judiciais.
A resistência a uma determinação de reintegração
de posse é ilegal, porquanto é necessário que as ordens jud iciais sejam cumpridas integralmente, sob pena de se insta urar o caos social. Nesse ponto, chama a atenção realmente
que indígenas até então sem histórico de questionam entos
com relação às instituições, aos Poderes constituídos, pa ssem a adotar essa postura de maneira tão ostensiva, como
fora o caso, amplamente noticiado na imprensa, inclusive
nacional, do mandado de reintegração de posse rasgado por
indígenas presentes no local, em manifesto desrespeito às
instituições.
Como não há histórico desse tipo de comport amento por parte dos indígenas, realmente chama a atenção o
fato: por que motivo agora estariam a ocorrer fatos como e sses? Haveria algum tipo de orientação send o prestada aos
indígenas? Haveria alguém ou alguma entidade incutindo
nos indígenas essa desesperança com o Estado de Direito,
esse descrédito e desrespeito para com as inst ituições?
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Há efetivamente na reintegração de posse da Fazenda Buriti outro fato que chama a atenção: a resistência
no cumprimento da determinação judicial. Como também
amplamente fora divulgado pela imprensa, houve enfrent amento direto com a Polícia Federal por parte dos indígenas,
que estavam inclusive portando armas de fogo.
Ora, é sabido e ressabido que justamente pela falta de assistência da FUNAI os indígenas não possuem cond ições decentes de vida, pelo contrário, na maioria dos casos é
de inaceitável miséria a situação verificada nas aldeias e r eservas.
Quem, então, estaria a adquir ir armamentos para
os indígenas? Quem estaria proporcionando o transporte
desses indígenas de um local para outro, considerando -se
que as invasões têm ocorrido em diferentes localidades do
Estado, com presença cada vez mais crescente das comun idades indígenas?
Esses fatos realmente são notáveis. Ao analisar-se
a dinâmica das invasões realizadas em propriedades rurais
no Mato Grosso do Sul verifica -se que há uma nítida e novel
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organização entre os indígenas, não somente de material,
como armamentos, mas também de logística e apoio para que
os atos sejam praticados.
Importante esse relator desde já ressaltar, de fo rma veemente, que não é contra qualquer tipo de organização
de segmentos da sociedade para a defesa de seus direitos,
desde que seja tudo realizado conforme a legalidade. E invasão a propriedades privadas, resistência a ordens judiciais
não podem ser tidas como condutas líc itas, aceitáveis.
Muito menos se houver, como se verificou em r elação ao CIMI, orientação e atuação direta para que esses
eventos ocorram. E, também como será a seguir demonstr ado, não se trata de ação recente.
Trata-se, em verdade, de um plano cuidadosame nte orquestrado, com o deliberado intuito de desestabilizar
instituições, os Poderes constituídos, o Estado Democrático
de Direito. A documentação trazida ao processo é estarrec edora no que diz respeito aos intentos do CIMI, sob a trave stida roupagem de proteger direitos de indíg enas.
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Como dito, analisando-se a situação das comunidades indígenas no país, e notadamente o Mato Grosso d o
Sul, não é factível imaginar que essa estrutura e organização
sejam decorrentes de atos especificamente praticados pelos
indígenas.
Aliado a esse fato, várias foram as denúncias e ncaminhadas à CPI, conforme documentação que está devid amente juntada no processo administrativo, de participação
do CIMI como elemento de fomento e apoio às comunidades
indígenas nas invasões de te rras particulares.
O ato é da maior gravidade e, conforme será d emonstrado em tópico específico, fora comprovado, no ente ndimento deste relator, pelos demais elementos de prova col etados ao longo de uma ampla, extensa e exaustiva instrução
processual.
A pujança e a robustez da prova documental já
seriam suficientes, por si, para entender pela atuação do
CIMI na invasão de propried ades particulares, em prejuízo à
segurança pública do Estado. Mas foi nos depoimentos pre stados nesta CPI, juntamente com os demais documentos que
19

ao longo do processo foram sendo apresentados, que resta
possível concluir, de forma inexorável, que há responsabilidade do CIMI nas invasões de propriedades privadas, inst abilidade social e prejuízo à segurança pública.
Reputa-se o ato de gravidade extrema porque se
trata de pessoa jurídica de direito privado (CIMI), com repa sse de recursos significativos , inclusive do exterior, e que teria como função precípua atuar na evangelização das com unidades indígenas, mas quando se analisa a prova produzida
no processo verifica-se que isso não vem ocorrendo, pelo
contrário, o que se nota é uma atuação específica e direci onada do referido órgão no sentido de manipular as comun idades indígenas conforme seus interesses, aproveitando -se
de sua situação de dificuldade financeira e mesmo miserab ilidade para incitar a violência e invasão a propriedades pr ivadas, causando inequívoco e repudiável prejuízo à segura nça pública do Mato Grosso do Sul.
Há ainda vários outros elementos de preocupação
que foram constatados com os trabalhos da CPI. Dentre eles
pode se citar a interferência de organizações não govern a-
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mentais, inclusive estrangeiras, que têm repassado vultosas
quantias em dinheiro para o CIMI, inclusive com a deliber ada intenção de retomada de áreas.
Ora, como conceber que uma pessoa jurídica de
direito privado, como o CIMI, receba recursos do exterior p ara retomadas, sem que tenha havido por parte dessas organ izações estrangeiras qualquer tipo de questionamento a re speito do que e de que forma seriam realizadas essas retomadas?
Verifica-se, em verdade, que há um nítido despr ezo pela ordem institucionalizada, pelos poderes constitu ídos,
pela lei, enfim, pela soberania nacional, motivos esses que
somente reforçam a convicção de que a constituição desta
Comissão Parlamentar de Inquérito reveste -se da necessária
e imprescindível legalidade e, ainda, da urgência na análise
de tema dotado dessa gravidade.
E, conforme será demonstrado a seguir, no deco rrer do presente relatório, os trabalhos realizados pela CPI
forneceram a este relator a certeza, abs oluta, inabalável, de
que o CIMI está atuando, desde há muito, em um plano para
21

incitar e financiar as invasões de propriedades privadas no
Estado de Mato Grosso do Sul.
Concluir-se-á, adiante, que não somente os pr odutores rurais foram vitimados pelo estado de insegurança
jurídica causado pela invasão de suas pr opriedades (isso sem
contar com todos os demais prejuízos daí decorrentes), mas o
Estado, toda a sociedade sul mato -grossense e mesmo os indígenas foram vitimados pela conduta do CIMI, orquestrada de forma muito organizada, com a participação de vários
atores que tiveram suas atuações de vidamente demonstradas
nos trabalhos, sendo caso, portanto, de devida responsabil ização.
O presente relatório está dividido nas seguintes
partes: a) considerações iniciais a respeito do CIMI; b) prova
documental produzida no processo sobre a atuação do CIM I
na incitação à violência e invasão de pr opriedades privadas;
c) prova oral produzida na CPI a respeito do envolvimento e
atuação do CIMI nos atos mencionados no requerimento de
abertura da CPI; d) dos membros do CIMI implicados nas
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condutas objeto de apuração da CPI e; e) conclusão e propo stas de encaminhamentos no relatório.
Nos itens b) e c) do relatório, como visto, serão
objeto de consideração os elementos de prova produzidos ao
longo dos trabalhos desta Comissão Parlamentar de Inquérito
e que demonstram que efetivamente procedem as denúncias
inicialmente realizadas contra o CIMI.
No item d) será feita a análise sobre a particip ação de membros do CIMI nos atos mencionados na denúncia.
Como a pessoa jurídica é uma ficção jurídica, atua na forma
de seus representantes, prepostos, funcionários e colabor adores. Este item do relatório, portanto, cuidará de demon strar a atuação de cada membro do CIMI nos fatos apurados
na presente CPI, de modo que possam ser tomados os enc aminhamentos necessários para a apura ção das responsabilidades, cuidando o item e) das concl usões sobre o trabalho.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS SOBRE O CIMI E O OBJETO DA
CPI

Devido à extensão do relatório, apenas para fins
didáticos, informa-se que o objetivo deste tópico do relatório
é tecer algumas considerações a respeito do CIMI e suas at ividades institucionais e estatutárias, bem como tratar dos
elementos de prova documental que levaram à conclusão
sobre a participação do CIMI nos atos mencionados no requerimento de abertura e instalação da CPI.
Antes disso, porém cumpre fazer apenas uma br eve consideração sobre o objeto da CPI, tendo em vista incl usive as várias tentativas, inclusive judiciais, de impedir a r ealização dos trabalhos, ao argumento de que se estaria no
caso a apurar ações praticadas por indígenas, o que não seria de competência dessa augusta Casa Legi slativa.
O objeto da CPI é o CIMI. Suas ações é que devem
ser investigadas e não de indígenas. Não se discute a invasão
de terras por indígenas, pois isso é um f ato.
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O que importa considerar no caso é o que ou
quem tem levado os indígenas às invasões. Quem os está
incitando tendo em vista que não havia histórico nesse se ntido no Estado e, ainda, quem está financiando os custos p ara que essas invasões possam ocorrer e quem dá suporte para que depois de realizadas continuem a exi stir?
Os indígenas são apenas a ponta final dessa linha
de atuação que vem se desenhando de forma orquestrada e
extremamente organizada há praticamente vinte anos no Mato Grosso do Sul.
De modo que não se apurou, em momento algum,
conduta praticada por indígenas, mas sim por uma entidade,
pessoa jurídica de direito privado, que tinha inicialmente a
finalidade de realizar a evangelização dos índios, mas que
adotou prática completamente diferente, praticando ilíc itos
variados, absolutamente graves e que graças ao trabalho d esenvolvido na presente CPI poderá ser objeto de apuração p elas autoridades competentes, pois não é possível, admissível,
muito menos concebível, que a segurança pública de um E stado seja colocada em risco por força de atuações com ca-
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ráter nitidamente anarquista, questionadores dos poderes
constituídos e por isso iniludivelmente ilegal.
O CIMI é instituição que tem por finalidade a at uação na questão indígena e que , ao longo de vários anos,
desde sua instituição está a se modelar e atuar em conform idade com interesses que, como se verá a seguir são escusos
e ilegais.
Antes de se analisar o envolvimento efetivo do
CIMI nos fatos tratados na presente CPI, é importante uma
mirada de olhos para a instituição, sua criação e atuação no
país, o que muito auxilia compreensão da atuação ilícita do
CIMI.
Essa análise, no entendimento deste relator, é
importante porque reforça a conclusão de que efetivamente
houve um programa colocado em execução pelo CIMI com
o nítido, inescondível e inconfessável propósito de desestabilizar o agronegócio, contestar instituições e o próprio Poder constituído.
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A situação constatada nos presentes autos é de
extrema gravidade. Implica em vilipêndio para todos os cid adãos, e risco para a soberania nacional.
O CIMI fora criado em 1972 com a finalidade de
atuar junto às comunidades indígenas, logo após a Conve nção de Barbados que também iniciou a atuação da denom inada Antropologia da ação. De forma resumida, é possível afirmar que desse encontro surgiu uma nova forma de agir p ara com os povos nativos, notadamente na América Latina.
Deixa-se de lado a integração dos nativos à cultura, questi ona-se a Teoria do Descobrimento para afirmar que as terras
descobertas não mais deveriam perte ncer ao país cuja Coroa
tenha sido a responsável pelo descobrimento, mas sim dos
povos que estavam originariamente no local. É a teoria do
indigenato em seu estado primevo que vem sendo defendida
de forma incompreensivelmente insistente pelo CIMI desde
então. E é em cima dessa base teórica que de desenvolve o
plano de ação do CIMI em todo o país, sendo que no Mato
Grosso do Sul essa atuação se dá com mais ênfase a partir
do final da década de 90.
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E, como mencionado anteriormente, a análise et imológica das palavras que compõem a sigla CIMI é suficiente
para entender que a finalidade é prestar assistência às c omunidades indígenas.
Não haveria qualquer problema na constituição do
CIMI para a defesa dos interesses dos indígenas. É sabido e
ressabido, de outro lado, que segmentos frágeis da sociedade
demandam apoio de outros setores, de terceiros para a def esa e salvaguarda de seus interesses, notadamente quando
ocorrem conflitos com outros segmentos sociais.
O que não se pode admitir é a utilização de inst ituições como o CIMI, para atuar diretamente dentro de a ldeias e reservas indígenas com o objetivo de desestabilizar
as relações entre índios e não-índios, contestar ordens
judiciais, enfim, prejudicar a segurança jurídica no Estado
de Direito.
E há um traço de maior gravidade ainda no caso,
porquanto a incitação às invasões de propriedades privadas
decorre de um cenário de desrespeito aos poderes constituídos.
28

O CIMI tem seu início de atuação marcante após
um Simpósio realizado na cidade de Bridegtown, em Barb ados, denominado de Simpósio sobre Conflitos Interétnicos na
América do Sul.
Conforme narra Lorenzo Carrasco (fls. 28 do v olume 1 das Notas Taquigráficas), a coordenação do encontro
coube ao antropólogo austríaco Georg Grunberg, da Univers idade de Berna. Atualmente, Grunberg está empenhado na
missão de criar uma nação guarani, na estratégica região da
tríplice

fronteira

Argentina-Brasil-Paraguai,

explicitamente,

em oposição ao projeto de integração do MERCOSUL. Esse i ndivíduo foi encarregado pelo CIMI de organ izar essa reunião
em Barbados está por trás de toda essa questão de criar uma
suposta nação gu arani.
Paulo Suess, secretario geral do CIMI entre 1979 1987, citado por Lorenzo Carrasco em seu depoimento (fls.
30 do volume 1 das Notas Taquigráficas), express ou-se no
seguinte sentido: A pastoral do CIMI visa transformações
estruturais do sistema e da sociedade e se situa na contramão do sistema, por isso está sempre envolvida em
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conflitos com a ordem vigente. A presença missionária
nas lutas indígenas torna-se relevante a partir da capacidade de romper com o sistema que oprime e exclui. O evangelho, na leitura do CIMI, é a areia na máquina do
sistema e não o óleo. Tudo o que sirva para obstaculizar
o sistema brasileiro vamos fazer para parar. O evangelho
para nós é colocar areia na máquina nacional. Por isso o CIMI
assumiu o apoio decidido à reconquista e garantia de
seus espaços territoriais, tais como retomada, autodemarcação, desintrusão e revisão de territórios, posicionar-se contra os projetos desenvolvimentistas, que afrontam os direitos indígenas e desrespeitam a dimensão sagrada
das relações estabelecidas com a Mãe Terra.
Da declaração acima, de um membro do CIMI da
mais alta relevância, é possível tirar várias conclusões. Ver ifica-se que realmente a posição do CIMI é o questionamento
ao sistema, ao desenvolvimento, o apoio à luta armada incl usive (porque é sabido dos riscos de invasão às propried ades
privadas), à invasão de propriedades. A literalidade das pal avras utilizadas por Paulo Suess, repita -se, Secretário Geral
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do CIMI, não deixam dúvidas, mas sim tornam perplexos os
seus ouvintes que têm respeito às leis, aos poderes constit uídos. E, nesse caso, dada a posição de quem prest ou a declaração (Secretário Geral do CIMI), não é possível aceitar o a rgumento infelizmente utilizado no depoimento de D. R oque
Paloschi, atual presidente do CIMI a essa CPI, em que man ifestou completo, ou conveniente, desconhecimento dos fatos
e atos criminosos praticados pelos membros da inst ituição
no Mato Grosso do Sul.
Da análise dessa manifestação e dos demais documentos e declarações prestadas no processo é possível
concluir que houve uma ação concatenada de incutir nos
indígenas o sentimento de que não seria possível resolver
o problema da demarcação de terras indígenas pela via da
legalidade, mas sim pela invasão de terras, através do termo
que se pretendeu empregar para travestir de legalidade a atuação: retomadas.
Esse trabalho se iniciou pelo CIMI há muitos anos, na década de 90 ainda, quando por certo o setor prod u-
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tivo, a sociedade sul mato-grossense não se acercou do per igo que passou a pairar sobre o Mato Gro sso do Sul.
E o perigo, como se verá, não se resume na pre stação de assistência aos indígenas, pois desde que esses tr abalhos sejam realizados dentro da legalida de não haveria
qualquer problema.
O argumento de que não se poderia esperar sol ução do processo demarcatório por força dos processos judic iais e da inação do Executivo cala fundo para aqueles que
têm por objetivo a demarcação (indígenas) e encontram uma
resistência muitas vezes incompreensível por parte dos Pod eres constituídos, notadamente porque desconhecem os trâm ites legais, a interpretação do Judiciário a respeito de seus
direitos.
E esse sentimento de desesperança, de necessid ade de uma guinada radical, transbordando da legalidade, foi
colocado de forma sistemática nas comunidades indígenas
pela atuação de membros do CIMI, pregando que a sol ução
prevista na legislação não é adequada. As cartas enviadas
pelos indígenas Terena a diferentes instituições e órgãos pú32

blicos, que constam dos autos são bastante ilustrativas em
externar esse tipo de sentimento pelos indígenas, de de scrença nas instituições e, por isso, desre speito às decisões
que eventualmente forem proferidas.
Ocorre que a judicialização é uma consequência
inevitável do processo demarcatório, a persistir a atual si stemática de demarcação. Isso porque o contraditório, para
não se dizer que inexiste, é diferido, sendo que as partes af etadas (produtores rurais) têm parcas chances de fazer valer
seus argumentos no referido processo. Como as consequê ncias da demarcação são a e xpropriação, sem pagamento de
terra nua, por certo que aqueles que adquiriram suas propr iedades a justo título envidarão os mai ores esforços previstos
na legislação para a salvaguarda de seus interesses e dire itos, sendo o Poder Judiciário o local adequado para a di scussão. Ou seja, na prática, conforme a realidade que se vem
observando ao longo dos anos, seria utópico afirmar que o
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processo de demarcação se encerra na seara a dministrativa,
pois isso sabidamente não ocorre 2.
Ora, mas a partir do momento em que a FUNAI inicia o procedimento administrativo, conforme previsão l egal,
e há judicialização do caso, inclusive com deferimento de l iminares para suspender os processos demarca tórios (porque
em muitos casos são flagrantes as ilegalidades pratic adas), é
o Poder Judiciário quem está a impedir a continuid ade dos
trabalhos, e conforme autorização legal, ou seja, nada há de
ilícito nessa conduta. Trata-se (a suspensão do processo demarcatório, quando for o caso) de uma determinação de um
Poder constituído, que possui a prerrogativa inafastável
de aplicar o direito.
De modo que se o Poder Judiciário está a impedir
o avanço do processo demarcatório, não por qualquer tipo de
interesse contrário aos indígenas (influência dos ruralistas,
como se costuma afirmar) , mas por constatação de irregularidades e inconsistências nos processos administrativos,

Embora, como é possível observar das manifestações da XXI Assembleia Geral Ordinária do
CIMI, realizada no ano de 2015, a ousadia, teimosia e utopia são marcas da conduta adotada pelo
CIMI.
2
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qualquer ato que tenha o objetivo de contestar as decisões
proferidas nesses processos judic iais (ou seu resultado concreto, que é a paralisação do processo administrativo) somente pode ser realizado no Judiciário.
O argumento de que o Judiciário é moroso (conforme se denota, por exemplo, em carta enviada pelos índios
da etnia Terena à Presidência da República), de que os processos se estendem por vários anos sem que uma solução d efinitiva seja fornecida, não pode ser aceito como suficiente a
justificar a prática de crime de invasão de propriedade
privada, dano, dentre outros, como se tem visto em várias
situações de invasões de propriedades particulares no Mato
Grosso do Sul.
Produtores rurais e indígenas sofrem igualmente
os efeitos negativos do tempo necessário para o julgamento
dos processos, mas devem se submeter à ordem estabelecida. Os produtores rurais certamente não conseguem viabilizar a exploração de uma propriedade que está sendo objeto
de litígio dessa natureza (simplesmente pelo fato de que não
conseguiriam conceder garantia para os necessários empré s-
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timos para financiar o plantio), mas essa situação não lhes
permite, de outro lado, tomar quaisquer medidas como fo rma
de autotutela.
Assim, o fato de haver problemas de ordem técn ica e prática que impedem, na visão dos favoráveis à dema rcação, o andamento dos processos não pode servir de justificativa para a atuação de órgãos como o CIMI de deliberadamente incitar à desobediência civil, desrespeito à ordens judiciais, invasão de propriedades privadas e financiamento de todas essas ativid ades.
A partir do momento em que se comprova que há
atuação dos integrantes do CIMI (ou de qualquer outra ent idade que fosse objeto de investigação) diretamente junto às
comunidades indígenas para incitar a violência, invasão de
propriedades privadas e ainda, financiar essas ações, resta
inequívoco que há ilegalidade, que merece ser objeto da
mais rigorosa apuração e punição.
E a prova nesse sentido , a demonstrar que no caso concreto o CIMI atuou de forma direta na incitação à vi o-
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lência e financiamento de invasões de terras no Mato Grosso
do Sul é robusta, pujante.
A simples leitura e análise dos document os inicialmente fornecidos a título de denúncia seria suficiente para
concluir pela participação efetiva do CIMI na incitação a i nvasão de áreas particulares e também o seu f inanciamento.
Passa-se a seguir, a considerar os documentos do
processo para comprovar e justificar o entendimento deste
relator pelo envolvimento do CIMI nos atos mencionados
no requerimento de abertura da CPI, bem como da imprescindibilidade da apuração de responsabilidades por esses
atos de extrema gravidade que tanto prejuízo tem trazido ao
Estado de Mato Grosso do Sul.

DA PROVA DOCUMENTAL A DEMONSTRAR A PARTICIP AÇÃO EFETIVA DO CIMI NA INCITAÇÃO À VIOLÊNCIA

Feitas as considerações iniciais a respeito do o bjeto da presente CPI, passa-se a analisar a prova documental
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que, como dito acima, é robusta e pujante a apontar para o
CIMI como o responsável único pela incitação à invasão
de propriedades privadas no Mato Grosso do Sul.
A análise da prova documental deixa claro que as
suspeitas, os indícios que foram considerados no início dos
trabalhos, determinantes para a instauração da presente
Comissão Parlamentar de Inquérito, realmente procediam.
Através da análise dos documentos que instruem
o presente processo é possível concluir que o CIMI a tua há
muito tempo no Estado de Mato Grosso do Sul, com o delib erado e inescondível intuito de praticar atos tendentes a d esestabilizar o agronegócio.
O documento de fls. 06 dos autos chama a ate nção. Trata-se de uma declaração prestada por indígena, de
próprio punho, em que se denuncia a prática de pessoas
(indígenas) a praticarem ilícitos dos mais variados, sob a orientação e incentivo do CIMI. Resta inequívoco na referida
declaração que há uma participação do CIMI na incitação
dos indígenas para a invasão de propriedades, justamente
pelo argumento de que não seria possível aguardar as sol u38

ções previstas na legislação (ou seja, a contestação à atuação
dos Poderes constituídos). Nessa declaração já é possível v erificar a postura que o CIMI adotou ao longos desses anos
em que atuou nas aldeias indígenas, de incutir o pensamento
de descrença e desrespeito aos poderes constituídos, prega ndo uma solução para os problemas indígenas baseada na
contestação à lei, às autoridades, à propriedade privada.
O documento de fls. 07, por seu turno, confirma a
afirmação de que houve uma ação concatenada pelo CIMI
junto a lideranças indígenas com o objetivo de incitar às
invasões de propriedades particulares.
Trata-se de uma carta aberta escrita pelas lideranças à Presidência da República em que nitidamente se
contesta a suposta inação do Poder Público em resolver o
problema das demarcações de terras indígenas. Verifica -se
que a carta é expressa ao mencionar que as decisões profer idas pelo Poder Judiciário é que são prejudicia is aos seus interesses e não podem ser aceitas. Ora, é do Poder Judiciário
a prerrogativa final, última, de aplicar o direito! Como então
admitir que suas decisões, proferidas com base no contrad i-
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tório e na ampla defesa, não sejam aceitas pelos jurisdici onados?
Essa postura de questionamento às decisões jud iciais, obviamente quando desfavoráveis ao processo dema rcatório, são inclusive notadas em manifestações orais de
membros do CIMI, como ocorreu com o discurso de Flávio Vicente Machado, coordenador regional do CIMI no Mato Grosso do Sul, quando compareceu na invasão da Fazenda Buriti,
na noite anterior ao enfrentamento com as forças policiais,
felicitando os invasores pelo ocorrido, bem como dizendo que
a área era dos indígenas, a despeito do conhecimento prévio
de que havia decisão judicial declarando que a área não p oderia ser considerada indígena.
Esse tipo de pensamento, de contestação, não é
da natureza dos indígenas e não parece factível que essa
conduta tenha surgido espontaneamente, sem qualquer tipo
de interferência. E quando se analisa os demais documentos
dos autos, notadamente os planos de trabalho desenvolvidos pelo CIMI é possível constatar que o fornecimento de orientações aos indígenas, inclusive assessoria jurídica , cer-
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tamente influiu para esses posicionamentos questionadores a partir do ano de 2001 e notadamente agora, em período mais recente, em que as invasões de terras se torn aram
insuportavelmente frequentes.
Conclusão ainda importante a respeito da carta
aberta acima mencionada é quanto ao seu teor e forma de elaboração. Por certo que não fora elaborada sem quaisquer
ou maiores cuidados, muito menos com ausência de técnica
jurídica. Trata-se de redação escorreita, técnica (jurídica),
com perfeita concatenação de ideias, enfim, demonstração de
se que está a tratar conscie ntemente do tema.
Reforço que não há de minha parte qualquer tipo
de restrição com relação à assistência a ser prestada às c omunidades indígenas, que certamente dela necessitam. Entretanto, o que não se pode admitir é que essa assistência
seja prestada com finalidades ilícitas. E a consideração acima é importante para saber que já no envio da mencion ada
correspondência verifica-se que há uma assistência específica prestada pelo CIMI às comunidades indígenas, po rquanto
sem qualquer traço de desrespeito ou preconceito, não seria
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possível que os indígenas (considerados na acepção literal da
palavra) tivessem condições de redigir correspo ndência com o
rigor jurídico das expressões, nem muito menos das inform ações.
Tratando especificamente do CIMI , a partir de fls.
78 dos autos há um elemento da maior importância que, a
meu ver, comprova a atuação de organismos internacionais, em conjunto e conluio com o CIMI para financiar o
processo de instabilidade no campo que se viu nos últimos
anos.
Esse documento, analisado em contexto com os
demais elementos dos autos permite a conclusão de que ef etivamente houve a ação concatenada do CIMI para desestab ilizar o direito de propriedade no Mato Grosso do Sul.
Trata-se (o documento de fls. 77 e seguintes) de
um convênio entre o CIMI e uma instituição inglesa denom inada CAFOD (The Catholic Found for Overseas Development).
Referido convênio trata do (item B, alínea a)), conforme projeto que lhes fora apresentado por dois integrantes do CIMI: Nereu Schneider e Olívio Mangolin.
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Nesse passo é importante mencionar que a ajuda
de entidades estrangeiras é realmente o forte das receitas
obtidas pelo CIMI, o que soa no mínimo estranho, pois há v árias organizações de outros países enviando recursos para o
Brasil com a finalidade específica de invadir propriedades
particulares.
É o que se percebe, por exemplo, do balanço apr esentado nos autos pelo CIMI, relativo aos anos de 2013 e
2014, dando conta de que a entidade recebeu de institu ições
estrangeiras mais de R$ 7.000.000,00, quando se constata,
de outro lado, que não há prova por parte do CIMI de dest inação desses recursos para qualquer projeto do interesse da
comunidade indígena.
Na proposta de trabalho encaminhada para a sol icitação dos financiamentos cons ta expressamente que os
membros do CIMI, certamente com autorização e conhecimento da entidade, teriam como finalidade realizar atos de
retomada. Há expressa menção no e-mail encaminhado pelos membros do CIMI que a função do Sr. Nereu Schneider
seria coordenar o programa de atividades de todo o regional
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de MS, animador das atividades do CIMI nas diferentes dioc eses do regional, assessoria permanente à Associação dos Í ndios Guató – canoeiros do Pantanal e ao Aty Guasu Guarani,
organização dos encontros sobre retomadas de terras dos
Guarani e Kaiová, monitoramento do trabalho de su bsistência
entre o povo Guató e Guarani e Kaiová juntamente com o Frei
Alido Rosá, animação dos cursos de saúde indígena, propo rcionar encontros das várias organizações indígenas do regional, participar das assembleias da CNBB Regional Oeste I e
de suas respectivas dioceses, membro do Conselho Regional
de Pastoral, participar das reuniões do Movimento Popular,
acompanhar a Comissão de Investigação das condições de
trabalho e Reeditar o livro Povos Indígenas no MS - viveremos
por mais 500 anos.
Resta inequívoco o propósito do Sr. Nereu Schneider, membro do CIMI, no projeto encaminhado ao C AFOD: proporcionar atos para a retomada de áreas consider adas como de imemorial ocupação. O mesmo se pode dizer para o também integrante do CIMI, Olivio Mangolim, que po ssuía idêntica atribuição.
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E por proporcionar atos de retomada, considera ndo-se os documentos dos autos deve -se entender não some nte fomentar o entendimento de que seria necessário reali zar
a demarcação com as próprias mãos, mas também financiar
esses atos, porquanto há orçamento específico p ara isso.
Às fls. 78 dos autos consta documento comprob atório de remessa de recursos, no valor de US$ 70.000,00 ao
ano para o CIMI, inclusive sendo mencionado número de
conta corrente da própria entidade.
Ora, esse documento, que não fora infirmado em
momento algum durante a instrução do procedimento na
presente CPI 3 , deixa claro que há uma atuação do CIMI na
orientação e assistência aos indígenas em retomadas de áreas supostamente indígenas, recebendo recursos do exter ior
para tanto.
No documento de fls. 81, intitulado de Breve Descrição do Programa que fora proposto ao CAFOD consta

Importante registrar que este documento fora inclusive mostrado para membros do CIMI
durante depoimentos na CPI e não houve qualquer questionamento. Pelo contrário, confirmou-se
o recebimento de valores pelo CAFOD, como sendo um parceiro internacional da entidade.
3
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também de forma expressa a atuação do CIMI no apoio às
retomadas.
Nesse momento entendo que reside um traço indelével da ilegalidade cometida pelo CIMI, na pessoa de
seus integrantes (aqui nesse caso por Nereu Schneider e Ol ivio Mangolim).
Entendo importante, nesse momento, tecer alg umas considerações a respeito da expressão retomada comumente utilizada pelos favoráveis à questão indígena. Referida
expressão, em meu entendimento, tem sido manipulada e
convenientemente utilizada para travestir de legalidade a
prática de um crime, que é a invasão de terras particulares.
O primeiro ponto a considerar é que o processo
administrativo da FUNAI, ainda que regulado por um decreto
legislativo, não pode ser considerado superior aos demais
princípios e regramentos legais. Ainda, o andamento do pr ocesso administrativo demarcatório não se sobrepõe a decisões judiciais, ainda mais quando forem proferidas com base
na Constituição Federal.
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Não se pode admitir, conceber, e muito menos
transigir com qualquer tipo de entendimento que contrarie a
aplicação da Constituição Federal. E é justamente o que está
ocorrendo com a utilização do termo retomada pelo CIMI.
Cumpre mencionar que a retomada pode ocorrer
em dois tipos de áreas: aquelas que já são objeto de estudo e
podem se encontrar em diferentes fases do processo admini strativo da FUNAI e áreas outras que sequer são objeto de e studo.
Nesse caso, com relação às áreas que sequer são
objeto de estudos, dúvidas não há que surgir a respeito da
natureza do ato: esbulho possessório, crime de invasão de
propriedade privada.
No segundo caso, ou seja, em áreas que são objeto
de estudo, a situação não difere. As áreas em estudo podem
ou não estar sendo questionadas pelos produtores rurais af etados. Mas, ainda que não estejam sendo questionadas, a i nvasão da área sem a intervenção do Poder Público não pod eria ser caracterizada de outra forma senão como invasão,
ato ilícito. E, se a área objeto da pretensa demarcação est i47

ver sendo questionada, no processo administrativo ou na
Justiça, ainda mais grave é a situação, porque não se pode
sobrepor à manifestação do Poder Judiciário.
De modo que é forçoso concluir que, se há um
processo demarcatório em andamento, ainda que com laudo
circunstanciado publicado reconhecendo a área como indíg ena e, ainda que haja Portaria Ministerial, por exemplo, nos
termos previstos no art. 2 o , §8 o do Decreto n. 1.775-96, mas
a questão esteja judicializada, com decisão (judicial) contr ária ao andamento do processo, não se pode deixar de atender
a esse comando jurisdicional.
Isso porque o procedimento administrativo não
pode se sobrepor ao judicial. Explico de forma a melhor e xternar e justificar meu posicionamento. Uma decisão adm inistrativa reconhecendo que determinada área é indígena
tem seus efeitos suspensos por decisão judicial em sentido
contrário e é esta última (decisão judicial ) que deve prevalecer.
E é exatamente isso o que está a ocorrer na atu ação do CIMI.
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Está-se a questionar a atuação do Poder Judiciário, a desrespeitar decisões judiciais que determinam,
com base na lei e na Constituição Federal, a suspensão dos
processos administrativos ou que declaram que determin adas e pretensas áreas não são de imemorial posse indígena.
Recusa-se ainda a aceitar o posicionamento sufragado pelo
Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do caso
Raposa Serra do Sol em relação ao marco temporal e à impossibilidade de ampliação de reservas i ndígenas.
Vale dizer, utiliza-se de via transversa para alca nçar o objetivo proposto: a demarcação de terras. Desconsid eram-se as decisões proferidas pelo poder constituído para i nsuflar os ânimos, disseminar o clima de desprezo e desrespeito às instituições, como forma de justificar que a autotutela, no caso represe ntada pela invasão a propriedades
privadas, seja a alternativa para a solução dos problemas. A
respeito desse desprezo do CIMI para com o po der constituído no país serve de exemplo o material apreendido com o
membro do CIMI, Rui Marques Oliveira (mencionado inicia l-
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mente como Rui Sposati), quando da reintegração de posse
da Fazenda Buriti, em Sidrolâ ndia, MS.
Naquela oportunidade, abordado pelo Delegado da
Polícia Federal Alcídio de Souza Araújo, o Sr. Rui Marques
Oliveira (membro do CIMI) portava consigo um comp utador
(notebook) que continha em seu drive documentos a ltamente
comprometedores e que desnudam o modo de pensar dos i ntegrantes do CIMI, o modus operandi para alcançar seus objetivos. Foram encontrados nos arquivos do computador manual de anarquismo, questionamentos às instituições est atais, manual para elaboração de bombas caseiras, silenciadores em armas de fogo, fraudes em cartões de crédito,
dentre outros. Esse arquivo encontrado no equipamento do
membro do CIMI possui, em verdade, muito dos ensiname ntos necessários para colocar em prática a linha de conduta
pregada por Paulo Suess, ex -Secretário Geral do CIMI.
Não se pode imaginar que uma instituição que
possua tão nobres propósitos , com o pretenso objetivo de evangelização e apoio às comunidades indígenas, se preste a
um papel tão acintoso ao Estado de Direito, de se fazer pr e-
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sente em um local em que naturalmente os ânimos estão acirrados, para incitar a violência e a resistência ao cumprimento de uma ordem judicial. Não se pode negar, porquanto é inolvidável, que fora justamente a resistência prat icada pelos indígenas naquela fatídico momento que causou o
enfrentamento e, por consegu inte, o indesejado passamento
de um indígena (que em verdade poderia ser qualquer ser
humano no local presente). E é a apreensão do material com
o membro do CIMI que fornece a conclusão, ao entender deste relator inafastável e induvidosa, de que é intuito do CIMI incitar a violência e invasão de terras particulares,
desestabilizar o agronegócio, contestar o Estado de Direito.
Por isso não se pode deixar de concluir que não
há outra definição para o termo retomada senão invasão. Invasão de propriedades particulares, devidamente tituladas,
invasão e destruição de patrimônio de famílias que ao longo de tantos anos, gerações, com sofrimento, abdicação e
obstinação, dedicaram-se ao cultivo da terra, para melhoria
das próprias vidas, o que é absolutamente legítimo, mas
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sem dúvida alguma para expandir, consolidar a fronteira agrícola pelo país 4.
A respeito da atuação institucional do CIMI é de
se citar que em consulta ao site do órgão está mencionado
que um dos princípios fundamentais de sua atuação é ser
um aliado dos indígenas na luta e garantia de seus direitos
históricos. Essa informação consta do site da entidade e fora
verificada recentemente. A partir do momento que os índios
consideram que o direito à terra é dos mais importantes,
fundamentais para a sua sobrevivência (e assim o fazem porque certamente esse entendimento fora incutido por força da
incessante e agora já antiga atuação do CIMI junto às com unidades indígenas), resta forçoso reconhecer que alia o CIMI
a esse trabalho, oferecendo a mencionada assistência em todas as áreas, sendo ele, o CIMI , um protagonista do projeto.
Retornando ao convênio firmado com o CAFOD , há
elementos estarrecedores a demonstrar a atuação do CIMI
As raízes históricas do processo de ocupação do Mato Grosso do Sul, notadamente após a
Guerra do Paraguai são o decreto de absolvição a todo e qualquer produtor rural, pois quando
aqui chegaram o fizeram por necessidade do país, por estímulo da União Federal e, ainda, depois
que o SPI já havia realizado a remoção dos indígenas para aldeias especificamente demarcadas.
4
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na incitação a violência e invasão de propriedades privadas.
Às fls. 84 dos autos, que trata da descrição do
programa apresentado ao CAFOD, consta que a atuação do
CIMI será na formação e informação de lideranças indígenas
(item B, alínea a)), bem como prestar assessoria jurídica nos
processos de reocupação de territórios (item B, al ínea d)).
Veja-se que a assessoria jurídica é proposta para
a invasão (não se usa aqui ainda o termo retomada, porquanto não se pode admitir retomada de áreas devidamente
tituladas) de territórios. Ora, como se dá a reocupação de
territórios, senão através da submissão às decisões administrativas e judiciais que forem sendo profer idas ao longo dos
processos?
Somente através de um primevo processo admini strativo (regulado pelo Decreto n. 1.775 -96), sujeito ainda às
decisões judiciais que eve ntualmente possam ser proferidas é
que se pode aceitar a demarcação de terras pretensamente
indígenas. Do contrário, o que há é usurpação de competê n-
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cias específicas, violação à lei e não raras vezes o comet imento de vários ilícitos penais.
Chama atenção ainda o orçamento r ealizado pelo
CIMI ao CAFOD para a consecução dos objetivos propostos:
US$ 451.709,00. Isso no ano de 2000, quando o poder de
compra da moeda americana era efetiv amente muito maior.
Como foram utilizados esses recursos ? De que
modo os atos praticados pelo CIMI, caso fosse efetivamente
fornecer informações e orientação jurídica aos indígenas, p oderiam justificar a soma tão elevada de recursos ? Isso sem
contar com outros valores que não são mencionados ne stes
autos.
Ainda, às fls. 27 dos autos consta que efetivamente o CIMI tem por costume o transporte de indígenas para
atos da mais variada natureza. Esse foi um fato que sempre
chamou à atenção deste relator quando da análise dos el ementos e documentos da denúncia.
Quando se trata das invasões de terras partic ulares, não raramente ocorre de indígenas se deslocarem de comunidades diversas para apoiar os invasores. Muitas das v e54

zes esse deslocamento se dá de distâncias longas, imposs íveis de serem percorridas caminhando, notadamente em se
considerando que em muitos casos há crianças e mulheres
entre os integrantes do grupo. De modo que uma conclusão é
certa: alguém está arcando com o custo de transporte desses
indígenas para as invasões. E o documento de fls. 27 demonstra que o CIMI possui essa prática de bancar o s transportes de indígenas, inclusive para as invasões.
Ainda no documento de fls. 27 há outro elemento
que chama a atenção. Há menção em uma das colunas em
um orçamento para encontro de estudo com as áreas retom adas. Ora, áreas retomadas, como explicado algures, à saciedade, nada mais são do que invasão. E se o CIMI continua a
atuar nas áreas invadidas, levando para o local indígenas
para realizar encontros, arcando com os custos, é de se co ncluir que está a incentivar, incitar e ainda custear esse estado de ilegalidade, que é o vilipêndio à propriedade privada, à segurança pública e ao Estado de Direito.
Mas é o item 3.5 do documento de fls. 27 (orçamento apresentado pelo CIMI ao CAFOD) que realmente es-
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tarrece até o mais condescendente e complascente observador. Trata-se de um custo estimado para as retomadas, ai nda mencionando-se que seriam duas por ano. Nessa estim ativa de custos há valores para o transporte, agrupamento de
famílias, compra de equipamentos para os índios, enfim, todo o suporte necessário para as invasões.
Verifica-se inclusive uma despreocupação total do
CIMI com relação ao teor do documento , quanto às implicações inclusive criminais que daí possam decorrer . Ora, tratase de uma correspondência, em princípio documento público,
em que o órgão (CIMI) expressamente coloca no papel que
pretende a utilização de recursos para a invasão de propri edades privadas, ou seja, a prática de ato ilícito. É um total
desrespeito ao Estado de Direito, ao Br asil.
Importante repisar que se trata de um documen to
(fls. 27, o orçamento enviado ao CAFOD) elaborado pelo
próprio CIMI, encaminhado a uma organização estrangeira
com a finalidade de obter recursos para financiar uma atividade gritantemente ilícita. E o pior de tudo: os recursos f oram disponibilizados (conforme informação de fls. 30) e apli-
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cados para as invasões, bastando lembrar que no Mato
Grosso do Sul são mais de 90 áreas invadidas por indígenas.
O documento de fls. 30 dos autos é expresso em
confirmar o repasse de recursos para o CIMI para as finalidades propostas, no caso a invasão de áreas particulares,
que consideram indígenas.
No documento de fls. 38 dos autos consta uma
correspondência enviada pelo CAFOD ao Prefeito da cidade
de Antônio João, MS, em que se solidariza com os indígenas
que teriam realizado no local uma invasão de propriedade
particular. É a prova inconcussa de uma atuação concaten ada, deliberada, do CIMI com outros organismos, inclusive i nternacionais, para a invasão de propriedades particulares, ao
argumento de que estariam real izando retomadas. E verificase que esse organismo internacional, aplicando recursos para a instabilidade das atividades no campo, ainda tem a
falta de preocupação com as consequências legais, de , tendo
sido o financiador da invasão, ainda assim enviar uma correspondência aos poderes constituídos manifestando solid a-
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riedade com o ilícito. É um absurdo, um disparate, um aci nte.
A gravidade deste fato, comprovado por documento elaborado pelo próprio CIMI, salta aos olhos. Não é po ssível que o Estado brasileiro as sista impávido, impassível, a
tamanho vilipêndio à sua soberania. É necessária uma enérgica resposta para que seja mantido o Estado de Dire ito,
não se podendo permitir que um órgão como o CIMI, escud ado na CNBB e, por conseguinte, na Igreja Católica, com recursos de organismos internacionais 5, atue da forma mencionada deliberada a desrespeitar as instituições democráticas, o Estado de Direito, a sociedade bras ileira, o Brasil. É
um acinte. Àqueles que detém o mínimo sentimento de patr iotismo e espírito cívico causa repulsa a leitura de um documento como esse, em que deliberadamente há atuação desta
entidade, o CIMI, pela invasão de propriedades privadas.
Mais repulsa ainda a audácia de uma organização intern acional de ter financiado invasões de terras no Bra sil e ainda

Importante frisar que nos anos de 2013 e 2014, somente de organizações internacionais, o CIMI
recebeu mais de R$ 7.000.000,00.
5
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assim enviar uma correspondência ao Poder Público para se
mostrar solidária aos invasores.
Em meu entendimento, o envolvimento do CIMI
nesses atos atentatórios ao Estado de Direito resta inequiv ocamente demonstrado pelos documentos que instruem os autos, devendo os mesmos serem objeto de apuração rigorosa
por parte das autoridades competentes para verificação da
imputação penal de suas condutas.
Ainda sobre a influência do CIMI nas comunid ades indígenas, como elemento dificultador do diálogo, é importante mencionar o depoimento prestado pelo Sr. Berna rdino Marchió, bispo da Diocese de Pesqueira, PE (Fls. 58).
Ainda que os fatos ali mencionados tenham se dado em outro
Estado da Federação, resta necessário igualmente reconhecer
que o CIMI é uma entidade de atuação nacional, coesa e
coerente com seus princípios, valendo concluir que os atos
aqui no Mato Grosso do Sul praticados reverb eram em escala
nacional. O depoimento prestado por um int egrante da Igreja
Católica é importante justamente para demon strar essa interferência, ingerência do CIMI nas comun idades indígenas.
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Há outro documento nos autos, nessa linha de
demonstrar a interferência por parte do CIMI nas comunidades indígenas como forma de incitar a invasão de propried ades privadas. Trata-se da comunicação interna n. 013 -98, da
própria FUNAI, em que o funcionário de nome Hélio Pedro
menciona expressamente que o Dr. Moacir (em verdade o Dr.
Maucir Pauletti, também integrante do CIMI) estaria a entregar dinheiro para custear invasão de terras no Município
de Antônio João, MS. O Sr. Maucir Pauletti, conforme dep oimento inclusive prestado nestes autos, era missionário do
CIMI, integrante da entidade, de modo que os fatos se cone ctam.
Ainda a respeito do mencionado integrante do C IMI é necessário mencionar um livro (igualmente prova doc umental), intitulado de Por que os Guarani Kaiová se Suic idam?, que serve para bem ilustrar a estratégia que fora
implantada pelo CIMI desde o final dos anos 90 para in staurar no Estado de Mato Grosso do Sul um clima de total
insegurança jurídica e instabilidade no campo, através da
incitação à violência e de invasão de terras particulares.
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Diz-se que esse livro fora utilizado como parte da
estratégia implantada pelo CIMI pelo fato de que serviu como o primeiro argumento de que seria necessário demarcar terras para os Guarani Kaiová.
Verifica-se que o enredo utilizado na obra diz re speito aos suicídios dos Guarani Kaiová, na busca de um m otivo para que tenham ocorrido as mortes dos indígenas. A
conclusão do livro, como prenúncio do que estaria porvir, é
de que as mortes ocorre m por força de falta de terras para os
indígenas, que estariam vivendo em estado de confinamento.
Utilizando-se da visão idílica (ou hipócrita) a respeito do modo de viver dos índios, de que somente a mplas extensões de
terras poderiam aplacar o sofrimento impingido às comun idades indígenas, justifica-se, segundo a míope ótica que se
pretende fazer valer como verdadeira, que a solução estaria
na entrega de mais terras aos indígenas.
Ainda no livro, importante citar um trecho que
bem ilustra a temática tratada e os argumentos utilizados
pelo CIMI:
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Queremos trabalhar a partir das causas apontadas pelos índios e explicitar a leitura que o CIMI -MS faz. Por que os
Guarani e Kaiová se suicidam ? O encurralamento a que foram submetidos neste século, tendo como seu principal impleme ntador o Órgão Indigenista Of icial, é o mote deste aprof undamento.
Encurralar é mais que confinar, pois vai além do espaço fís ico. Roubaram e espoliaram as terras dos Guarani e Kaiová.
Os encantoaram. Os sitiaram. Mentiram, limitaram, imped iram e até priv aram possibilidades de desenvolvimento do seu
modo de ser e viver. O fato de ainda viverem parece ser pura
teimosia. Teimosia fundamentada no sonho e na esperança
real de retornar para o território sagrado de onde foram e xpulsos. Num cenário político nacional de características antind ígena, onde não há perspectivas animadoras de demarcação de áreas tradicionais indígenas, o que resta aos Guarani Kai ová?

Do trecho acima transcrito, bem c omo da leitura
do livro, é possível afirmar, sem sombra de dúvidas, que
houve por parte do CIMI uma ação concat enada, em várias
frentes (ação nas comunidades, publicação de material ac adêmico, atuação na imprensa, em organismos internacionais)
para que seus objetivos fossem alcançados.
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Como mencionado por documentos citados acima,
o CIMI, para implantar sua estratégia de causar o caos no
campo, não poderia ser coadjuvante.
Isso porque historicamente não é dos Guarani
Kaiová, e mesmo dos Terena, o enfrentamento com os não
índios, o questionamento das autoridades e de decisões judiciais, mas sim o diálogo e a convivência pac ífica.
E, para implementar a estratégia eleita, o CIMI
necessitava de recursos financeiros, e não poucos, pois real izar invasões de propriedades privadas custa certamente mu ito dinheiro.
Como mencionado em documento citado acima,
chega a causar espécie a relação firmada entre o CIMI e o
CAFOD, na solicitação de recursos financeiros para a retomada de terras supostamente tradicionais (que nad a mais é
do que invasão de propriedade privada). Naquele documento
resta provado, de forma inconcussa: a) que efetivamente
houve pedido por parte do CIMI de recursos financeiros para
a invasão de áreas particulares e; b) que efetivamente o dinheiro fora disponibilizado para o CIMI.
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E, no livro de autoria de Maucir Pauletti confirma se expressamente que: a) a atuação do CIMI era de efetiv amente ser um protagonista junto aos ind ígenas na retomada
de suas terras, a qualquer custo e; b) que efetivamente houve vinculação a organismos internacionais para viabilizar
que esse desiderato fosse alcançado.
Pode-se mesmo afirmar que o posicionamento do
autor do livro equipara-se ao do CIMI, que inclusive fora o
financiador da publicação, porquanto prova alguma há nos
autos de outras fontes de custeio.
Consta do livro de Maucir Pauletti que:
Finalmente, dedicaremos a quarta parte para explicitar a
atuaçãoo do CIMI-MS junto aos Guarani e Kaiová, sua prese nça solidária, como aliado, parceiro, assessorando e anima ndo na implementação de um programa de ações, estruturado
e articulado com parceiros da cooperação internacional, c omo CAFOD, TRÓCAIRE, UNIÃO EUROPÉIA E CHRISTIAN AID. Ainda, contamos com o apoio f irme de MISEREOR E BILANCE , e
pontual, de outros parceiros e aliados no Brasil e do exterior, da
causa Guarani e Kaiová. O programa contempla três ações bás icas: Terra, Autosustentação e Organização. É necessário reco n-
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quistar a terra, garanti-la e nela sobreviver. O apoio necessário
para isto sempre terão. Junto aos program a desenvolve -se a campanha internacional pela demarcação dos território Guarani e Ka iová, coordenada pelo SURVIVAL, com apoio da Anistia Intern acional. Trata-se de um suporte político f undamental ao pr ograma.

E a conclusão a que chegam os autores do livro
sobre os suicídios dos Guarani Kaiová é efetivamente aquela
esperada, como que para justificar a atuação do CIMI na orientação dos indígenas:
Fruto fundamentalmente do criminoso encurralame nto a que foram submetidos os Guarani Kaiová neste século,
os suicídios nas décadas de 80 e 90 têm sido uma triste e
macabra realidade. Acreditamos que superá -los é apoiar os
Guarani a sair daquele encurralamento e passar a ter assim
renovada a esperança na vida que é possível.

Essa a visão do CIMI, de que o problema dos indígenas é a falta de terras, que é a causa única dos probl emas enfrentados e de que não é possível aguardar a solução
prevista na legislação, seja pela morosidade do Judiciário,
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seja pela suposta força do setor agronegócio. Por isso estão
sempre presentes a partir de então, diretamente no convívio
das comunidades indígenas, incutindo esse pernicioso e p erigoso pensamento de que não é possível aguardar a solução
legal para o problema e a atuação das autor idades.
Essa conclusão é ainda possível quando se verifica o trecho do livro, ao constar que:
Os quadros que ora apresentamos não querem ser si mplesmente a contabilidade de uma verossímil tragédia, e sim i mpulsionar-nos para continuar na árdua batalha de revertermos e sta vergonhosa situ ação. Temos certeza já de que a reversão se
dá na medida em que territórios imemoriais e tradicionais
vão sendo reocupados .

Interessante notar que o relato contido no livro se
encaixa perfeitamente nas demais provas produzidas no pr ocesso, permitindo concluir que é verdade que o CIMI tem atuação direta, na qualidade de protagonista, na orientação
dos indígenas com relação aos seus direitos e à necessidade
de retomada de seus territórios por eles considerados trad icionais.
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A despreocupação do CIMI em assumir e explicitar
a estratégia de incitação à invasão e terras, questionamento
das autoridades constituídas resta claro ainda no seguinte
trecho da obra:
Esperar a demarcação of icial de territórios tradicionais e
assistir ao suicídio de seus f ilhos parece não ser mais a vontade
dos Guarani e Kaiová. Eles já perceberam que não há vontade pol ítica por parte do governo brasileiro em resolver a questão. A sol ução para o suicídio parece e star na implementação de um sólido e
articulado programa . De atuação continuada, visando a recuperação dos territórios tradicionais

e a reconstrução do modo

de ser e viver dos Guarani e Kaiová , a partir daqu eles tekohas.

Confirmando que a atuação do CIMI fora efetiv amente estimular a invasão de propriedades, importante citar
o seguinte excerto:
Os Guarani e Kaiová, sobretudo na década de 90, numa
de suas grandes assembleias, cansados de esperar por aqueles
(órgãos públicos) que tinham e têm o dever de guarnecer seus d ireitos, tomam nas mãos o seu próprio destino e num ato de lucidez
e coragem decidem realizar a única saída concreta que ef etivame nte lhes resta para a superação do suicídio: retomar os territórios
de onde foram expulsos, abrindo novos espaços para a real i-
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zação da vida . É a consciência da necessidade do descurralame nto. Não bastam políticas de investimentos nas áreas já existentes.
É preciso retomar as áreas perdidas para desaf ogar as áreas s uperlotadas. O caminho inverso começa acontecer. Retomada que
gera esperança, alegria, vida nova, casamentos, filhos, con strução de Oga pisy, da nças.
(...)
Não existe outra perspectiva senão esta. A experiência acumulada nesta década deu este norte. Não basta demarcar e até
mesmo homologar áreas indígenas, através de decretos preside nciais, se as comunidades na prática, não f orem ef etivados na sua
posse.

Resta nítido, portanto, que a pregação do CIMI é
no sentido de não ser mais possível aguardar as soluções l egais, as ações dos poderes constituídos, mas sim partir para
a luta, para a invasão de terras como elemento de pressão e
realizar a autodemarcação. E, ao depois, na sequência da
passagem acima transcrita ocorre a confissão expressa de
sua atuação nesse sentido, ao afirmar-se que:
Estas são as ações básicas que buscamos de senvolver,
assessorando na questão organizativa e apoiando a retomada
dos territórios. São de f ato elas que vêm criando novas espera n68

ças para o Povo Guarani e Kaiová. Ações que eles são os protag onistas. É necessário criar espaço (recuperar espaços) onde a cult ura, a vida, o ser Guarani e Kaiová possam ter condições de se re alizar. A recuperação de alg umas aldeias perdidas significa o
desafogo de outras, como Dourados, Amambai, Caarapó, Po rto Lindo (Japorã-MS) e Taquapery (Coronal Sapucaia-MS), onde a
situação de superpopulação, conf litos e suicídios assume caract erísticas inaceitáve is. Havendo espaço para trabalhar na agricult ura a situação de semi-escravidão nas usinas de álcool, a miséria e
a f ome é eliminada. Havendo a perspectiva de vida os suicídios
desaparecem. O CIMI -MS está plenamente convencido: a única
forma de eliminar o s uicídio é o Guarani e Kaiová reaver as
suas terras tradicionais, que lhes foram espoliadas e roub adas.

Não poderia estar mais bem retratado o discurso
do CIMI, a sua ideologia e forma de atuação. Como se vê, a
partir do final dos anos 90 o CIMI efetivamen te inicia sua
atuação nas aldeias indígenas, ao argumento de que seria
necessário buscar uma solução para o problema das comunidades e que isso não seria possível sem a retomada dos territórios tradicionais.
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Incutem na mente dos indígenas a questão da e spoliação, do roubo, do vilipêndio 6, podendo-se mesmo dizer,
um pensamento de ódio em relação ao não índio, ou pelos
menos contra as instituições, justificando que a saída está,
somente, na recuperação desses territórios, através do que
vimos atualmente: invasão em propriedades privadas e violência. Esses os frutos que , na visão desse relator, foram colhidos dessa atuação na surdina do CIMI ao longo de todos
esses anos. Certamente que por ostentar a bandeira da Igreja
Católica (não se sabe se indevidamente ou não) acabou referida instituição por continuar a atuar livremente nesse se ntido sem que a atenção para as ilegalidades fosse chamada.
Igualmente resta como verdade que o CIMI busca
recursos no exterior para financiar as invasões de terras
particulares, em flagrante vilipêndio à soberania e segurança nacional, pois no próprio livro há menção ao CAFOD e
como se denota da documentação acima mencionada, houve

Essa conduta fica clara na postura do CIMI do cotejo dos demais elementos de prova dos autos.
Verifica-se que esse livro fora publicado há vários anos, e já nesse momento há menção ao
suposto vilipêndio das terras dos indígenas pelos produtores rurais. No áudio apreendido pela
Polícia Federal quando da invasão da Fazenda Buriti também consta manifestações de presentes
em que há expressas declarações que aquela área (Fazenda Buriti) havia sido tomada
indevidamente pelos produtores rurais em tempos anteriores.
6
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o repasse dessa instituição estrangeira para financiar inv asão de propriedades privadas.
Resta induvidoso no referido livro que o CIMI não
concorda com a situação dos indígenas de um modo geral.
De outro lado, além de não concordar com a situação dos indígenas, igualmente não confia e não respeita as instituições, porquanto não aceita as decisões judiciais desfavoráveis à demarcação de terras.
Passam, portanto, a defender que todos os pr oblemas dos indígenas são decorrentes da falta de terra e que
não é possível aguardar as soluções legalmente pr evistas.
E mais grave do que isso, passam a sustentar que
é necessário uma reação por parte dos indígenas, porquanto a passividade, que no seu conceito seria aguardar e
respeitar as decisões proferidas pelos poderes constituídos,
não será suficiente para que suas demandas sejam atend idas.
E esse agir do CIMI, de incutir esse tipo de pensamento nos indígenas, ocorre através do comparecimento
em aldeias, através de seus membros, da criação do grande
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Conselho Terena, em que integrantes do CIMI são suas lid eranças, enfim, através da inserção de seus colaboradores e,
por isso, do seu pensamento, junto à comunidade indíg ena.
Há até mesmo fundadas dúvidas de que seja um
genuíno anseio das comunidades indígenas o aumento de
suas terras, e isso se pode afirmar pelos próprios depoime ntos prestados nos autos, em que indígenas, de espontânea
vontade, afirmam que não há necessidade de mais terra,
mas sim de maiores e melhores condições para a integração
na sociedade.
E foi através dessa influência realizada, agora há
mais de quinze anos, nas comunidades indígenas, incitando as a partir para uma luta diferenciada, à margem das dec isões proferidas pelos poderes constituídos, de questionar as
autoridades e decisões judiciais, que certamente é a causa
para o problema de segurança pública agora enfrentado
pelo Mato Grosso do Sul.
Os indígenas, em nosso entendimento, foram vit imados pela conduta consciente, dolosa, do CIMI, de tentar
impor seu ponto de vista a respeito do problema enfrentado
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pelos indígenas, o que se mostra até mesmo cruel, consid erando-se as consequências práticas daí decor rentes e que
atualmente saltam aos olhos de qualquer integrante da soc iedade sul-mato-grossense.
O mesmo se pode dizer para a assessoria jurídica
que é prestada pelo CIMI para as comunidades indígenas.
Travestida de legalidade, nada mais é do que orientação deliberada para a invasão de propriedades particulares.
Também constata-se dos demais elementos dos
autos que a atuação jurídica do CIMI transborda do jurídico
para o ativismo, ativismo esse de atos ilícitos. O assessor
jurídico do CIMI, Luiz Henrique Eloy, antes de advogado, é
tido, conhecido e reconhecido como ativista da causa indíg ena, notadamente dos Terena, no Mato Grosso do Sul. Atua
de forma incisiva, não fazendo questão alguma de esconder
seu viés ideológico e suas opiniões a respeito das invasõe s de
propriedades rurais. Isso se pode denotar , dentre outros documentos, pela publicação em sua página de Facebook (fls.
679) em que declara expressamente sua atuação em desre speito às leis e decisões judiciais.
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Há ainda um e-mail (fls. 677) encaminhado por
Luiz Eloy em que menciona, de forma aberta, que serão inv adidas as propriedades rurais privadas pelos indígenas, em
nítido incentivo e assunção de responsabilidade pelas inv asões, ao afirmar que diante disso, decidimos: Enquanto o
Ministro da Justiça não assinar nossa portaria declar atória continuaremos retomando fazenda por f azenda que
incide em nosso território e faremos a autodemarcação
de nosso território tradicional.
A declaração do indígena Adair Gonçalves Sanches, prestada em cartório, ou seja, po r instrumento público, também denota a atuação do CIMI de forma a incitar a
invasão de terras particulares no Mato Grosso do Sul. Verif ica-se que o indígena é inclusive vereador no Município de
Amambai, MS, ou seja, pessoa esclarecida, que não se pr esume tenha sofrido qualquer tipo de coação para prestar a
referida declaração.
Há ainda uma correspondência enviada pelo ind ígena Ramiro Luiz Mendes ao então Presidente da Seccional
da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Júlio César Rodr i-
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gues. Referido documento dá conta, de forma expressa, da
atuação do CIMI. Consta do referido documento:
(...)
2) Ali na dita retomada enf rentamos problemas de várias
formas, até mesmo problemas de ordem política interna. Até aí, t udo bem, porém desde o início da retomada, um prob lema à parte
tem af ligido nossa comunidade, a presença do advogado Luiz Eloy,
que se apresenta como representante do CIMI. Os ânimos entre os
indígenas tem se af lorado, pois o senhor Luiz Eloy divide com op iniões nos assuntos que diz respeito s omente aos aldeados.
3) A preocupação é que com a situação cria se um clima de
tensão, o que pode ter desdobramentos inesper ados, até mesmo de
conf ronto entre indígenas.
4) Conf orme ATA 03-2014, o advogado Luiz Eloy estaria
orientando os indígenas a adentrar em outras propriedades, expondo assim as famílias indígenas a risco de vida, em um possível
enf rentamento entre indígenas e f azendeiros.

O documento seguinte, fls. 682, é a mencionada
ata de reunião 03-2014, em que consta expressamente a m a-
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nifestação do advogado do CIMI incitando a violência e invasão de propriedades particulares.
O documento de fls. 708, que se trata ainda do livro caixa e presença dos indígenas em áreas de retomada,
consta uma relação de cavaleiros que pegaram milho. Como é sabido, milho, para os indígenas, é bebida alcóolica,
restando demonstrado que vários dos supostos guerreiros foram abastecidos com 3 litros cada, de uma bebida de altí ssimo teor alcóolico. Isso se mostra no mínimo temeroso, te ndo em vista os problemas já enfrentados por comuni dades
indígenas com bebidas e essa situação se torna ainda mais
grave por força do clima de co nflito instaurado no local.
É notório o problema de comunidades indígenas
como consumo de álcool, por motivos que aqui não precisam
ser abordados. E também é sabi do que é possível produzir
bebida alcóolica do milho e, ainda mais, que os indígenas
possuem esse costume. Esse fato resta comprovado pelo d epoimento do Dr. Alcir Gursen de Miranda (fls. 338 do volume
3 das notas taquigráficas), ao afirmar que visitei todas as
malocas, sempre chegava no Maturuca e pedia um caxiri de
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milho, eles têm um caxiri de milho f antástico. Caxiri é agua rdente.
Há ainda nos autos (fls. 713, volume 4), um depoimento prestado por um agente de saúde indígena, Sr. Fábio
Lemes, em que expressamente também menciona a atu ação
perniciosa e perigosa do CIMI nas alde ias indígenas:
QUE as sementes a que o declarante se ref eriu na denú ncia que realizou são compradas pela FUNAI, com verba da União;
QUE essas sementes e insumos agrícolas deveriam ser entregues
ao cacique da aldeia, que as repassaria à comunidade, porém, EVAIR BORGES não reconhece o declarante como cacique , e não entrega as sementes ao declarante; QUE EVAIR BORGES não rec onhece o declarante como cacique por ele é envolvido com uma e spécie de ´máf ia´ chamada CONSELHO TERENA, que é comandada
pelo CIMI – Conselho Missionário Indigenista; QUE os líderes desse
CONSELHO TERENA são LINDOMAR TEREN, LUIZ HENRIQUE ELOY
(indígena terena e advogado do CIMI – (...), SIMONE ELOY (...), A LBERTO (prof essor – Aldeia Buriti), e mais indígenas que não se r ecorda agora o nome; QUE o CIMI recebe muito dinheiro de organ izações internacionais, e f inancia o CONSELHO TERENA, além di sso, possui muito inf luência em órgãos do governo; QUE o CIMI m anipula os indígen as com o apoio da FUNAI (...) .
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Pois bem, seu teor é igualmente revelador da co nduta do CIMI. Confirma que há dinheiro vindo de outros pa íses, sendo utilizado no país para a invasão de propriedades
privadas, de desestabilizar as instituições e criar o clim a de
instabilidade que agora se vê.
Às fls. 717 (volume 4) consta também intrigante
informação, que deverá ser apurada na seara específica. Tr ata-se de um relatório do CCHS-UFMS, em que consta a emissão de passagens ao membros do CIMI para deslocamento
a várias cidades. Ora, por que motivo estaria a Univers idade
Federal de Mato Grosso do Sul a emitir passagens para int egrantes do CIMI, como é o caso de Luiz Henrique Eloy Amado
que se deslocou juntamente com indígenas para encontros
fora da cidade? Qual a fonte do recurso para essas despesas?
No mínimo é algo que deve ser objeto de apur ação.
A prova da violência empregada pelos indígenas,
causando inclusive a retirada de famílias inteiras de suas r esidências nas fazendas, está às fls. 736 (volume 4), que trata
de uma Portaria da Polícia Federal para instauração de i n78

quérito por força da invasão da Faz. Esperança, localizada
em Aquidauana, MS. Verifica-se fotos dos funcionários da
propriedade com seus filhos, sendo remov idos em carrocerias
de camionetes e mesmo em tratores, justamente porque est avam com suas vidas ameaçadas pelos indígenas, que, como
se vê, estão fortemente armados e estrutur ados.
O depoimento prestado pela testemunha Ramão
Aparecido Evangelista Cristaldo também traz consigo vários
documentos a comprovar atuação das comunidades indíg enas certamente sobre influência do CIMI, tendo em vista a
estrutura de organização adotada.
E nesses documentos (Fls. 796, volume 5) consta
vários depoimentos prestados perante autoridade policial, a
respeito de suposta violação a sepulturas para fabricar cem itérios indígenas (até então utilizados como prova cabal da
tradicional ocupação). Isso é muito sério e depende de rigorosa apuração, pois macula por um todo qualquer processo administrativo e demonstra o nível de vulnerabilidade em
que fora colocada a sociedade, os cidadãos, em um de seus
mais importantes direitos: de propriedade.
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A prova ainda de que havia convívio harmônico
entre indígenas e o CIMI está nos documentos de fls. 880
(volume 5), apresentados à CPI pelo Sr. Ramão Aparecido
Evangelista Cristaldo, em que consta convite dos indígenas
para comparecimento a cerimônia a ser realizada para cel ebração de seus costumes. São atos que, infelizmente, não
mais se vê, desde que o CIMI, imbuído de sua estratégia e
plano articulado na suposta defesa dos interesses dos ind ígenas, passou a interferir diretamente nas alde ias.
A declaração do indígena é importante porque d emonstra inclusive o processo fraudatório para a demarcação de terras indígenas, inclusive com utilização de recursos internacionais.
E toda essa estrutura de atendimento às comun idades indígenas produziu os perniciosos frutos que agora
são possíveis de serem constatados.
Nota-se inclusive uma organização que não é c omum por parte dos indígenas a respeito da invasão das propriedades.
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Alguns documentos que foram apresentados à CPI
chamam a atenção neste sentido. Vale citar, por exemplo, um
livro-caixa em que consta nomes de indígenas que estariam
a se revezar para guarnecer seu território (no caso invasões
já realizadas). Nota-se uma inequívoca organização entre os
indígenas, com horários rígidos e distintos, bem como num erosos grupos e até mesmo lista de presença e de controle de
alimentos.
Mas é quando se analisa, na mesma sequência, no
mencionado livro-caixa a estrutura das armas utilizadas p elos indígenas, também com um rígido controle, que o assunto
objeto desta CPI – segurança pública – fica ainda mais sério.
Verifica-se que os indígenas estão fortemente
armados para as supostas retomadas e nesse caso importante uma indagação: Quem adquire esses armamentos, consid erando que os indígenas, como o próprio CIMI reconhece, têm
suas vidas para aquém do mínimo de dignidade que se pode
esperar?
Esse senso de organização tampouco é nato dos
indígenas sendo perfeitamente factível que interferências e x81

ternas certamente forneceram esse tipo de treinamento e or ientação.
Importante aqui consignar que o documento (l ivro-caixa com registro de armas e munições dos indígenas
para serem utilizados nas invasões) vem de encontro ao depoimento prestado pelo Del. Alcídio de Souza Araújo, corroborado pelo Depoimento do Delegado da Polícia Federal Ma rcelo Alexandrino de Oliveira, também nesta CPI, quando afirmou que no dia do cumprimento da ordem de reintegr ação
de posse da Fazenda Buriti, em Sidrolândia, MS, foram rec ebidos à bala pelos indígenas (há inclusive reportagens e fotos
nesse sentido demonstrando que efetivamente estavam a rmados os indígenas).
Mas a atuação do CIMI não está somente em fo rnecer recursos financeiros para a s invasões de terras. Mesmo
após as invasões, o CIMI continua a atuar de forma ostensiva
no sentido de incitar a violência e resistência às ordens jud iciais.
Isso se percebe do documento de fls. 685, que se
trata de uma Ata de reunião realizada com o advog ado Rogé82

rio Batalha e outros presentes, inclusive o Luiz Eloy e Egon
Heck, no dia 24.10.09, em área de inv asão.
Nessa reunião consta expressamente a manifest ação do advogado do CIMI, Luiz Eloy Amado, quando menci ona a necessidade de resistir para que os objetivos postos sejam alcançados. Ainda, faz interpretação equívoca do art.
231 da CF, notoriamente contrári a ao entendimento do Excelso Pretório a respeito da possibilidade de demarcação de
terras indígenas. E, nesse ponto, sou forçado a concluir que
a responsabilidade do CIMI é ainda maior, porque em verdade nada mais faz do que iludir as comunidades indígenas,
de que têm direito à demarcação de terras, quando o pos icionamento jurisprudencial é absolutamente contrário. Mutatis mutandis, seria o mesmo que um advogado aconselhar
seu cliente a discutir contratos bancários na justiça para s olicitar a aplicação de juros de 12% ao ano com base no art.
192 da Constituição Federal, que fora revogado, sendo certo
que seus clientes somente seriam vencidos nos process os,
tendo como resultado nada além de expect ativas frustradas.
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Na mesma reunião há ainda manifestação de Egon
Heck para questionar o entendimento do Supremo Tribunal
Federal a respeito da demarcação de terras indígenas. Se
houvesse atitude responsável por parte do CIMI seria esperado muito mais prudência nas declarações, justamente para
não incutir esperanças infundadas nas comunidades indíg enas.
E a violência que passa a ser sistematicamente
praticada pelos indígenas nas supostas retomadas resta demonstrada não somente pelos depoimentos prestados em a udiências realizadas na CPI, mas também nos inúmeros bol etins de ocorrência (fls. 796, volume 5), dando conta da conduta então adotada pelas comunidades indígenas, certame nte instigadas, estimuladas e bancadas pelo CIMI. Não se pode deixar de notar que somente em relação aos boletins de
ocorrência retro mencionados, o número impressiona: são 76
ocorrências.
Essa animosidade por parte dos indígenas, que,
repita-se, não é comum no histórico das relações com os
não-índios, notadamente aquela situação retratada no dep o-
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imento prestado por Ramão às fls.877, funcionário da Faze nda Brasília, situada em Juti, MS, é confirmada pelo documento de fls. 1125-1226, através de informação prestada p ela Secretaria de Segurança Púb lica do Estado de Mato Grosso
do Sul, em que consta expressamente as ameaças praticadas
pelos indígenas.
Há, no entendimento deste relator, outro fato que
chama a atenção e somente é mencionado en passant no presente relatório, que diz respeito à informaçã o de fls. 1068,
relativo aos dados de crescimento da população i ndígena no
Mato Grosso do Sul.
Verifica-se do referido documento, enviado pelo
IBGE, que o crescimento populacional da comunidade ind ígena nos últimos anos foi muito significativo, em alguns c asos acima de 3%, o que não se mostra razoável, ou no mín imo estranho, que os nascimentos de indígenas cheguem a
esses números, ainda mais quando se considera que refer idas áreas se encontram em fronte iras com outros países.
Documento que também chama a atenção e bem
demonstra a conduta e postura adotada pelo CIMI na supo s85

ta defesa dos interesses da comunid ade indígena encontra-se
às fls. 1658.
Trata-se (fls. 1658) da Ata da XXI Assembleia G eral Ordinária do CIMI, realizada em 15.09.2015, ocasião em
que fora eleito para o cargo de Presidente do CIMI o Sr. Dom
Roque Paloschi, que inclusive prestou importantes esclar ecimentos a esta CPI.
Na ocasião da eleição da nova diretoria do CIMI,
que ocorreu em 2015, ou seja, muitos anos após o início de
sua atuação junto às comunidades indígenas no Mato Grosso
do Sul, na década de 90, é possível verificar o reforço de po stura do CIMI de incitar a retomada de áreas, a busca por o utra solução que não a legal, a jurídica.
Consta expressamente o depoimento da Irmã Em ilia Altini, que é vice-Presidente do CIMI, ao afirmar que fez a
saudação de abertura destacando três palavras que devem
caminhar conosco sempre: ousadia, teimosia e a ut opia.
Ora, ousadia com relação ao quê ? Seria com relação à invasão de propriedades, incitação à violência, questionamento dos poderes constituídos ? Incutir junto aos indí86

genas a desesperança de uma solução negociada para o pr oblema, da crença de que o Poder Público pode ser sufic iente
para resolver a situação?
O mesmo se pode dizer para a teimosia. O que seria a teimosia? Renitência no cumprimento de ordens judic iais? Questionamentos de decisões proferidas pelo Poder J udiciário? Insistência em afirmar o direito de os indígenas
demarcarem terras, mesmo que o posicionamento judicial s eja contrário à pretensão? Teimosia em continuar a declarar
guerra contra o latifúndio improdutivo (se bem que nesse caso seria mais fácil enquadrar a cond uta como utopia)?
Ora, não se pode esperar de uma entidade que
preze pela paz e segurança jurídica um comportamento co mo
esse, posturas ou ideais como esses sendo condutores de seu
agir, em suas atividades diárias.
Na mesma ocasião (XXI Assembleia Geral Ordinária do CIMI) foram ainda realizadas várias reuniões e discu ssões entre membros do CIMI e demais presentes no local ,
contando inclusive com a participação do Ministério Público
Federal. Um dos temas igualmente fornece um vislumbre a
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respeito da linha de atuação do CIMI em relação à comun idade indígena. Trata-se de uma mesa de discussão em que o
tema abordado foi Ameaças aos direitos indígenas e das c omunidades tradicionais e experiências indígenas com o e nfrentamento.
Ora, que experiências seriam essas com o enfre ntamento? Enfrentamento dos indígenas com relação às dec isões judiciais? Enfrentamentos dos indígenas com re lação às
invasões de propriedades priv adas?
Há igualmente uma preocupação, de ordem de s egurança nacional, a respeito dos indígenas que veem de o utros países para o Brasil, notadamente após a FUNAI iniciar
o processo de demarcação no Brasil. Como é sabido, os Guarani Kaiowá são índios que ocupam outros países que não
somente o Brasil, inclusive o Paraguai.
Por força da proximidade dos dois países e da
fronteira seca existente, é de se concluir que há fundados
indícios de ingresso de indígenas vindos do Para guai para
participar do processo demarcatório no Mato Grosso do Sul,
notadamente, tanto é verdade que houve inclusive interve n88

ções em Cartórios de Mato Grosso do Sul pelas irregularid ades constatadas no registro de i ndígenas.
Importante neste sentido, a tí tulo de ilustração,
citar o depoimento de Joel Aquino Ximenes, cacique da A ldeia Campestre (fls. 1734), quando menciona que LORETITO
mandou f azer vários documentos brasileiros para ele e outros
indígenas que na verdade nasceram no Paraguai; Que LOR ETITO foi cacique da aldeia Campestre, e informava à FUNAI
esses dados falsos, e não sabe dizer se havia ou não partic ipação de servidores da FUNAI nessas f alsificações.
Voltando ao assunto da XXI Assembleia Geral Ordinária do CIMI, realizada no ano de 2015, houve outra mesa
de discussão realizada no evento mencionado às fls. 1658 do
autos dá conta de que essa preocupação acima mencionada
realmente procede. Trata-se do tema: Estados plurinacionais e autodeterminação dos povos indígenas: desafios e
horizontes.
Desnecessárias maiores elucubrações a respeito
do tema para concluir pela postura da discussão, o questionamento às fronteiras e à soberania nacional, demons89

trando efetivamente que o CIMI não possui qualquer preoc upação ou respeito, pelo contrário, com os poder es instituídos. Chama a atenção nesse caso a participação de um
membro do Ministério Público Nacional, Dr. César Augusto
Baldi, no sentido de tecer considerações a respeito da Construção de Estados Plurinacionais na América Latina, o que
deve, no mínimo, contar com a apuração de órgãos específ icos a respeito da conduta adotada.
Por fim, ainda em relação à Assembleia realizada
para a eleição da nova diretoria, restaram definidas as pri oridades de atuação para o Biênio 2016 -2017: Terra e Território como direito fundamental dos povos indígenas: Formação
Política e Metodológica e Movimento Indígena, Articul ação e
Alianças.
Realmente, considerar a terra como direito fu ndamental das comunidades indígenas vem absolutamente de
encontro àquilo que a entidade (CIMI) defende desde os anos
90, quando iniciou sua atuação no Mato Grosso do Sul, i ngressando no convívio das comunidades indígenas e fome n-
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tando a invasão de propriedades privadas como única sol ução para o problema enfrentado pelos ind ígenas.
A demonstrar que não é preocupação exclusiva
dos membros deste Parlamento a violência praticada no E stado de Mato Grosso do Sul nas invasões de propriedades
privadas está o Inquérito Policial (IPL) n. 215 -13, que tramitou pela Polícia Federal e que tinha por finalidade apurar atos praticados por membros do CIMI de incitar a violência
por parte de indígenas.
As informações constantes do referido IPL, ratif icadas pelo depoimento prestado pelo Delegado Alcídio de
Souza Araújo são esclarecedoras, e ao mesmo tempo, estarrecedoras, a respeito da situação de vulnerabilidade em que
se encontra a segurança pública no Mato Grosso do Sul por
força da atuação do CIMI junto às c omunidades indígenas.
Os documentos constantes do IPL, juntados aos
presentes autos, que serão devidamente analisa dos doravante, somente reforçam a conclusão de que: a) há uma inequ ívoca atuação, direta e frontal, do CIMI nas invasões de te rras privadas no Mato Grosso do Sul e; b) há utilização de
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técnicas de guerrilha e armamentos por parte dos indígenas,
bem como o fornecimento de toda a infra -estrutura para que
as invasões sejam realizadas, o que não seria possível sem a
intervenção de um órgão específico, no caso o CIMI, confo rme se extrai das provas dos autos.
Às fls. 1714 há um relatório de indiciamento de
membros do CIMI por ter concluído autoridade policial pela
participação de membros do CIMI na incitação à violência,
há robustas provas da procedência das conclusões deste r elator com relação aos fatos.
Consta do relatório que no dia 18.05.2013, o Delegado de Polícia Federal Alcídio de Souza Araújo acompanhava
o Oficial de Justiça Federal Marcelo Mendes de Souza no
cumprimento de ordem judicial de reintegração de posse na
Fazenda Buriti, em Sidrolândia-MS. Naquela ocasião, informações chegaram ao seu conhecimento no sentido de que os indígenas estavam sendo influenciados por integrantes do CIMI
– Conselho Indigenista Missionário a não cumprir a ordem j udicial, ou seja, a não deixar a faze nda.
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Por força da denúncia realizada então iniciou -se a
investigação a respeito da participação de membros do CIMI,
valendo lembrar que no depoimento do Delegado de Polícia
Federal, Dr. Alcídio de Souza Araújo, restou consignado que
uma pessoa, depois identificado como membro do CIMI (o
que também foi confirmado pelo depoimento pre stado por D.
Roque Paloschi), de nome Rui Sposati (cujo nome verdadeiro
é Ruy Marques de Oliveira) fora flagrado no local da invasão
juntamente com outros membros do CIMI e na resistência ao
cumprimento da ordem judicial, de posse de um notebook,
equipamento este que fora apreendido.
O equipamento de propriedade de Ruy Marques de
Oliveira (membro do CIMI) possuía arquivos vários, dentre
eles um denominado The Anarchist Cookbook. Livro, como o
próprio nome diz, com nítidas e inescondíveis tendências anarquistas, ensina como realizar fraudes das mais vari adas,
como cartões de crédito, fabricar bombas caseiras, silenci adores para armas de fogo, e nfim, ilícitos vários.
Ora, cabe perguntar: o que um membro do CIMI,
uma instituição vinculada à Igreja Católica (CNB B) faz com
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um computador, em uma invasão de área particular, com um
documento dessa natureza?
Ainda mais, por que motivo o CIMI não teria cu idado ou controle sobre a atuação de seus membros, invest igar sobre suas tendências filosóficas, posturas políticas ?
Certamente alegar ignorância com relação aos fatos não é a
conduta a ser esperada pelo CIMI e seus r epresentantes.
De modo que é possível concluir que o conteúdo
do computador do Sr. Ruy Marques de Oliveira , repita-se, de
um membro do CIMI, que estava no local no momento da invasão, é no mínimo estarrecedor, mas certamente muito
esclarecedor a respeito das suspeitas absolutamente fund adas da conduta adotada pelo CIMI no Mato Grosso do Sul (e
possivelmente em outras unidades da Federação, o que co mportaria, efetivamente, uma investigação a parte de cada E stado em que há problemas dessa natureza).
Consta expressamente no relatório do IPL 215 -13
que para a surpresa da autoridade policial e dos demais e nvolvidos nas negociações, no dia 18.05.2013 os indígenas v oltaram atrás no acordo que haviam feito, dizendo que não ir i94

am cumprir ordem judicial alguma. Conforme descrito pelo D elegado Alcídio, causou estranheza a atitude dos indígenas que
resolveram não cumprir o prometido. Ouviu rumores de que os
indígenas estavam sendo diretamente influenciados por integrantes do Conselho Indigenista Missionário (CIMI) a não de ixar a Fazenda Buriti, ou seja, estavam sendo incitados por
membros do CIMI e não cumprir a ordem jud icial.
A demonstrar o clima de animosidade e a inc omum postura de violência dos indígenas, consta do relatório
que nas fls. 24-27 consta outro relatório circunstanciado, de sta vez elaborado pelo Delegado de Polícia Federal Marcos A ndré Araújo Damato, o qual coordenou a equipe da Polícia F ederal que esteve guardando o local (sede da fazenda) nos dias
17 e 18.05.2013. narrou a violência e o verdadeiro terror in staurado pelos indígenas no interior da Fazenda Buriti, onde
inclusive ameaçaram colocar fogo na sede da fazenda enqua nto os proprietários e um menor de aproximadamente oito anos
de idade ainda estavam.
E conforme consta do IPL, houve várias declar ações prestadas por indígenas demonstrando que efetivamente
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os integrantes do CIMI participam do processo de incitação à
violência e invasão de propriedades no Mato Grosso do Sul.
Justamente por isso é importante citar a concl usão do referido IPL (215-13), às fls. 1718, ao ter-se citado
que por todo o exposto, há robustas evidências de que RUY
MARQUES DE OLIVEIRA (RUI SPOSATI), FLÁVIO VICENTE M ACHADO, EDSON JOSÉ, ANÚNCIO MARTI MENDEZ, REBECA
AZAMBUJA UJACOW e JOANA ORTIZ, em associação, se i ntroduziram entre os indígenas de etnia Terena da denominada
Terra Indígena Buriti e os incitaram a praticar os mais vari ados crimes, dentre os quais os de resistência, desobed iência
às ordens judiciais (fls. 05 -09 e 10-11), uso de armas brancas, porte ilegal e disparo de armas de fogo, inclusive tentat ivas de homicídios contra policiais, cujo lamentável episódio do
dia 30.05.2013 resultou na morte do indígena OZIEL GABR IEL.
As afirmações constantes do mencionado IPL são
fortes e realmente chamam a atenção. Primeiro pelo fato de
que foram realizadas mediante a análise de provas, testem unhais e documentais, de participação efetiva de membros do

96

CIMI na invasão. E a despeito de os fatos terem se dado no
ano de 2013, em verdade, fazem todo o sentido e fecham o
quadro de imagens necessárias do acontecido na Fazenda
Buriti nada mais foi do que a consequência de mais de uma
década de atuação, clandestina e sorrateira do CIMI, no
sentido de incitar a invasão de propriedades privadas, o de srespeito às ordens judiciais e às instituições, como a única
alternativa para que os indígenas pudessem ver seus direitos
respeitados, bem como incutir no pensamento das comun idades de que a única soluçã o se dá através da desintrusão
de suas terras, ou seja, de que é a área o elemento central
para a resolução dos problemas.
Às fls. 1722-1730 do processo consta o relato de
vários policiais, bem como oficiais de justiça, que estiveram
presentes no momento d a desocupação da Faz. Buriti, em
Sidrolândia, MS, e são esclarecedores no que diz respeito à
atuação dos indígenas na resistência e na desobediência à
ordem de reintegração de posse.
Há menção a vários disparos de armas de fogo, da
estrutura e organização utilizada pelos indígenas no proce s-
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so de enfrentamento com as forças policiais para resistir ao
cumprimento da ordem de reintegração de posse.
Nesse passo, trago à baila novamente a preocup ação de que os indígenas, historicamente, não possuíam essa
forma de controle de ações, ainda mais de táticas de ocup ação de territórios, de formação para a resistência a cumpr imento de ordem judicial, utilização de armas de fogo, e nfim,
de infra estrutura para a resistência, o que só foi possível,
conforme se denota pelo contexto probatório dos autos, após
a atuação do CIMI junto às comun idades indígenas, valendo
ressaltar que o equipamento apreendido com o membro do
CIMI, Ruy Marques de Oliveira fornece uma explicação de
como foi possível às comunidades indígenas, em ano s de atuação do CIMI, conseguir conhecimentos e técnicas nesse
sentido.
Às fls. 1.733 dos autos consta o depoimento pre stado pelo indígena Joel Aquino Ximenes, que igualmente
causa impressão quando se trata da conduta do CIMI. Con sta expressamente de suas declarações que é o cacique das
Aldeia Campestre, e está passando vários problemas em sua
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aldeia com relação a drogas, álcool, e bandidos que assolam a
vida da comunidade; (...); Que esses bandidos também são
indígenas, e residem dentro da aldeia; (...); Q ue esse grupo ultimamente de aliou ao CIMI – Conselho Missionário Indigenista, e agora anda incentivando os moradores da comunidade
indígena a invadir f azendas na área e a ameaçar f azendeiros;
(...); Que ultimamente foi até a aldeia um professos, chamado
Anastácio, ligado ao CIMI, e começou a instigar aos indígenas
a realizar manifestações de 30 anos da morte de MARÇAL;
Que essas manifestações são em forma de invasão; Que o C IMI sempre incentivou invasões na área, porém, o decl arante,
no momento, como tudo está em paz, o declarante e as demais
lideranças da aldeia são contra a realização de novas inv asões, e entendem que devem se manifestar pacificamente; Que
devido à f alta de apoio das lideranças, membros do CIMI têm
se aliado à quadrilha de LOPEI para ince ntivar as invasões.
Igualmente

Dario

Peralta,

indígena

da

Aldeia

Campestre (fls. 1736) confirma , perante a Autoridade Policial
Federal, a participação do CIMI na incitação de invasão de
propriedades privadas ao afirmar que esse grupo [o grupo
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mencionado como criminoso no depoimento acima transcrito]
ultimamente se aliou ao CIMI – Conselho Missionário Indig enista, e agora anda incentivando os moradores da comunid ade indígena a invadir f azendas na área e a ameaçar f azende iros; (...); Que o CIMI sempre incentivou invasões na área,
porém, o declarante, como tudo está em paz, e as demais lid eranças da aldeia são contra a r ealização de novas invasões, e
entendem que devem se manifestar pacific amente. 7
Às fls. 1741 há um trecho extraído do site do C IMI, em que se pode verificar os valores impulsionadores de
sua conduta. Na tentativa de justificar o apoio às comunid ades indígenas, que estariam sendo ao longo dos anos vilipe ndiadas pelos modelos sociais então existentes, não faltam p alavras como luta, o que demonstra esse caráter aguerrido,
questionador e desrespeitador das instituições, pois toda e ssa conduta se volta ao Estado de Direito, a s soluções já apresentadas pela legislação específica e que não pode ser i gnorada.

7
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Às fls. 1767-1776 consta o relatório elaborado pelo Delegado Alcídio de Souza Araújo a respeito da tentativa
de cumprimento da ordem de reintegração de posse na Faz.
Buriti, em Sidrolândia, MS. O relato, embora realizado por
profissional com ampla experiência em conflitos dessa nat ureza, deixa absolutamente clara a perplexidade quanto à s ituação encontrada no local da invasão, do nível de organiz ação dos indígenas, dos armamentos utilizados, situação i mpossível de ocorrer senão através de uma específica instr ução, que no caso inequivocamente vinha send o realizada por
membros do CIMI há anos (e não somente na data ant erior
ao conflito, como podem pretender fazer crer alguns, o que
tornaria inverossímil a tese da incitação, pela exiguidade do
tempo para sua concretização).
Com relação aos valores utilizad os pelo CIMI em
suas atividades há uma série de lacunas, irrespondidas até o
momento e que permitem concluir que se trata efet ivamente
de atividades escusas.
Às fls. 1870 dos autos consta documento fornec ido pela Polícia Federal, uma degravação de uma conv ersa re-
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alizada na invasão da Faz. Buriti, em Si drolândia, MS, em
que consta menção à investimentos realizados pelo CIMI, na
ordem de R$ 1.000.000,00 , para eventos relacionados à di scussão de direitos tradicionais dos indígenas.
Às fls. 1887 consta a degrav ação de um áudio re alizado no dia anterior ao enfrentamento com as forças polic iais para a reintegração de posse da Fazenda Buriti. Verifica se que referido áudio contou com a participação direta de v ários membros do CIMI e ocorreu dentro da propriedade in vadida, o que comprova que o CIMI não somente auxilia nas i nvasões, de variados meios, mas igualmente se faz presente
após a invasão das propriedades, i ncentivando os indígenas
a permanecer na ilegalidade.
Consta da manifestação do Sr. Flávio Machado,
coordenador Regional do CIMI, que nessa questão da terra
enquanto não houver de f ato a total desintrusão e finalização
do processo, é uma luta constante, não é mesmo ?
Ao depois, nitidamente felicitando os indígenas
presentes pela invasão, manifestou -se Flávio Machado no
sentido de que parabéns! É porque a luta que vocês estão é
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legítima, é... Pelo futuro de vocês, futuro das cria nças... É com
muita alegria que a gente vem aqui hoje... Demonstrar a nossa
solidariedade e o nosso compromisso com a causa de vocês e
com a vida de vocês.
Edson José, da ONG Azul, que estava no local a
convite do CIMI, afirma que eu e o Wilton que fazemos parte
da equipe, e tamos apoiando a luta de vocês para o que der e
vier (aplausos) 8. Ora, estar em um local da i nvasão, dizer que
apoia a luta e que estão ali para o que der e vier, sabendo -se
a iminência do cumprimento de uma ordem judicial de rei ntegração de posse para o próximo dia não pode ser visto c omo algo diferente senão insuflar a resistência, a violência. E,
se as pessoas que estão no local foram convidadas pelo CIMI,
que adota conduta igual, certamente resta d emonstrada sua
conduta, objeto das denúncias que levaram à instituição da
presente CPI.
Ainda, para demonstrar que havia a intenção de
insuflar os ânimos e incentivar a violência, é importante citar o trecho do depoimento de uma pessoa denominada Ma r-

8
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ti, da Comissão Pastoral da Terra, que também estava no l ocal a convite do CIMI:
É preciso estar muito unido, estar muito juntos, porque é a
unidade que f ortalece e é a unidad e que garante a vitória e a co nquista def initiva desta terra que é de vocês, que f oi usurpada p elos latif undiários, que f oi usurpada pelos f azendeiros. No Mato
Grosso do Sul tem terras devolutas, terras griladas, terras que e stão dentro do latifúndio impro dutivo que tem de cumprir uma f u nção social por um lado, e por outro lado, essas terras tem que ser
devolvidas aos seus legítimos donos que são os povos indígenas e
os povos quilombolas, as comunidades quilombolas, e ser f eita r eforma agrária com essas ter ras f ruto da corrupção, para os camp oneses sem terra. (...) Parabéns, novamente, muita força, muita unidade, muita espiritualidade, que vocês tem suf iciente, e..., est amos junto, e a Comissão Pastoral está junto com vocês e, é... co mpanheiros sabem, tem os contatos, nós estamos aqui com o C IMI e
estamos à disposição de vocês. Muito obrigado e até a vitória se mpre (aplausos).

O discurso com marcas indeléveis do radicalismo
marxista possui, certamente, um caráter esquizofrênico, mas
é justamente esse non sense da manifestação que demonstra
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o risco e o perigo e, por conseguinte, as nefastas consequê ncias para a conduta adotada pelo CIMI.
Esquizofrênico o discurso porque trata de uma r ealidade que é desconhecida de todos no Estado. Não há te rras devolutas no Mato Grosso do Sul. Não há terras gril adas,
todas foram tituladas pelo Estado e pela União e uma co nsulta aos órgãos competentes poderia fornecer uma inform ação mais adequada a respeito da questão. Ainda, no caso da
Fazenda Buriti (e não terra indígena) havi a decisão judicial
reconhecendo que não se tratava de terra i ndígena e isso era
de conhecimento de todos, inclusive do próprio CIMI, que
sempre se fez presente na assessoria jur ídica da comunidade
indígena. Ora, como então permitir, o CIMI, através do conv ite, que compareça uma pessoa (da CPT) para dizer, no local
da invasão, após a comunicação de que no dia seguinte dev erá ser desocupada a propriedade, e diga que aquela área é
indígena? Isso é no mínimo, irresponsabilidade e, consid erando o contexto das de mais provas produzidas no processo,
a comprovação de que o CIMI efetivamente incita a violência.
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Esses traços de incentivo à violência ainda são
encontrados no discurso de Flávio Machado, coordenador r egional do CIMI, ao mencionar no local da invasão que essa
luta de vocês aqui, e pra que de uma vez por toda todo o terr itório do povo terena de Buritis seja devolvido, e seja feita e ntão uma justiça histórica à vocês. Então, parabéns pelo mov imento... de hoje, né... Dessa noite...É... Foram vitoriosos... E
com certeza vão continuar sendo, porque vocês sabem que são
os primeiros passos né...
Verifica-se nitidamente que Flávio está a se referir
e parabenizar a invasão. Ora, trata -se de invasão de uma
propriedade privada, em que havia uma decisão judicial r econhecendo que não se tratava de área indíg ena! Como então
o coordenador regional do CIMI comparece ao local para i ncentivar a invasão?
Isso certamente confirma as impressões tecidas
nesse relatório, de que a postura do CIMI é de efetivamente
questionar os poderes constituídos (o livro de anarquismo
encontrado com outro de seus membros também fornece um
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vislumbre desse cenário), de buscar alternativas que não s ejam as previstas em lei para a solução da questão indígena.
É inconcebível que o coordenador regional de uma
entidade como o CIMI, vinculada à Igreja Católica, se faça
presente em um local de invasão, em que vários ilícitos f oram cometidos, para parabenizar os invasores! Mais do que
isso, incentivar a permanência do estado de ilegalid ade!
E, mais do que isso, é inconcebível que a entid ade, em nível nacional, não tenha conhecimento dessas post uras, por vários motivos. Como se vê da Ata da XXI Asse mbleia Geral Ordinária do CIMI, quando se deu a eleição de D.
Roque Paloschi para a presidência da instituição, h á a participação de membros de todo o país, em uma nítida interface
de ações e definição de estratégias de atuação, que são real izadas com o conhecimento do órgão nacional.
Outro membro do CIMI, a irmã Joana, igualmente
presente no local, utilizou -se da palavra para igualmente felicitar a todos pela invasão (de uma propriedade privada que
fora declarada na Justiça Federal como não sendo de ocup ação tradicional).
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É importante ressaltar que esses discursos foram
proferidos no local de invasão, na noite imediatamente seguinte e antes do cumprimento da ordem judicial de reint egração de posse em que houve o enfre ntamento com as forças
policiais. Havia no local, certamente, ânimos muito inflam ados e exaltados pelo ocorrido por parte dos i ndígenas.
Nada obstante, ao invés de chegarem com um di scurso de apaziguamento, os membros do CIMI acabam por
insuflar e incentivar ainda mais os indígenas, exaltando o
ocorrido: a invasão da propriedade particular.
E o resultado pode se mostrar no dia seguinte,
quando houve efetivamente a resistência no cumprimento da
determinação judicial pelos indígenas, certamente influenc iados pela postura de membros do CIMI, e houve o fatídico
episódio do falecimento do ind ígena Oziel Gabriel.
Importante registrar ainda o protagonismo do
CIMI nessa específica situação da Fazenda Buriti . A despeito
de ter-se verificado durante os trabalhos a tentativa de d emonstração de que havia outros movimentos sociais no local,
como a OAB por exemplo, bem como outras Ong´s, verifica -se
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da transcrição de fls. 1887 que efetivamente fora o CIMI o
responsável por todos os convites.
Por primeiro, cumpre mencionar que a Pastoral da
Terra é entidade igualmente ligada à Igreja Católica, seu
braço destinado à defesa dos interesses dos movimentos sociais sem terra, de modo que é presumível, crível, que lá e stivesse seu membro a convite do CIMI, o que é confirmado
através do depoimento de uma pessoa denominada Marti, ao
falar que Meu nome é Marti, sou da Comissão Pastoral da Te rra, é uma entidade é... que é a nível nacio nal, é parceira, é
irmã, é uma entidade irmã do Conselho Indigenistas Missionário... (...) 9.
O mesmo se pode afirmar pelo discurso realizado
no local da invasão por Edson José, da O NG Azul, ao afirmar
que Bom! Eu sou Edson José, presidente da entidade cham ada ONG Azul, que aqui e em Mato Grosso do Sul, ela realiza o
programa de proteção às testemunhas, e aí nós atendendo
ao chamado do CIMI, estamos aqui, eu e o Wilton que faz e-
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mos parte da equipe, e tamos apoiando a luta de vocês para o
que der e vier (aplau sos) 10.
Comprovando o protagonismo do CIMI basta citar
a manifestação de Flávio Machado, coordenador do CIMI, ao
mencionar que e a gente não veio sozinho. Nos trouxemos v ários aliados né?
Fora o CIMI, então, que trouxe as demais institu ições para o local, como que para dar uma roupagem de ma ior força ao evento, às suas condutas, mas efetivamente são
os responsáveis por todo o movimento que, repita -se, culminou no infeliz episódio de falecimento de um indíg ena.
E não fora somente no dia da invasão da Fazenda
Buriti que o CIMI esteve presente. Conforme se verifica do
discurso da Irmã Joana, representante do CIMI, no local da
invasão (fls. 1890) havia a participação já anterior do CIMI,
inclusive nos processos decisórios da comunidade indíg ena:
Boa tarde! Eu so u Joana, irmã Joana do CIMI. Pertenço
também à Congregação das Irmãs Franciscanas Nossa Senhora Apar ecida, temos casa em Campo Grande né... E e stamos aí no movimento, e

10

Grifos não estão no original.

110

eu ao chegar aqui, assim pra mim foi um... Algo assim que mexeu ba stante comigo, porque a gente acompanhou todos os dias da assembleia
ne... que teve aqui no Buriti, e a todas as discussões né... e o quanto
aquela assembleia f oi um momento sagrado de espiritu alidade, né...

Essa grande assembleia ocorreu nos dias 08 a 11
de maio de 2013, sendo que a invasão da Fazenda Buriti se
deu em 14 de maio de 2013, tendo os eventos de resistê ncia
ocorridos nos dias seguintes.
Como se poderá concluir algures, a influência que
o CIMI exerce sobre as comunidades indígenas é inequívoca e
resta demonstrada pelas provas dos autos. Não há necess idade de estarem presentes seus membros no momento da
tomada de decisões, porque a influência é realizada antes, no
dia a dia, no proselitismo junto à comunidade indígena, i ncutindo pensamentos e posturas contrárias ao s istema, de
contestação aos poderes constituídos, de desesperança com a
solução baseada na lei.
E, mais do que isso, a partir do momento que
membros do seu quadro funcional, como ocorre com Luiz E-
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loy Amado, são indígenas que fazem parte do denominado
Conselho Terena, sendo inegável liderança, por certo que não
são necessárias maiores considerações para derrubar a frágil
tese de que no momento da tomada das decisões (como se
fosse

único

e

os

posicioname ntos

não

fossem

pré-

concebidos), não estaria presente o CIMI.
Continuando ainda em relação aos documentos
apreendidos no local da invasão da Fazenda Buriti, chama
atenção o material que estava no computador de Ruy Ma rques de Oliveira (que como se depreende dos documentos apresentados pelo CIMI quando do depoime nto do presidente
da entidade, é funcionário registrado do CIMI).
Trata-se de um livro de anarquismo (demonstra ndo aqui a tendência da entidade de questionar os poderes
constituídos) denominado The Anarchist Cookbook. Através
do sugestivo título do livro é possível verificar, nas fls. 1893
e seguintes dos autos, o tipo de material que ali pode ser e ncontrado e, como mencionado em outra oportunidade nesse
relatório, ao mesmo passo que estarrece o leitor, fornece uma
visão panorâmica e também uma explicação b astante clara
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de tudo o que vem ocorrendo no Mato Grosso do Sul desde o
início da década de 90, quando o CIMI efetivamente começou
a atuar nas comunidades indígenas.
Do que exposto acima, entendo que há elementos
mais do que suficientes para concluir pela atuação do CIMI
na incitação à violência e à invasão de propriedades priv adas, em absoluto e irreversível prejuízo da seg urança pública
do Estado de Mato Grosso do Sul, o que deve ensejar, por
consequência, na apuração das devidas re sponsabilidades.
E, como será a seguir verificado, a prova testem unhal é absolutamente consentânea com as conclusões obt idas após a análise dos documentos que instruem o pr ocesso.

DA PROVA ORAL PRODUZIDA NO PROCEDIMENTO

A prova documental produzida no processo, que
fora objeto de retrato e análise pormenorizada no tópico a nterior seria suficiente, no entendimento deste relator , para
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concluir pela procedência das denúncias que deram origem à
instauração da presente Comissão Parlamentar de I nquérito.
E a prova oral acaba por cont ribuir, de forma definitiva, para a formação do convencimento de que o CIMI efetivamente atuou e possivelmente ainda atua (porquanto e stá-se, aqui, a tratar somente de fatos pretéritos), de forma
ativa na incitação à invasão de terras e financiamento dessa s
atividades ilícitas.
Vários foram os depoimentos tomados em audiê ncias realizadas pela CPI. Importante nesse ponto consignar
que todos os parlamentares integrantes da Comissão tiveram
a mais ampla oportunidade possível de se manifestar, solic itar documentos, analisar os processos e, ainda, indicar te stemunhas que pretende ssem ouvir.
Passa-se, a seguir, a analisar os depoimentos
prestados pelas testemunhas nas audiências, de modo a co rroborar o argumento de que o CIMI, por seus membros que
serão adiante nominados, tem responsabilidade pelo probl ema de segurança pública insta urado no Mato Grosso do Sul.
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Antes de citar os depoimentos prestados na CPI,
informo, apenas para fins de orientação na pesquisa dos a utos, que está sendo realizada referência aos volume s relativos às notas taquigráficas.
A respeito da postura questionadora do CIMI em
relação aos poderes constituídos é importante verificar que
essas conclusões inclusive são as mesmas das alcançadas
pelo depoente Lorenzo Carrasco (fls. 21), que bem, eu começo
aqui com o CIMI e o neocolonialismo ambiental indigenista, é
um indigenismo ambientalismo, é uma geopolítica, é mais que
uma política do que ambiental, é uma geopolítica transvertida
dos direitos humanos contra o Estado Nacional soberano na
busca do controle de enormes recursos naturais e na fronteira
mineral e agrícola.
O mesmo se pode dizer a respeito da influência i nternacional. A prova documental dos autos dá conta de r ecursos vindos do exterior para financiar invasões de propri edades privadas, com foi o caso do CAFOD, bem como a pr ópria informação prestada pelo CIMI, de terem recebido s omente no ano de 2013, mais de R$ 7.000.000,00 provenie n-
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tes de organismos internacionais. A esse respeito, a testemunha Lorenzo Carrasco (fls. 22), confirmando a tese da influência internacional, afirma que agora porque essa política
de reservas indígenas... Quero simplesmente citar porque c onheço o caso, como que funcionam as demarcações de terras.
Não são critérios científicos antropológicos, isso se pode fra udar, como se demonstrou no caso de Roraima, mas é pressão
política internacional. 11
Ainda, no depoimento de Lorenzo Carrasco con stam informações importantes a respeito da postura do CIMI
de contestar a soberania do Estado Brasileiro através de sua
conduta, ao citar que o que está sendo atacado pela política
indigenista do CIMI não é apenas a propriedade agrícola, está
atacando exatamente a estrutura do Estado soberano. O Co nselho Mundial de Igrejas patrocina desarmamento da popul ação civil, patrocina uma série de o perações que eu já dizia
muito tempo. Em cada obra de infraestrutura existe uma que stão indígena e as mãos do Conselho Mundial de Igrejas. De
fato, o CIMI tem financiado e promovido diversas iniciativas

11

Grifo não consta no original.
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contra o desenvolvimento e a soberania do País, com ê nfase
nas questões agrárias, ambientais e indígenas, além de ser
um dos principais promotores das campanhas do desarm amento civil.
Essa conclusão se amolda às constatações real izadas acima, da postura dos integrantes do CIMI de questi onar as decisões judiciais, o posicionamento do Poder Judic iário com relação às demarcações de terras, a utilização de
expressões como luta e latifúndio improdutivo , isso sem contar com o material apreendido com um funcionário de seu
quadro, tratando de anarquismo.
Durante os depoimentos prestados ao longo das
sessões da CPI um fato chamou a atenção, relacionado à a usência de atos concretos praticados pelo CIMI durante seus
mais de vinte anos de atuação no Mato Grosso do Sul.
Inclusive durante o depoimento de D. Roque P aloschi e de Cleber Busato, este último secretario exec utivo do
CIMI, não conseguiram explicar ou citar nenhum projeto e specífico que tenha sido desenvolvido pelo CIMI em prol das
comunidades indígenas.
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No depoimento de Cleber Busato (fls. 919 -920), ao
tentar explicar qual a atuação do CIMI no Mato Grosso do
Sul, a única situação que consegue apresentar seria um p arecer jurídico a respeito da PEC 71, que visa a indenização
de produtores rurais que adquiriram terras posteriormente
declaradas indígenas. Ora, isso não pode ser considerado
como atuação em prol das comunidades indígenas e, ainda
que o seja, de forma indireta, não justifica todo o dispêndio e
movimentação de recursos noticiados pela própria entidade.
Esse comportamento soa no mínimo estranho,
tendo em vista a ampla participação do CIMI junto às com unidades indígenas e, de outro, os vultosos valores recebidos
de organismos internacionais para atendimento de suas fin alidades sociais (valendo lembrar que somente no ano de 2013
foram R$ 7.000.000,00). E em seu depoimento, Lorenzo Carrasco confirma que efetivamente não há atuação específica
do CIMI em prol das necessidades das comunidades indíg enas, ao mencionar (fls. 27) que em todos os casos inexistem
qualquer indício de um genuíno trabalho missionário, busca ndo a evangelização ou o progresso das populações indígenas,
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em harmonia com os melhores interesses das nações e dos v alores cristãos, ou seja, uma causa perfeita para promover um
humanitarismo hipócrita, para favorecer o estabelecimento de
estruturas supran acionais de governo mundial.
Cita ainda Lorenzo Carrasco (fls. 28) que a partir
da década de 1970 do CIMI iniciou uma nova fase da sua agenda global, aproximando o trabalho das missões religiosas
dos cientistas sociais, especialmente os antropólogos. No
campo do indigenismo a ideia era modificar o conteúdo, tanto
do trabalho missionário tradicional, como do papel da antr opologia, unindo-os no que chamavam luta pela libertação dos
povos indígenas. Não vai mais ter missionários, nem antrop ólogos estudando os indígenas, mas militantes da causa ind ígena, manipulando-os.
Não poderia estar mais bem demonstrado o car áter político da atuação do CIMI, que se dissocia em muito do
conceito missionário que deveria se esperar em sua atu ação.
Sobre o intuito do CIMI de q uestionar os poderes
constituídos, menciona Lorenzo Carrasco (fls. 29) que fundado no ano de 1972, o Conselho Indigenista Missionário é pr o119

duto da Conferência de Barbados, com a missão clara de at acar o processo de evangelização e o que eles denominam a
doutrina do descobrimento. Por exemplo, em 2000, por ocasião
do quinto centenário do descobrimento oficial do Brasil, na
ocasião o Conselho Indigenista Missionário organizou uma
marcha de movimentos sociais, inclusive o MST, para prote star contra os ufanistas festejos dos quinhentos anos do De scobrimento do Brasil.
Um dos pontos que chamou a atenção deste rel ator fora o fato de que se tratou, a conduta do CIMI, especif icamente no Mato Grosso do Sul, de um plano muito bem e ngendrado, de ações concatenadas e di rigidas à finalidade de
questionar o sistema.
Tendo sido criado em 1972, na Convenção de Ba rbados, iniciam-se, a partir dali, uma série de ações por parte
do CIMI com o objetivo de implantar esse novo modo de pe nsar dentro das comunidades indígenas, cujo r esultado conseguimos verificar diretamente em nosso cotidiano nas pr opriedades rurais do Estado. Igualmente verifica -se que é a
partir do livro publicado por Maucir Pauletti, a respeito das
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supostas causas de suicídios dos indíg enas é que se começa
a modificar a conduta dos indígenas no E stado.
E esse entendimento é corroborado quando se v erifica o depoimento da Sra. Jucimara Bacha, vítima de inv asões em sua propriedade rural, de momentos traumáticos,
que bem retratam o drama vivido por prod utores rurais que,
cientes de seu direito de propriedade, no caso centenário,
veem-se desapossados de seus bens, expulsos de suas casas,
ameaçados em sua integridade física, sem direito a qualquer
tipo de reparação.
Em seu depoimento (fls. 81-82) fora retratado o
anterior convívio com a comunidade indígena na propried ade, sempre pacífico e sem qualquer tipo de contestação com
relação ao direito de propriedade, quando, a partir do final
dos anos 90, justamente quando o CIMI passa a atuar de
forma mais ostensiva no Mato Gros so do Sul, as mudanças
se fazem sentir mais presentes. Consta de seu depoimento
que:
Tínhamos um relacionamento, o Ricardo já tinha anterio rmente um relacionamento amistoso com a aldeia, e depois de c a-
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sados continuamos com esse relacionamento. Eles eram d onos daquela aldeia e tinham um sentido de propriedade bem claro, po rque eles não transitavam nas nossas f azendas. Para pescar g eralmente, eles passavam e f alavam com o capataz, ou com a gente,
quando estávamos lá, e pescavam no córrego Cortado, que é no
f undo da f azenda, nos açudes eles não pescavam. Eu estou col ocando isso porque depois de tudo o que aconteceu com a gente v amos revivendo como era. Quando chegou mais ou menos em 1993,
foi em 1993 sim, estávamos na f azenda e a dona Helena Bacha
nos visitou e conversando nos disse: Olha, vocês estão sabendo
que os índios têm interesses em ampliar suas terras para toda a
região aqui? Que me desculpe a dona Helena, mas nós achamos
aquilo tão absurdo na época, mas tão estapaf úrdio, que f alamos: o
que é isso? Isso não tem sentido. Esquecemos o assunto. Quando
chegou janeiro de 1998, na Festa de São Sebastião, dos índios, dia
19 de janeiro, ou de 1998 ou 1999, correu a notícia que o Zeca t inha ido até lá prometer aquelas terras para os índios e desse dia,
então, co meçamos a perceber, eu, principalmente, uma mudança no
comportamento dos índios . (...). Desse tempo em diante já tivemos
aquela notícia clara de que eles tinham realmente pretensão da
terra e todos os fazendeiros da região se reuniram e judicializamos
essa questão.
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A respeito do depoimento acima e de todas as re ssalvas que os críticos do posicionamento que ora se adota
lançarão, pelo fato de se tratar de pessoa diretamente afet ada pelo problema fundiário, é importante fr isar que se tratou
de declarações da testemunha, absolutamente espontâneas.
Vale dizer, suas palavras não foram fruto de uma pergunta
que pudesse ter induzido à manifestação, mas sim a expre ssão de um sentimento de inco mpreensão com a mudança de
comportamento dos indígenas, co nsiderando-se o histórico
de relações entre todos os conviventes da região. E nesse c aso passa a fazer sentido, efetivamente, que a conduta util izada pelo CIMI, de incutir a desesperança, o espírito de luta
e questionador, passa a produzir resultados.
A perplexidade da Sra. Jucimara Bacha (fls. 84) é
também constatável quando declara que o que eu quero dizer
com isso é que os índios, em 2000, tinha um tipo de organiz ação, eu tenho certeza que o movimento é de fora para dentro,
não são todos envolvidos, como eles mesmos fa lavam: Se a
gente não vir nessa invasão eles vão lá e destroem a plant ação da gente, a gente tem que estar aqui´.
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Verifica-se que o posicionamento da Sra. Jucim ara Bacha, igualmente ao que ocorreu com o Sr. Ricardo B acha, é no mesmo sentido: perplexidade quanto à organização
dos indígenas na invasão e em relação a seu comportamento,
o que não ocorria em outras oportunidades.
Igualmente a Sra. Jucimara Bacha confirma a
presença do CIMI no momento da invasão, mencionando ter
visto o coordenador regional da e ntidade, Flávio, no local
momentos após o ocorrido (fls. 87).
A respeito do relacionamento amistoso com os i ndígenas e da mudança verificada após o ano de 1990 (quando
do início das atividades do CIMI) , Ricardo Bacha (fls. 106)
menciona expressamente em s eu depoimento que a relação
nossa nessa época, com os índios, era de absoluta harmonia,
harmonia mesmo, era até fraterna a nossa ligação com os í ndios porque eles nos visitávamos, tanto eles iam as nossas
casas para tomar tereré, como para obter emprego, o u para
fazer uma meação que era muito comum naquela época, f az iam-se as coisas a meia, como nós também íamos a aldeia pa rticipar das festas da aldeia, que são muitas, e dançávamos
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bailes à convite dos índios, muitas vezes isso ocorreu. Dáv amos prendas para as festas deles, sempre alguém dava uma
novilha, e alguém dava um porco, alguém dava um carneiro,
alguém dava uma coisa porque essa confraternização existia
até aproximadamente no final da década de 1990, quando as
coisas começaram a se alterar.
Afirma o Sr. Ricardo Bacha posteriormente (fls.
107) que a partir dessa época, do ano 2000, praticamente na
celebração do Brasil 500 Anos, a relação nossa foi se deteri orando, e aí começaram as invasões, se eu não estou e nganado
em 2003 foi a primeira invasão, mas as ameaças já eram
constantes, nós vivíamos em um estado de alerta ali, os pr oprietários da região.
Não é demais lembrar, e repisar, que há nos autos
documentos afirmando e provando a atuação direta do CIMI
no evento de protesto contra os 500 anos do desco brimento
do Brasil, com aportes da ordem de aproximadamente R$
1.000.000,00.
A produtora rural Mônica Alves Corrêa Carvalho
da Silva, que também é vítima de invasões em sua propri e125

dade, a respeito do convívio inicial harmônico com os indíg enas, assim se manifestou:
Aí nesses dois próximos eslaides eu trouxe uma comprov ação de como era a nossa convivência lá na região, sempre f omos
vizinhos, sempre convivemos bem, nunca houve um registro e lit ígio, não houve nenhuma animos idade entre nós, pelo contrário, era
um regime de colaboração intensivo, porque onde o Estado não
comparece, onde o Estado não alcança, quem tem que se manter
são os próprios locais, e na verdade nós sempre f omos locais ali.
(...). Essa convivência sempre f oi boa, pacíf ica, a gente se ajuda ndo de f orma colaborativa. Esse eslaide é um convite para que o Ni lton, meu esposo, fosse patrono lá na Aldeia Bananal, de uma f o rmatura de ensino f undamental, o e nsino regular, e ele f ala que as
pessoas o convidam com o motivo do reconhecimento que temos p elas suas atitudes de cooperativismo e respeito para com os povos
indígenas, sendo que sempre que procurado não mede esf orços p ara auxiliar.

Também quando questionado pela Sra. Presidente
desta CPI a respeito do termo retomada, insistentemente utilizado pelo CIMI em várias manifestações, o Sr. Ricardo B acha (fls. 121) igualmente confirma que isso aí aconteceu por
volta do ano 2000, novamente a época em que comprovad a-
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mente o CIMI passa a atuar de forma ostensiva no Mato
Grosso do Sul.
Como o incidente ocorrido na Fazenda Buriti é realmente emblemático, é difícil não referenciar os acontec imentos ali verificados, ainda mais porque fornecem uma v isão clara da atuação do CIMI e fora talvez uma das primeiras
vezes que o CIMI saiu das sombras, veio à luz mostrar a sua
cara, seu modo de atuação.
Faço essa consideração por força da postura ad otada pelo CIMI quando do ocorrido, notadamente do falec imento do indígena Oziel Gabriel, quando publicou notícias
em seu site no sentido de criticar o ocorrido (sobre o que não
se emite, nesse momento, juízo valorativo), mas de afirmar
que aquela área seria comprov adamente área indígena. Ora,
como se pode afirmar algo nesse sentido quando há decisão
judicial, proferida pelo Tribunal Regional da 3 a Região exatamente em sentido contrário? Não seria, no mínimo, irre sponsabilidade, diante de um cenário caótico como aquele v erificado, realizar uma afirmação como essa ? Não seria insuflar ainda mais os ânimos já tão exasperados ? Não seria uma
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forma de chancelar a conduta dos indígenas e m realizar as
invasões de propriedades?
E, nesse particular, a respeito das notícias e po sturas que o CIMI tem adotado em sua comunicação, nesse
caso específico basta somente mencionar que a notícia fora
postada na internet, ou seja, de alcance ilimitado, sendo de
se imaginar que o podem concluir os estrangeiros e naci onais, distantes da realidade dos fatos e que somente têm no
CIMI uma fonte de informação.
O depoimento prestado pelo indígena Inocêncio
Pereira (fls. 169) é importante para demonstrar, sob a ótica
de um indígena, a perniciosa atuação do CIMI nas aldeias e o
clima de instabilidade, insustentabil idade, daí decorrente.
Ao ser inquirido sobre quem estimulava as inv asões respondeu (fls. 172) que porque eu sei nesse caso, porque pra mandar fazer ele pedi pro CIMI ajudar . A Sra. Presidente da CPI então indaga ao depoente: Para o CIMI ajudar
fazer as invasões? Ao que responde: o CIMI que está ajuda ndo eles.
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E da leitura do mencionado depoimento verifica -se
que a testemunha fora novamente inquirida vár ias vezes para
confirmar se era efetivamente o CIMI quem estava auxiliando
nas invasões de propriedades particulares, não se notando
nenhum titubeio de sua parte, pelo contrário. Inclusive v árias fotos foram mostradas ao depoente que confirmou c onhecer vários integrantes do CIMI, o que faz concluir, inolv idavelmente, que esses membros do CIMI efetivamente fr equentam as aldeias e não somente como mencionaram alg umas testemunhas, no momento das assembleias e inv asões,
apenas para verificar se não haveria truc ulência por parte
das forças policiais.
A testemunha Inocêncio Pereira inclusive confi rmou que o Flávio do CIMI entregou dinheiro a indígenas e
que esses recursos foram utilizados para a compra de arm amentos. Ora, ainda que se admita, em respeito à eventua lidade e do princípio da presunção da inocência, que o coo rdenador geral do CIMI não teria o intento de fornecer recu rsos financeiros para a aquisição de armas é no mínimo e s-
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tranha essa relação com os indígenas, de fornecimento de
dinheiro.
E, ao que tudo indica, o coordenador geral do C IMI, Flávio, tinha consciência do destino dos recursos, pois
afirmou expressamente Inocêncio Pereira (fls. 187) que aquela hora ele [Flávio do CIMI] deu vinte mil, mas aquela hora ele
pegou quinze mil para comprar a arma de fogo. E depois resto,
ele pegou cinco. Depois, quando ele pegou cinco, ele comprou o
carro.
Ao depois, a testemunha Adelson Fernandes (fls.
201), presencial, inquirido se tinha visto o Sr. Flávio do CIMI
dar dinheiro com a finalidade de compra de armas, fo i expresso ao afirmar que: Claro que falou para ele: Se você co nsegue comprar alimentação dá um jeito de você comprar arma
para a retomada. Aí que o Elizeu falou: Tá bom, melhor assim.
Aí ele foi para o Paraguai.
A afirmação é seríssima. Feita por um indíg ena
que conhece Flávio do CIMI pela sua presença nas aldeais
indígenas com o deliberado propósito de incitar a invasão de
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propriedades e, ainda, fornecendo recursos financeiros para
a aquisição de armas de fogo.
De outro lado não se pode deixar de conclui r que
os indígenas estão efetivamente armados nas invasões de
terras e certamente essa situação tem estimulado essa co nduta ilícita. Isso porque na invasão da Fazenda Buriti há
provas inclusive visuais da utilização de armamentos, bem
como houve relato dos policiais presentes no local a respeito
dos tiros disparados pelos indígenas.
Também o livro apresentado pela testemunha R icardo Bacha, já referenciado anteriormente, dando conta do
número de armamentos e a organização demonstra que efet ivamente há auxílio externo para essa situação, como inclus ive fiz questão de salientar acima, pois não há uma explic ação lógica, a não ser pela participação do CIMI, sobre a fo rma como esses indígenas estão se armando e sustentando
toda essa movimentação, em todo o Estado, para invasão de
propriedades particulares.
Diferente seria se houvesse a prestação de serv iços por parte do CIMI, através de assistências variadas, até
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mesmo porque as comunidades indígenas, como é sabido,
são carentes de vários recursos, o que, como tamb ém se verificou do depoimento de D. Roque Paloschi e Cleber Busato,
não ocorreu, porquanto o CIMI não conseguiu comprovar a
realização de qualquer trabalho ou projeto junto às comunidades indígenas no Mato Grosso do Sul, a despeito da
milionária movimentação de recursos.
Ora, se o CIMI não realiza qualquer projeto em
prol da comunidade indígena, a despeito de seus vários pr oblemas e necessidades, por que motivo a entrega de d inheiro
a indígenas?
Às fls. 221 dos autos a testemunha Cacilda Pere ira também confirma a atuação de membros do CIMI na inc itação à invasão de propriedades privadas, ao ser inquirida
pelo Sr. Deputado Pedro Kemp sobre ter visto alguém do C IMI incitando a invadir, responde que: Já vi. Vixi, tantas vezes. Por isso que tem ag ora, está a f rente invadir f azend a por
causa do Ministério Público, agora o Rafael..., Não, o Ricardo,
que orientando também e o C IMI. Esse que está orientando o
pessoal para invadir f azenda. É mesmo .
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O depoimento prestado por Cacilda Pereira chama
ainda atenção para outro problema grave já detectado, de
vinda de índios do Paraguai para o Brasil. Ao ser inquirida
por este relator sobre quem estava arcando com os custos da
invasão, a testemunha (fls. 222) menciona que: Manda dinheiro, o CIMI que mandou, o CIMI que paga o ônibus pra puxar o pessoal do Par aguai, outra aldeia, compra alimentação,
o barraco, todas as coisas.
A presença de auxílio para o transporte de indíg enas para as áreas de invasão também restou demonstrada no
depoimento da produtora rural Mônica Alves Cor rêa Carvalho
da Silva, ao afirmar que aí foram chegando as crianças, ch egando as mulheres, a juventude, roda de tereré, confratern izando mesmo, música, isso foram duas semanas. Carros of iciais, inclusive, ônibus, motos e ônibus também de outros lugares e a gente sabia que também havia ajuda de outras a ldeias, porque quando há uma invasão eles convocam ta mbém,
isso é um modus operandi normal.
Certamente essa não deve ser tarefa árdua para o
CIMI. Como se vê dos documentos juntados aos autos, o pr ó-
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prio CAFOD enviou recursos para essa finalidade específica:
aquisição de lonas, barracos e transporte. De outro lado, p elo balanço apresentado pelo CIMI, constante da document ação dos autos, foram mais de R$ 7.000.000,00 recebidos s omente no ano de 2013, ou seja, r ecursos não faltam para a
prática desses ilícitos.
Às fls. 228, no depoimento do Delegado de Polícia
Federal, Dra. Alcídio de Souza Araújo restou demonstrada,
de forma veemente no entendimento deste relator, a partic ipação do CIMI em invasão de propriedades particulares. Pela
importância da manifestação, bem como da isenção deco rrente da posição ocupada pela testemunha, transcrevo os
trechos que julgo mais importa ntes:
O posto f orneceu o local para os policiais se reunirem e
quando estávamos reunidos, os policiais, os superintendentes,
chegou um vereador indígena, de Sidrolândia, eu não me lembro o
no me, as é f ácil verif icar isso, dizendo, diante do superintendente
e dos demais policiais que existiam componentes do CIMI instiga ndo os índios a não saírem da f a zenda, por isso ele falou que os í ndios não iriam sair, porque o CIMI tem um poder de convencimento
muito grande. (...). Quando chegamos lá, e isso tem em vídeo, o o-
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f icial de justiça que nos acompanhava, da Justiça Federal nos
menciona: Aquele lá é um dos componentes do CIMI. Como eu me ncionei, mais ou menos quatro anos, na hora eu falei cinco anos,
mas é em torno de quatro anos, eu nunca tinha visto sequer um
componente do CIMI, o que para mim, como chef e de delegacia re sponsável por questões indígenas eu já achava estranho, já que existia um monte de problemática nas questões indígenas e na d elegacia respons ável as ONGs procuram trocar inf ormações, au xílio,
e eu nunca f ui proc urado, isso eu af irmo, jamais f ui procurado por
nenhum componente do CIMI. Bem, n aquele momento eu pensei:
opa, é a primeira vez que eu verei um componente ? Dirigi- me, então, ao Senhor Rui Spossati, que dizi a ele, naquele momento, que
era repórter, mas quando ele pediu, inclusive, a devolução do computador, do gravador, ele provou não ser jornalista, e depois, nas
redes mundiais verif icamos que ele também tinha sido proibido de
adentrar nas obras da hidrelétrica de Belo Monte, porque ele á in stigava, f oi acusado e a Justiça Federal, segundo a reportagem, i sso é f ácil depois de se co mprovar, proibia-o de adentrar, então ele
se dirigiu ao Mato Grosso do Sul.

Do depoimento acima é importante tecer consid erações sobre alguns pontos. O primeiro diz respeito à post ura dos membros do CIMI, sempre atuando de forma clande stina junto aos indígenas, não aparecendo diretamente, mas,
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como visto, sempre presente nas ações tende ntes a criar um
clima de instabilidade e insegurança jurídica, de estímulo ao
confronto e enfrentamento por parte dos indígenas, questi onando, por assim dizer, o sistema e os poderes constituídos.
Ora, por que motivo o Sr. Rui Marques Oliveira estaria se utilizando de nome falso? Por que motivo não assumiu que era
do CIMI se não estavam no local fazendo nada de errado, de
ilícito?
E, de outro lado, verificando o comportamento adotado pelo integrante do CIMI no momento em que fora abordado por policiais federais, verificando-se o seu histórico
de problemas em outros locais e, ainda, o material apreend ido em seu notebook, é fácil concluir o motivo da tentativa de
esconder a identidade. O que não se pode compreender é o
motivo pelo qual o CIMI faz questão de possuir um integrante
como esse em seu quadro de funcion ários.
E, importante relembrar nesse momento que o
presidente do CIMI, quando interrogado nesta CPI, tendo s ido questionado pelo Sr. Deputado Marquinhos Trad a respe ito das providências que teriam tomado com relação ao fu n-
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cionário Rui Marques Oliveira pelo fato de ter sido encontr ado referido material consigo, a resposta foi nenhuma. Ou s eja, o CIMI, mesmo tendo conhecimento de que um funcionário seu, devidamente registrado, e stava participando de atos
de incitação à violência, que infelizmente culminaram em um
óbito, bem como de que possuía material altamente compr ometedor, isso sem contar com o hi stórico na Usina de Belo
Monte, não o demite por justa causa. Essa postura, com o
devido respeito, nada mais é, em meu entendimento, do que
chancelar a conduta adotada, cumplicidade, porta nto.
Outro ponto que chama atenção a respeito da
pouca, ou nenhuma, preocupação do CIMI com as man ifestações de seus integrantes, encontra -se no depoimento da produtora rural Mônica Alves Corrêa Carvalho da Silva, que o uviu do Dr. Luiz Eloy Amado (fls. 315), membro do CIMI, na
invasão de sua propriedade (prova, portanto, de que me mbros do CIMI estavam diretamente vinculados a uma outra
invasão que não a da Faz. Buriti), que:
No f inal desse prazo houve u m f ato marcante, a gente
se precipitou na decisão de sair, porque a gente t inha uma decisão
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f irme de não abandonar nossa área, mas no f inal desse períod o
meu f ilho mais velho tentou entrar na área e f oi perseguido por
dentro do mato, juntamente com outro f uncionário nosso, por índios
com porretes, com f acas, com sei lá mais o que, f lechas e isso f oi
muito tenso para todos nós. Vimos todos os índios se mov imentando para correr atrás dele e meu esposo se dirigiu a um grupo de
homens que estava lá na f rente da sede da f azenda e f alou: olha,
eu sou pai como vocês também são e vocês s abem f ilho como que é,
não obedece a gente a a gente não tem tanto controle as sim como
gostaria, mas é meu f ilho, é meu f ilho que está ali. Nesse mome nto
a gente decidiu que ia sair mesmo e um índio chegou para ele e r epetiu essa mesma coisa, que segundo as leis terenas nós estáv amos no território deles, que aquele território era po r direito, e os
nosso direitos constitucionais brasileiros, as nossas leis brasile iras não valiam naquele território, então esse f oi um susto muito
grande, uma surpresa. E aí nós conhecemos o Luiz Henrique Eloy, que foi quem fez essa afirmação ao meu espos o nesse evento do meu menino. (...). O Luiz Henrique Eloy autodenomina -se,
ele se def ine como um membro do CIMI, como f uncionário do CIMI,
e isso é corroborado em várias outras telas que eu trouxe aqui
nesse sentido também.
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Os demais eslaides apresentados pela mencionada
produtora rural demonstram de forma ativa Luiz Eloy na i nvasão da Fazenda Esperança, localizada no Município de Aquidauana, MS. Ou seja, um membro do CIMI, reconhecid amente do CIMI, atuando de forma ainda mais direta em uma
invasão de propriedade particular, de titulação centen ária e,
talvez mais grave do que tudo isso: afirmando que as leis
brasileiras, inclusive a Constituição Federal, não tem valid ade ou eficácia perante as leis terenas!! Que leis são e ssas?
Fato ainda de gravidade a ser devidamente apurada, em todos os segmentos, diz respeito à apresentação da
dissertação de mestrado do Dr. Luiz Eloy, repita -se, membro
do CIMI, ocorrer dentro de uma área invad ida, contando com
a participação de várias entidades, ou seja, uma situação no
mínimo inusitada. Nessa dissertação da tese de mestrado L uiz Eloy defende abertamente as invasões de propriedades, o
que, aliás, somente confirma registros outros docume ntais
dos autos, notadamente atas de reuniões com indígenas, em
que consta manifestação nesse idêntico sentido.
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Sobre os armamentos utilizados pelos indígenas,
constou no depoimento do Delegado Alcídio de Souza Araújo
(fls. 229) que naquele entrevero houveram algumas situações
interessantes, eu cito, por exemplo, um colega, o Agente Fed eral Sena, recebeu um tiro de vinte e dois, a sorte dele é que
ele estava com um colete, fazendo uma visão é como se a lguém desenhasse o alvo e atirasse, iria bem no peito mesmo,
o colete sustentou, isso também é f acilmente comprovado.
Inquirido pela Sra. Presidente a respeito da participação de forças ocultas incentivando os indígenas na inv asão da Fazenda Buriti (fls. 230), o Delegado Alcídio de Souza
Araújo foi enfático em dizer que respondo afirmativ amente. E
eu vou dizer para a senhora, quando a gente já es tava saindo,
no dia que a gente foi... Eu só não se i no dia, se foi no sáb ado, ou no dia do cumprimento da reintegração, o funcionário
Jorge, da FUNAI, ele é indígena, dentro do nosso veículo, na
presença do oficial de justiça, também da Justiça Federal, e le
menciona que ele saiu de lá... Não, eu não sei se foi na pr esença ou pelo telefone, desculpa tá, nobre. Se foi dentro do
carro ou foi por telefone. Ele menciona... O oficial de justiça
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acho que colocou em viva-voz e a gente conversa. Ele menciona claramente que ele tentou negociar para que os índios s aíssem pacificamente e ele teve que sair, entre aspas, corrido,
porque lá estava o pessoal do CIMI e ele ficou até com medo
mesmo de...(SIC).
Pode-se mesmo até afirmar que o CIMI, através de
seus membros, possui responsabilidade que deve ser apur ada através dos meios competentes, pelo falecimento do ind ígena no momento da reintegração de posse. Ora, se compr ovado foi que havia um acordo para a retirada pacífica dos i ndígenas e o CIMI inicia sua atuação em sen tido contrário, incitando à resistência, e dessa resistência resulta na morte de
um ser humano, por certo que seu comportamento contrib uiu ou foi determinante para o evento.
O Delegado Alcídio de Souza Araújo ainda me nciona em seu depoimento (fls. 234) uma situação ocorrida
quando da desocupação de uma propriedade em Miranda,
MS, quando fora procurado por indígena de mais idade que
expressamente mencionou a atuação do CIMI instigando os
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mais jovens a realizarem as invasões de propriedades priv adas e a praticar a violência.
Confirmando o financiamento do CIMI para essas
invasões, afirma ainda o Delegado Alcídio de Souza Araújo
(fls. 234) que e a gente percebe o seguinte, para se f azer uma
ocupação há uma logística, e eu vi pelo planejamento nosso,
que iríamos cumprir essa reintegração que é uma logística
muito pesada. Então, para se conseguir essas invasões prec isa-se de dinheiro, mesmo que a comunidade se organize há a
necessidade de dinheiro. Então, se o senhor me pergunta eu
diria que sim, por tudo que eu j á vivi como policial.
A respeito do financiamento o Delegado Alcídio de
Souza Araújo fora efetivamente incisivo em afirmar que efet ivamente houve a participação do CIMI junto aos ind ígenas.
No mesmo sentido fora o depoimento do Delegado
de Polícia Federal, Dr. Marcelo Alexandrino de Oliveira (fls.
672-673) que, pela importância para o esclarecimento dos f atos, a formação do convencimento em relação à participação
do CIMI nas invasões, é transcrito abaixo:
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Os indígenas, a princípio, resistiram um pouco, mas ac abaram na negociação pedindo um tempo para retirar suas coisas e
sair do local pacif icamente e combinaram com essa equipe do D elegado Alcídio e mais o of icial de justiça que f osse dado esse te mpo para eles saírem do local. No entanto, o Delegado Alcídio voltou
ao local dois ou três dias depois, para conf erir se o indígenas iam
realmente sair ou se já tinham saído e se surpreendeu porque os
indígenas que estavam no local af irmaram que não iriam mais sair,
conf orme os relatos que estão nos autos de outros p oliciais que
participaram. Além de f alarem que não iam sair, eles estavam co m
os ânimos muito mais exaltados do que na primeira vez, muito
mais agitados, o clima estava muito mais tenso. O Delegado Alc ídio, na época, avistou um cidadão que f isicamente não tinha característica de indígena, tirando f otos, e pediu para que chamassem
esse cidadão para questionar o que ele estava f azendo ali, já que é
uma área conf lituosa e a Polícia Federal normal mente nem deixa
entrar pessoas estranhas pela própria segurança delas ao estarem
ali no local. Ao questionar, acabou obtendo inf ormações que essa
pessoa era do CIMI, perguntou o que ela estava f azendo ali, ela
não quis dizer, acabou apreendendo o notebook e um gravador e
foi instaurado um inquérito para apurar o context o em que se deu
essa apreensão.
(...).
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Mas, em relação ao Inquérito n. 215 -2013, eu mandei para
perícia esse material apreendido e no gra vador f oi encontrada a
gravação de uma reunião f eita entre algumas pessoas que não
são~ indígenas e os indígenas que e stavam ocupando a f azenda,
lideranças e não lideranças, ou seja, os indígenas que estavam na
área ocupada e já tinham ciência dada pelo of icial de justiça que
havia uma ordem de reintegr ação de posse dizendo que eles teriam
que dedicar a área. Havia uma reunião entre os índios e essas
pessoas que f oram indiciadas no inqu érito porque no áudio, clar amente, até f oi degravad o esse áudio, tem autorização judicial, mas
a Joana Ortiz, conhecida como Irmã Joana e o Flávio, que são do
CIMI, incentivando os mesmos a continuarem resistindo, porque
aquela terras era deles e aquela luta era justa. (...). O crime co nsiste – é o que eu pude constatar - no seguinte: há uma ordem judicial, o of icial de justiça chega a f ala: ´Olha, você tem que sair
daqui´. Se você resiste e se recursa, isso é crime de resistência e
isso f oi constatado por parte dos índios.

Continuando em sua manifestação (fls. 673), ate sta ainda o Dr. Marcelo Alexandrino de Oliveira que:
Houve resistência por parte dos índios que não se retir aram. Porém, f icou bem caracterizado, já que eles tinham f eito um
acordo de sair, que nessa reunião os membros do CIMI, acomp anhados de outras pessoas que não são do CIMI, como uma f unci o-
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nária da FUNAI, a Rebecca, que estava de licença médica, mas se
sentiu em condições de ir lá incentivar os índios a se manterem em
um área de invasão, descumprindo uma ordem judicial. Essas pe ssoas e a Rebecca f oram de carona com o CIMI, ou seja, o CIMI a
chamou como f uncionária da FUNAI e também porque ela f azia parte da COPAI, entrou em contato e a levou no carro do CIMI junto
com o Flávio e com a Joana. Então, com esse incentivo, os índios
acabaram não saindo, a reintegração precisou ser feita de outra
forma, com uso da f orça e acabou dando no que deu. Nesses á udios que já estão em pode r da CPI, f ica constatada muito clar amente a questão de que os integrantes do CIMI, acompanhados por
não integrantes do CIMI, nessa ocasião específ ica que f oi apurada
no inquérito policial, ef etivamente instigaram os indígenas a prat icarem um crime, por is so eles f oram indicados pelo crime de inst igação, por instigarem alguém a cometer crime e também por f orm ação de quadrilha, já que se uniram deliberadamente, especif ic amente com o f im de ir até Sidrolândia, entrar no local da invasão e
f azer uma reunião on de instigaram os índios a continuar na área
invadida e resistir á ordem judicial, por isso eles f oram indiciados.

Às fls. 267 consta o depoimento do Sr. Procurador
da República, Dr. Emerson Kalif Siqueira, que igualmente
demonstra a participação e envolvim ento do CIMI junto às
comunidades indígenas, ao afirmar que inúmeras vezes esti145

ve presente em reuniões que o CIMI demandava, ou os indíg enas demandaram para que eles nos contatassem, porque a
verdade é o seguinte, eu tenho celular que os índios me li garam a cobrar e eu ligo de volta, porque eles não têm condições
de ligar.
O produtor rural Vanth Vanni Filho, também vít ima de invasão em sua propriedade, de registro secular, co nfirma que funcionários de sua propriedade eram casados com
indígenas, e que os integrantes do CIMI participavam das a ssembleias, contradizendo outros depoimentos, ao afirmar que
isso, dessas assembleias. Mas eles citaram que chegava o
pessoal do CIMI.
Às fls. 505 consta o depoimento de Ramão Apar ecido Evangelista Cristaldo, funcionário da Fazenda Brasília,
também palco de emblemático conflito fundiário, atestando
sobre a influência do CIMI na invasão de propriedades, ao afirmar que a senhora me fez uma pergunta, Deputada e de sde
1999, que estou lá, a gente via o movimento dos índios, às vezes a gente perguntava porque eles estavam pintados, po rque
estavam na beira da estrada. ´Ah! Porque o CIMI veio aqui,
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porque a FUNAI veio aqui. É que não demarcam as nossas te rras e nós temos que nos manifestar, nós temos que pegar
mais um pedaço, tomar mais um pedaço de terra.
Em outro trecho do depoimento, a respeito de uma
de várias situações em que a testemunha Ramão Aparecido
Evangelista Cristaldo se viu em enfrentamento com os ind ígenas, foi dito pelos invasores que eu fiz um contato com o
Cacique Marcos Veron, para poder estar trabalhando, trans itando com o gado, porque o gado tinha medo dos indígenas.
Um dia eles me chamaram e falaram. ´Não vamos aguentar
mais, o CIMI pediu que a gente e ntrasse que eles iam ajudar,
a FUNAI e não ajudaram. Vamos no s manifestar, vamos inv adir a sede e o Senhor sai de lá´.
Veja que se trata de depoimentos a respeito de f alas de indígenas, em propriedade invadida, afirmando e xpressamente a atuação do CIMI na incitação às invasões, o
que inclusive também pode ser verificado no caso da invasão
da Fazenda Esperança, no Município de Aquidauana, em que
estava presente o advogado do CIMI, Luiz Eloy, que partic i-
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pou ativamente do movimento, inclusive questionando de
forma aberta o Estado de Direito.
O relato de Ramão Aparecido Evangelista Cristaldo ainda demonstra em várias passagens a atuação do CIMI
no sentido de efetivamente dividir, evitar o convívio pacífico
com os produtores rurais. Vale mencionar, nesse caso, que
se trata, a testemunha em referência, de um funcionário de
uma propriedade rural. Não se trata de um produtor rural,
alguém que tenha interesse na questão e que poderia, em t ese, estar direcionando seu depoimento. Traz informações i mportantes a respeito de relatos de indíg enas, envolvidos em
invasão de terras, ate stando, de forma categórica, que são
incentivados, instigados e financiados pelo CIMI.
No depoimento de Roseli Maria Ruiz da Silva, o utra proprietária rural vítima de invasão em sua propriedade
(fls. 545), há importantes relatos, consentâneos com os dos
demais produtores rurais, a respeito da modificação de cen ário e comportamento dos indígenas após o ano de 1998, ép oca em que o CIMI passa a atuar de forma mais ativa no Est ado de Mato Grosso do Sul. Vale dizer, são proprietários em
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diferentes localidades do Estado, enfrentando o mesmo pr oblema, nas mesmas proporções, e com situações de fato idênticas, todas simultâneas à atuação do CIMI.
A produtora rural Roseli Maria Ruiz da Silva teve
sua propriedade invadida também em circunstâncias no m ínimo peculiares. Após um convívio de muitos anos sem qua lquer tipo de questionamento por parte dos indígenas e pr odutores rurais, sem razão aparente, verifica -se uma mudança brusca, com utilização de violência, inclusive, para a i nvasão de propriedades.
Ainda, no depoimento de Roseli Maria Ruiz da Silva, a respeito de seu inicial convívio com Maucir Pauletti,
membro do CIMI, dá nítida conta de que havia uma ação
concatenada para essa finalidade. O áudio gravado, que faz
parte dos documentos dos presentes autos, em que Mauci r
Pauletti aparece fazendo revelações a respeito de sua atu ação, também mostra provas dessa conduta.
A despeito de Maucir Pauletti ter negado em seu
depoimento perante essa CPI de que estivesse, naquele m o-
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mento, a falar do CIMI, mas sim da Igreja Católica, tenho
que esse argumento não merece qualquer cr édito.
Primeiro porque o Sr. Maucir Pauletti não disse a
verdade quando de seu depoimento. A retratação realizada a
respeito da citação do nome de um delegado da Polícia Civil
que seria seu amigo e lhe passaria informações a respeito de
grampos de suas ligações bem demonstra a diss imulação em
sua manifestação. As demais falas de seu depoimento, de
que não conhecia membros do CIMI, de que não recebeu
qualquer valor pelo seu livro, todas foram desmentidas pelos
documentos e demais depoimentos pre stados nos autos.
Há nos autos inclusive documento demonstrando
que Maucir Pauletti forneceu dinheiro para que houvesse a
invasão da propriedade de Roseli Maria Ruiz da Silva e Pio
Silva.
Por isso, nesse caso, havendo con fronto entre o
depoimento prestado por Roseli Maria Ruiz da Silva e Maucir
Pauletti, àquela concedo maior crédito, porque mais conse ntâneo com todas as provas produzidas no processo.
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Aos poucos, com a investigação que realiza -se são
descortinados fatos e e lementos, inclusive documentais, da
mais alta importância, e que demonstram a participação do
CIMI na estruturação de uma organização que nitidamente
teve por objetivo desestabilizar o agronegócio, a propriedade
privada, questionar o sistema e os poderes c onstituídos.
A conduta adotada por Dom Roque Paloschi em
seu depoimento, de certa ironia, é verdade, com relação aos
trabalhos, discurso subliminar e falsa subserviência para
com os seus integrantes, em verdade, causa espécie, mas por
outro lado, acaba por denunciar a conduta subrreptícia do
CIMI, e sua culpa inescusável pelas acusações que lhe são
direcionadas. Ao ser inquirido a respeito dos fatos envolve ndo membros do CIMI na invasão da Fazenda Buriti, que como
demonstrado pelos depoimentos dos Delegados da Polícia Federal que se fizeram presentes no local, respondeu que:
Pois é, então o Senhor há de convir que não estamos aplaudindo que nós nos envergonhamos do que o Senhor diz aí do La ptop de coisas assim, nós nos envergonhamos, mas como Presidente eu
não tenho como controlar aquilo que, vamos imaginar o Senhor né, um
funcionário seu, um assessor seu que não tem condições de controlar o
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que carrega no celular ou no laptop ou no tablete, não tem condições
né, não aplaudir nós nos envergonhamos mas eu não tenho como co ntrolar né mas agora em relação pro outro lado da linha ou não, eu não
tenho presente eu to longe daqui né e eu não tenho inf ormações né agora se vocês tem a f ilmagem tudo.

A dissimulação, o cinismo da postura do presidente do CIMI são repugnantes. É um desserviço à Igreja
Católica. Não se pode esperar uma conduta como essa de
um religioso. Importante ainda consignar, repetir, que que stionado no mesmo depoimento a respeito do que fizeram com
o funcionário do CIMI flagrado com aquele material criminoso, no momento da invasão, re spondeu que nada fora feito!
Como se denota da documentação apresentada
por D. Roque Paloschi, notadamente o balanço do ano de
2013, foram recebidos pelo órgão, de organizações intern acionais, mais de R$ 7.000.000,00. N o mesmo balanço consta
que os gastos com membros do CIMI foi de mais de R$
4.000.000,00, quantia igualmente considerável.
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Mas algo não bate, não fecha. Ora, o Presidente
do CIMI, ao ser indagado se os missionários do CIMI recebem
algo pelos trabalhos realizados, afirmou D. Roque Paloschi:
Não podemos negar porque eu assinei um termo e eu até
trouxe a bíblia aqui para dizer, os nosso Mission ários recebem uma
ajuda mensal, recebem nós não podemos negar, receber uma ajuda
mensal na média de dois sal ários mínimos pra coisas básicas né, e
vocês como pais e mães sabem disso, c oisa básica então recebe,
quem presta serviços também recebe, recebe, também recebe pelo
seu serviço e isso nós não estamos vendo nenhuma ilegalidade
porque o CIMI é um órgão dentro do tercei ro setor que no Brasil são
mais de duzentos e noventa mil que prestam que tem direito a acessar recursos para exercer sua missão ou pros seus f ins, nós
não estamos vendo Senhor Deputado nenhuma crime estabelecer
um valor mensal para os missionários do CIMI e pra quem presta
serviço, agora nós também conf essamos assim, que há uma alg umas coisas que f icam assim, nós sentimos of endidos, pedimos pe rdão né porque se of endemos né, pedimos perdão eu acho que eu
estou pagando um pouco a penitência né que o Senhor e stá dizendo embaixo ainda do ar né, haha, não é porque eu sou muito f ri orento então.
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Estranho. Estranhíssimo! O CIMI em seu balanço
afirma que gasta mais de R$ 4.000.000,00 anualmente com
pessoal, mas o seu presidente comparece a diz que seus mi ssionários recebem apenas dois salários mínimos de ajuda de
custo. Para onde vai o restante do dinheiro ? Seria para projetos como aqueles firmados com o CAFOD ?
E esse argumento falacioso a respeito do dispê ndio de recursos do CIMI e a remuneração de seus missionários é reforçada no depoimento de Cleber Busato (fls. 925),
ao afirmar que eu recebo uma subsistência, nós denominamos
de subsistência missionária, para prover as necessidades de
alimentação e despesas minhas e também, evidentemente, da
minha f amília.
Considerando

os

noticiados

mais

de

R$

4.000.000,00 gastos pelo CIMI em 2013 é de se questionar o
que seria, no conceito do CIMI, subsistência.
Ainda, D. Roque Paloschi mentiu desavergonhadamente aos membros da CPI. Quando lhe fora mostrado o
documento, o projeto do CAFOD, solicitando recursos para
invadir propriedades privadas no Mato Grosso do Sul, mo s154

trou desconhecimento. Depois de ver o documento, como se
fosse realmente algo inédito, a respeito do tema se pronu nciou:
Eu vou esperar os documentos. Agora Senhor Deputado,
agora quando aparece a expressão aí ´retomada´, não vou entrar
no mérito das questões, mas toda ajuda que eventualmente o CIMI
recebeu nesta rubrica, nesta rubrica, no português geral, seria
muito mais esse caminho humanitário. Sementes, ferrame ntas de
trabalho, questão de saúde, então são coisas assim. Mas pode ter,
Senhor Deputado, Senhora Presidente, pode ter certeza, olhando
nos teus olhos, a Senhora é vovó, não tenho a oportuno vir aqui e
tentar enrolar vocês, porque nós vamos ver isso, vamo s conversar
com a Diretoria do CIMI, porque ver o que rea l mente tem.

Ora, mas fora o próprio Presidente do CIMI que na
mesma ocasião, na mesma audiência, entregou um docume nto em que menciona que não há possibilidade de informar
projetos do CIMI junto às comunidades indígenas, ou seja,
não há informação de aplicação dos recursos sob a rubrica
retomada para outros projetos, como ditos pelo presidente do
CIMI, de natureza humanitária. O descompromisso com a
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verdade no depoimento do presidente do CIMI é algo estarrecedor.
Outro depoimento prestado em audiências real izadas na CPI que fora de suma importância, foi do indígena
Ramiro Luiz Mendes (fls. 1005), que afirmou e confirmou, em
verdade, a postura clandestina e perniciosa do CIMI nas a ldeias, ao mencionar:
Às vezes o CIMI esteve presente nas comunidades indíg enas da Região de Tomé, em especial a minha aldeia Ipegue, o CIMI
geralmente tem aparecido na aldeia meio que escondido nas alde ias não tem f eito uma aparência um comparecimento nas aldeias
com o objetivo correto, então eu quero começar dizendo que a atu ação do CIMI nas aldeias é muito conf usa é muito conf uso para a
comunidade indígena e às vezes apresentando propostas de proj etos para a comunidade indígena às vezes incentivando f azendo
comentários de q ue determinadas áreas das f azendas pertencia às
comunidades indígenas da região. É importante eu dizer para a
plateia aqui presentes que nós e principalmente eu enquanto cac ique da aldeia Ipegue e não sou contra a retomada das terras ind ígenas, inclusive, f aço parte e sou militante disse desde que seja a
vontade nossa e da vontade da comunidade indígena. Das vezes
que f oi f eito esse trabalho das retomadas, anterior a isso nas re u-
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niões que f oram f eitas nas aldeias e, inclusive, f ui presidente da
comissão em prol a retomada das f azendas das vezes que o CIMI
participou das todas as reuniões quando eu era presidente o CIMI
sempre se comprometia de que f ariam projetos caso a gente f izesse
a retomada f aria um pr ojeto para ajuda e custeio do povo indígena.
Eu quero ser aqui categórico em dizer que somente se houve isso
foi f eito projeto e se f oi aprovado ou não isso não chegou até as r etomadas e muito menos as comunidades indígenas, certo. E a i nformação que nós temos e há outras pessoas que virão f azer parte
do depoimento e dirá aqui que nós temos e há outras pessoas que
virão f azer parte do depoimento e dirá aqui que realmente houve a
aprovação de alguns projetos f eita pelo CIMI que, inclusive, esses
recursos nunca de f ato chegaram às retomadas ou as comunidades
indígenas. (SIC).

Esclarecedor o depoimento, ao demonstrar a co nduta do CIMI. Prometendo dinheiro para as áreas de inv asões. É uma forma de instigar a invasão, prometendo recu rsos e melhoria de condição de vida, mas na condição de que
áreas sejam retomadas.
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Sobre a atuação do CIMI para dividir as comun idades e também a conduta de Luiz Eloy, afirmou Ramiro
Mendes que:
O Luiz Eloy, ele não é aldeado, os pais e os avós deles
moram na Aldeia Ipegue, mas ele não f oi criado na Aldeia Ipegue, f oi
criado mais f ora na cidade né, e Luiz Eloy vem tentando indicar os C aciques os capitães ou lideranças. Ele vem f azendo isso dentro das r etomadas, para que ele tenha o poder para que ele exerça o poder em
cima dessas pessoas que f icam lá. Nas aldeias ele não tem essa inf l uência até porque ele não é bem vindo nas aldeias, eu digo nas a ldeias,
nas aldeias ele não é bem vindo. Principalmente na minha Aldeia Ip egue onde ele mora ele, ninguém tem simpatia também pelo trabalho
também dele. Então agora ele vem tentando inclusive na Fazenda Esperança ele tá tentando destituir o atual Cacique que representa aqu ela comunidade. Porque esse atual Cacique era companheiro f azia parte
do grupo dele. Depois que ele soube de todos os trabalhos que o Luiz
Eloy vem f azendo em relação aos projet os que ele consegue e não passa para a Aldeia, esse cidadão saiu f ora, caiu f ora, saiu da equipe. E ntão hoje o Luiz Eloy como ninguém tenta usar alguns moradores da A ldeia para tentar destituí -lo do cargo de Cacique né.

Por todos os depoimentos mencionados acima é
possível demonstrar, concluir, igualmente ao que ocorreu
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após a análise da prova documental, que há uma atuação d irecionada do CIMI para incitar invasão de propriedades r urais e a violência no Mato Grosso do Sul.
Por certo que não há a possibilida de de transcrição de todos os depoimentos, devido ao volume e ao número
de audiências, mas o que acima tran scrito é suficiente para
a formação do convencimento deste relator a respeito da re sponsabilidade do CIMI.
Importante destacar, ainda, que mesmo os d epoimentos prestados nas audiências, em que pessoas se man ifestaram a favor do CIMI, não podem ser considerados, ou
serem considerados suficientes para infirmar os argumentos
de que há responsabilidade do CIMI nas invasões de propri edades particulares no Mato Grosso do Sul.
Isso porque são depoimentos desconexos, muitos
dos quais sem qualquer tipo de comprovação documental, ao
passo que os depoimentos prestados nos autos que denunc iam a participação do CIMI em verdade estão absolutamente
em conjunto com as provas documentais dos autos. Como via
de regra não se pode considerar uma única forma de prova
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para a formação do conve ncimento do julgador, no caso, do
relator, é necessário o cotejo analítico para que a conclusão
a respeito da existência de um fato poss a ser demonstrada.
E, através dessa forma de analisar as provas dos
autos é de se concluir que há a participação efetiva do CIMI
nos atos mencionados na denúncia que deu origem à prese nte CPI.
Passa-se a seguir, a tratar da identificação dos
responsáveis pelos atos que deverão ser objeto de apuração
pelas autoridades compete ntes.

DA ATUAÇÃO ESPECÍFICA DOS MEMBROS DO CIMI

Tenho por claro, claríssimo, que houve participação da pessoa jurídica do CIMI na incitação à violência e i nvasão de propriedades privadas no Mato Grosso do Sul.
Ao contrário do que se pretendeu defender quando
dos depoimentos prestados na CPI, não era nas assembleias
das comunidades indígenas que se tomavam efetivamente as
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decisões pelas invasões da propriedades. De alguns depo imentos prestados nessa CPI verifica-se que houve uma te ndência de demonstrar que no momento das tomadas de dec isões nas assembleias somente havia indígenas, e que todos
os demais, não índios, integrantes de entidades não gove rnamentais, eram convidados a se retirar do recinto.
Não se pode resumir a tomada de uma decisão
com esse nível de complexidade e gravidade a uma única r eunião.
O que se verifica é que o CIMI, ao longo de mais
de vinte anos, durante sua atuação diária nas comunidades
indígenas, acabou por incutir esse pensamento de necessidade de terras e questionamento dos poderes constituídos.
Foi um trabalho realizado de forma metódica e aplicada, ao
longo de vários anos e que, quando da realização das asse mbleias dispensaria qualquer tipo de atuação de membros do
CIMI na formação do convencimento, porque isso já vinha
ocorrendo, há tinha ocorrido, em ve rdade, há muitos anos,
nas formações de gerações que ocorreram pela atuação co ntínua do CIMI nas aldeias.
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Por isso é frágil o discurso de que o CIMI não pa rticipava das reuniões em assembleias, pois ali havia me mbros,

indígenas,

todos

já

impregnados

pelo

pensamento

questionador incutido pelo CIMI ao longo dos anos. Era nada
mais do que a concretização, a formalização de um entend imento que vinha sendo pregado, impregnado nas mentes dos
indígenas pelo CIMI através de seus integra ntes.
Isso porque das condutas verificadas na presente
CPI há várias implicações, tanto para a pessoa jurídica CIMI,
quanto para seus integrantes. E isso também, tanto no ca mpo cível quanto penal. Em meu entendimento a prática de il ícitos restou devidamente comprovada e, nos termos da legi slação vigente, a prática de um ato ilícito leva à diversas co nsequências.
No campo cível, pode a pessoa jurídica ser re sponsabilizada por todos os prejuízos causados a quem quer
que seja. Vale dizer, qualquer produtor rural que se sentir
prejudicado pela atuação do CIMI pode, observ adas as regras
gerais da responsabilidade civil, inclusive os prazos prescr icionais, tomar as medidas judiciais cabíveis.
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De outro lado, é sabido que a pessoa jurídica, por
se constituir em uma ficção jurídica, não pode ser consid erada como sujeito ativo de um delito penal, senão seus dirigentes, representantes. E, no caso, a incitação à violência, à
invasão de propriedades privadas, após as apurações das a utoridades competentes, pode em tese caracterizar crime, a
ser apurado na esfera penal.
Portanto, no que diz respeito à pessoa jurídica do
CIMI, considerando que é responsável pelos atos de seus s ócios (no caso dirigentes), prepostos, funcionários e colabor adores, ex vi do que disposto no art. 932, III e 933, ambos do
Código Civil, é responsável por todos os prejuízos que, na e sfera cível, tenham sido causados pela conduta adotada ao
longo desses anos, comprov adamente de incitar a violência e
a invasão de propriedades priv adas no Mato Grosso do Sul.
A responsabilidade civil da entidade é inequívoca,
em meu entendimento.
Não se pode admitir que uma entidade com a e strutura do CIMI, em várias unidades da Federação, não t e-
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nha conhecimento dos atos praticados por seus prepostos,
funcionários ou dirigentes.
Em verdade, entendo como lamentável, para não
utilizar expressões mais fortes, a postura adotada pelo pr esidente do CIMI, D. Roque Paloschi, um religioso, de comp arecer em uma CPI, sob juramento, e afirmar que não tinha
conhecimento, por exemplo, que os integrantes da entidade
da qual preside (ainda que não p residisse naquele momento),
estiveram ou estavam presentes, por exemplo, na Fazenda
Buriti. De afirmar ainda que não tinha conhecimento de que
Rui Marques de Oliveira, utilizando -se de nome falso, não tivera seu equipamento apreendido pela Pol ícia Federal e que
desconhecia o material dentro do equip amento (apologia ao
anarquismo e à prática dos mais variados crimes). O mesmo
se pode dizer para o depoimento de Cleber Busato, que na
qualidade de dirigente da entidade demonstrou mais desc onhecimento dos fatos do que possivelmente o mais novo e mpregado da instituição. Com o devido respeito, é um desconhecimento que se aproxima perigosamente do cinismo , da
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dissimulação, do desrespeito (como restou característico em
relação ao CIMI) às autoridades e aos poderes constituídos.
Como a pessoa jurídica responde pelos atos prat icados por seus agentes, independentemente de culpa e de
conhecimento dos atos praticados, é inescapável a conclusão
de que o CIMI possui responsabilidade pelos atos prat icados.
Mas não acredito que o CIMI não tenha conhec imento dos atos praticados por seus agentes. Trata -se de estratégia, a conduta verificada pelos seus integrantes, que
vem de cima, do órgão nacional, de forma deliberada e con sciente, por isso tenho para mim que faltaram com a verd ade
os dirigentes do CIMI quando compareceram a esta CPI para
dizer que não tinham conhecimento do ocorrido.
O documento que me permite essa conclusão, da
falta de verdade da declaração dos dirigentes do CIMI, é a
ata da XXI Assembleia Geral Ordinária do C IMI, realizada no
ano de 2015, em que fora eleito D. Roque Paloschi para a
presidência do órgão. Ora, as reuniões realizadas no evento,
os títulos e as discussões, bem como as manifestações de t odos dão conta, a mais não querer, que as condutas pratic a165

das pelos membros do CIMI no Mato Grosso do Sul são abs olutamente consentâneas com os propósitos e metas do órgão
nacional.
Assim, o CIMI, enquanto pessoa jurídica, em sua
direção nacional, na pessoa de seus dirigentes, não só tinha
conhecimento do que acontecia no Mato Grosso do Sul d urante todos esses anos, como também chancelou, avalizou
essa postura das mais variadas formas, inclusive sob o a specto financeiro e jurídico.
Dito isso, passo a analisar a conduta individual
dos integrantes do CIMI, que foram ouv idos ou não nesta
CPI, para concluir pela sua responsabilid ade e participação
nos eventos.
Importante considerar que os vários membros do
CIMI, integrantes ou não do quadro atual da entidade, tiv eram fundamental participação para a criação dessa estrutura
oculta, que agiu na surdina e clandestin idade durante todos
esses anos, mais de vinte agora, para incutir o sentimento de
desesperança, de descrença com relação às instituições, de
questionamento do sistema, nas comunidades indígenas.
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Portanto, todos são responsáveis, na medida de suas atu ações, pelos nefastos resultados desses vinte anos de atuação do CIMI no Mato Grosso do Sul. Digo nefastos resu ltados
porque nada foi feito pelo CIMI a não ser criar a discórdia, a
cizânia, a desarmonia. Não há prova nos a utos de um único
projeto realizado em favor das comunidades indígenas, e mbora isso tenha sido disponibilizado à entidade. Recebe m ilhões de reais por ano e não realiza um ún ico projeto, o que
não justifica sua atuação, ou pelo menos, mostra que é inef icaz.
Em relação aos seus membros é necessário con statar a responsabilidade de Nereu Schneider, Olívio Mangolin e Maucir Pauletti.
São funcionários do CIMI em seu início de atuação
no Mato Grosso do Sul, mas certamente possuem respons abilidade pelo ocorrido em várias propriedades do Mato Gro sso do Sul. Em verdade, são eles os responsáveis pelo embrião
da atuação do CIMI no Estado, por incutir esse novo pensamento nas comunidades indígenas a respeito da necessidade
de aumentar o território.
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Com relação a Nereu Schneider, além de missionário do CIMI, foi coordenador do órgão no Estado. A respe ito de sua participação, vários depoimentos, inclusive o do
próprio Maucir Pauletti confirmam sua vinculação às com unidades indígenas, suas constantes viagens para tratar com
os indígenas.
De outro lado, no depoimento de Roseli Maria R uiz da Silva restou claro que Nereu Schneider inclusive esteve
em sua propriedade quando da invasão, demonstrando ing erência direta dos membros do CIMI em uma invasão de pr opriedade privada.
Não se pode ainda deixar de considerar que no início das atividades, na década de 90, eram poucos os fu ncionários do CIMI, de modo que é possível concluir que N ereu Schneider, na condição de coordenador da entidade, a ssumiu posição decisiva na postura com relaç ão aos indígenas.
Ademais, considerando-se que mesmo pelo depoimento prestado por Maucir Pauletti era ele, Nereu Schneider,
o responsável pela assinatura de cheques e pagamentos de
168

valores e, considerando que o CIMI, naquela época, r ecebeu
recursos para invasão de propriedades do CAFOD, conforme
documentalmente comprovado nos autos, é de se concluir
pela sua participação direta nos eventos.
Ainda, tanto Nereu Schneider tinha participação
ativa e era responsável pela questão de recursos financeiros
que posteriormente fora acionado judicialmente pela entid ade sob alegação de desvios financeiros, certamente não para
a invasão de propriedades, porque esses eram de conhec imento do CIMI, tendo em vista a presunção que trazem os
documentos de solicitação de r ecursos para invasão de terras
ao CAFOD, inclusive com depósito em conta corrente.
Com relação ao Olivio Mangolin e Maucir Pauletti, a prova documental que instrui os autos é suficiente, por
si, para concluir pela sua responsabilidade pelos atos de i ncitação à violência.
Foram os responsáveis, Olivio Mangolin e Maucir
Pauletti, pela elaboração do projeto enviado ao CAFOD para
solicitar recursos com o deliberado intento de realizar a
invasão de propriedades privadas. Esse fato é inegável. Há
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a rubrica destinada à retomada de áreas, que nada mais é do
que invasão de propriedade particular, como fiz questão de
frisar anteriormente.
Ainda com relação a Maucir Pauletti ressoa ev idente pelos demais elementos de prova dos autos, inclusive
de seu próprio depoimento, que houve participação direta em
invasão de propriedades, fornecimento de recursos finance iros e, ainda, orientação às comunidades indígenas. O livro
de sua autoria é tido como espécie de cartilha para os me mbros do CIMI e, por conseguinte, para os indígenas, como
instigação à invasão de propriedades privadas.
O tema do livro é realmente marcante. Talvez não
haja forma mais cruel de um ser humano morrer do que ret irando a própria vida. É o ato máximo do desespero, da d esesperança, do descrédito para com as solu ções aos problemas vividos. É chocante pensar que alguém retira a própria
vida, dom divino que a todos é concedido . E não é necessário
muito elucubrar para concluir que tema como esse realmente
chama a atenção.
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De outro lado, considerando -se a importância e o
chamariz do tema, ao concluir que esses atos indesejados
(suicídios entre os Guarani Kaiowá) ocorrem por causa da
falta de terras, sendo esse livro publicado por um membro do
CIMI, bancado pelo CIMI e certamente distribuído e discutido
nas comunidades indígenas, não haveria solução diversa do
que levar as comunidades à conclusão de que era necessário
aumentar território.
Depois disso, de incutir essa necessidade de a umento de território vem a prática do CIMI, reconhecida i nclusive por seus integrantes e m despreocupadas declarações
prestadas na imprensa e em publicações, de pregar que não
há solução nas decisões a serem proferidas pela Justiça e
pelos Poderes constituídos, que é necessário a luta pela demarcação, através da ousadia e da teimosia (palavras de ordem lançadas novamente na XXI Assembleia Geral Ordinária
do CIMI), ou seja, pela contestação, pela i ncitação à violência
e à invasão de propriedades privadas.
Por esse motivo, não tenho dúvidas de que esses
três primeiros e proeminentes integrantes d o CIMI, Nereu

171

Schneider, Olivio Mangolin e Maucir Pauletti, têm responsabilidade pelos atos ilícitos praticados em incitação à vi olência e invasão de propriedades privadas, isso sem contar
com outros delitos, que serão apurados pelas autoridades
competentes.
Outro integrante do CIMI que tem atuação co mprovada em meu entendimento, é Rogério Batalha. Na qualidade de assistente jurídico do CIMI, participou de várias r euniões realizadas junto a comunidades indígenas, em que
havia a suposta orientação jurídica, mas que nada mais era,
conforme se constata da prova documental, do que orient ação para a luta, para as retomadas de áreas e formas de resistência às ordens judiciais de rei ntegração de posse.
Nesse passo, importante considerar que a assi stência jurídica fornecida pelo CIMI ao longo do tempo ta mbém se demonstrou em ser uma forma de incitar à violência,
notadamente após o julgamento do caso Raposa Serra do Sol
pelo Supremo Tribunal Federal.
Como se verifica das manifestações do corpo jur ídico do CIMI, cujos integrantes em meu entendimento são
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igualmente responsáveis pelos atos de incitação à violência,
em suas orientações jurídicas fornecidas aos indígenas. Ora,
como admitir que um profissional do direito compareça em
uma comunidade indígena e abertamente fal e a respeito dos
direitos com relação à demarcação quando há decisões jud iciais contrárias ao seu posicionamento ? E são decisões proferidas pela mais alta Corte de Justiça do país. Como não
entender um posicionamento como esse, de questionar um
entendimento jurisprudencial consolidado como não sendo
temerário? Ainda mais quando se trata de visitar indígenas
em áreas invadidas ou em reuniões em que se está a delib erar pela invasão.
Em meu entendimento, a orientação jurídica não
pode se prestar a esse tipo de conduta, em especial quando
os destinatários da informação (jurídica). A assessoria jurídica no sentido de que há direitos originários, desconsidera ndo-se o direito de propriedade e as condicionantes do STF
para a demarcação de terras indígenas é, em meu entendimento, desorientação, incitação à vi olência.
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Também nessa linha é possível também encontrar
a inolvidável responsabilidade de Luiz Henrique Eloy, assessor jurídico do CIMI, que nos últimos anos experimentou
marcante atuação junto às comunidades indígenas.
Há nos autos documentos, atas de reuniões, das
quais participou Luiz Eloy, na qualidade de funcionário do
CIMI, nitidamente utilizando-se de sua função para incitar
os indígenas à resistência às ordens judiciais, falando da
importância da invasão de propriedades. Suas manifestações
nas redes sociais, de inequív oca agressividade, igualmente
demonstram esse comportamento ilícito. O mesmo se pode
dizer para as cartas abertas que foram enviadas a várias a utoridades, a respeito da intenção deliberada de r ealizar as
invasões de propriedades privadas como forma de pressão
para a demarcação de terras indígenas.
Como se não bastasse a atuação institucional de
Luiz Eloy no sentido de estimular a invasão de terras e o
questionamento a decisões judiciais, há aind a uma prova
contundente nos autos, de sua participação, e por cons eguinte do CIMI, em invasão de terras particulares. É o que
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ocorre no caso da Fazenda Esperança, localizada no Munic ípio de Aquidauana, MS, em que estivera presente, i nclusive
mencionando de forma explícita que as leis brasileiras não
são respeitadas pelos indígenas da etnia terena, que teriam
regramento jurídico próprio. Inclusive é de se menci onar que
esse tipo de comportamento se mostrou igualmente no caso
da invasão da Fazenda Buriti, em Sidrolândia, MS, quando
da tentativa de entrega de um mandado de reintegração de
posse por parte de um Oficial de Justiça, rasgado por um i ndígena que expressamente mencionou que não respeitam as
leis brasileiras, sendo que esse fato, notório, fora amplame nte divulgado na mídia nacional.
E não se pode deixar de considerar ainda que no
caso de Luiz Eloy, além de integrante do CIMI, o que por si
seria suficiente para sua aceitação junto às comunidades i ndígenas, é também indígena, da etnia terena, o que refor ça
ainda mais a credibilidade de suas palavras perante seus p ares, mas, por outro lado, aumenta em demasia sua responsabilidade.

175

Esse comportamento é certamente fruto da cond uta e atuação do CIMI, através de seus integrantes, ao longo
dos anos, de incutir essa perigosa concepção, no entend imento deste relator, de não respeitar as fronteiras entre os
países, as soberanias nacionais. Em verdade, após o cotejo
de todas as provas produzidas no processo, a despeito de ter
sido possível (e por isso exitoso o desi derato) desnudar a
conduta espúria do CIMI, absolutamente reprovável de man ipular os interesses dos indígenas em prol de interesses in egavelmente escusos, e que igualmente terá suas responsab ilizações com o rigor e urgência que o caso demanda, surge
uma preocupação adjacente, da forma tomada por esse m ovimento, dos prejuízos já causados em gerações e ger ações
de indígenas que foram contaminados por esse pensamento
anti-Brasil, anti-soberania, anti-ordem instituída.
A responsabilidade daqueles que, como Luiz Eloy,
possuem não somente ascendência sobre seus pares, pois
também se autodenomina como terena, mas que também
possuem o conhecimento das leis, é ainda maior, pois poss uem argumentos que seus interlocutores não podem refutar,
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ou mesmo questionar. À míngu a de elementos para discutir,
bem como valendo-se do discurso que soa como música aos
ouvidos daqueles que de tudo necessitam, é fácil convencer a
respeito da necessidade de invasão de terras, de question amento aos poderes constituídos como a única alterna tiva para saírem da miséria.
Outro ponto importante é que na qualidade de a dvogado, o Dr. Luiz Eloy teve inúmeras oportunidades para se
manifestar, inclusive nessa própria CPI. Optou, todavia, pelo
caminho inverso, de buscar na Justiça uma decisão que o
autorizasse a permanecer em silêncio. Em outras palavras,
adotou conduta típica do CIMI, de questionar os poderes e
somente deles se utilizar quando em sua conveniência. Pod eria ter apresentado não somente argumentos, mas docume ntos que comprovassem que não participou dos atos ilícitos
praticados pelo CIMI e seus i ntegrantes no Mato Grosso do
Sul, mas optou pelo silêncio. Fora inclusive ale rtado por este
relator na respectiva audiência se concordava que seu silê ncio seria tido como que uma confirmação a respe ito das acusações que lhe eram direcionadas, mas ainda assim perm a-
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neceu inerte. Dúvidas não podem existir, portanto, de que
efetivamente assumiu como verdadeiras todas as imputações
que lhe foram direcionadas nos depoimentos prestados nessa
CPI, bem como a respeito do teor dos documentos dos autos
que assim igualmente permitem concluir.
Outro membro do CIMI com participação ativa nos
problemas de segurança pública pela invasão de terras part iculares no Mato Grosso do Sul foi seu coordenador regional,
Flávio Machado.
Conhecido no meio, nas aldeias indígenas e ta mbém por produtores rurais, não fez questão, em momento a lgum durante os anos passados, de esconder seu posicion amento a respeito da questão, de seu entendimento sobre a
necessidade de invasão de propriedades particulares como
forma de pressão para que, no seu entendimento, os direito
dos indígenas fossem preservados.
Atuando sempre na surdina e na clandestinidade, não aparecendo publicamente nas ocasiões em que p udesse restar comprometido, não deixou d e praticar os atos
nocivos que pudemos verificar durante os trabalhos desta
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CPI de incitação à violência e invasão e propriedades, bem
como de questionamento das autoridades constituídas.
Durante a invasão da Fazenda Buriti, em Sidr olândia, MS, Flávio Machado não somente fora flagrado no l ocal, mas também expressamente se manifestou perante os
indígenas, no dia da invasão, incentivando e parabenizando
o ato praticado, em postura de total irresponsabilidade, co nsiderando-se os resultados, sabidos, que acabar am se confirmando posteriormente quando da resistência dos indíg enas.
O ato praticado por Flávio Machado nessa ocasião
é de inegável gravidade, pois acabou por estimular a resistência a uma ordem judicial. O fato de ter convidado outras
entidades para participar daquele momento somente aume nta ainda mais a sua responsabilidade. Isso porque resta nít ido que o objetivo era fornecer um pseudo sentimento de s egurança para os indígenas de que mesmo resistindo ao cu mprimento da ordem judicial, ainda assim haveria apoio e auxílio de outras entidades que não somente o CIMI. A temer i-
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dade da conduta nesse caso somente faz se tornar mais cl ara.
A postura de Flávio Machado naquele momento f ora ainda mais grave. Isso porque além de ter incitado anter iormente à invasão de propriedades, naquele momento o i ncentivo era relacionado à resistência ao cumprimento de
uma ordem judicial, de enfrentamento às forças policiais.
Ainda, Flávio Machado era o coordenador regional do CIMI em todo esse período, sendo de seu conhecime nto e obviamente aquiescência as condutas e atos praticados
por membros do CIMI em aldeias indíg enas.
Não se pode ainda negar que há prova, inclusive
testemunhal, demonstrando que Flávio entregou dinheiro p ara indígenas e que referido recurso, com seu conhecime nto,
fora utilizado para a compra e armamentos.
A denominada irmã Joana igualmente deve ser
responsabilizada. Com atuação marcante nas comunidades
indígenas, também estava presente no momento da invasão
da Fazendo Buriti, em Sidrolândia, MS, manifestando -se expressamente o regozijo de ver a invasão e o dano à propri e180

dade privada, parabenizando os esbulhadores e, mais do que
isso, incentivando a resistência ao cumprimento da ordem
judicial de reintegração de posse, que veio a redundar na
tragédia já mencionada.
Isso sem contar com o possível crime de falsidade
ideológica por ela praticado durante os trabalhos desta CPI.
Isso porque enviou ofício a esta CPI informando que não d eporia porque não faria parte do CIMI. Todavia, como confi rmaram os depoimento dos autos, inclusive de D. Roque P aloschi e Cleber Busato, Irmã Joana é integrante do CIMI. Ainda, na degravação da reunião realizada na invasão da F azenda Buriti, em Sidrolândia, MS, em que restou demonstr ado que os membros do CIMI compareceram para incitar a violência, a Irmã Joana se apresenta como integrante do CIMI!
Ora, como então aceitar que envie uma correspondência a
essa CPI para informar que não deporia porque não era int egrante do CIMI? Essa conduta mostra o descaso, o desrespe ito dos integrantes do CIMI para com os poderes constitu ídos,
para com o sistema, ao que tudo indica, seguindo fie lmente a
cartilha pregada por Paulo Suess.

181

Lindomar Terena e o Professor Alberto, também
no entendimento deste relator, deve m ser responsabilizados
pelos atos que levaram à invasão de propriedades pr ivadas
no Mato Grosso do Sul e também por incitação à vi olência.
Verifica-se que a criação desse suposto conselho
terena foi um dos responsáveis pela radicalização dos mov imentos e, quando se analisa a sua composição, de m embros
ligados umbilicalmente ao CIMI, não é tarefa difícil concluir
por que motivos isso ocorreu.
Lindomar Terena é integrante desse conselho t erena que, aparentemente, fala pela etnia em órgãos públicos
e demais eventos externos. O mesmo ocorre para o Pr ofessor
Alberto e também para Luiz Eloy, sendo que em relação a e ste último já foram tecidas as considerações sobre sua atu ação e responsabilidade.
Referido conselho, como se verifica das provas
produzidas nos autos, tem por finalidade ser a reunião das
várias aldeias da etnia terena, de modo a unificar os posici onamentos e entendimentos de questões relacionadas aos i nteresses da comunidade indígena. Ocorre que também pela
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análise documental é possível afirmar que esse conselho não
conta com o apoio da e tnia, verificando-se inclusive que fora
criado com o apoio e participação do CIMI (até mesmo porque
seus integrantes são do CIMI) para conferir leg itimidade às
decisões tomadas por este conselho, uma pseudo legitimid ade.
Conforme se denota da documentação aco stada
aos autos, há uma substancial contestação por parte de v ários caciques com relação à legitimidade desse conselho para
tomar decisões em nome do povo terena , bem como acusações sérias de que seriam eles (esses mesmos integrantes do
CIMI), os responsáveis pelo clima de divisão entre os indíg enas, o que tem sido em verdade prejud icial à defesa de seus
interesses.
No depoimento prestado por Fábio Lemes (fls.
635), cacique da Aldeia Argola, a respeito da participação e
envolvimento de Lindomar Terena com o CIMI menciona que
como já ouvimos, também, a f ala dos caciques anteriores, que
fala o nome do Conselho Terena, na pessoa do Lindomar, e ntão ele tem envolvido nessa questão, juntamente com o CIMI.
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Ao ser inquirido pela Presidente desta CPI, a re speito da relação entre Lindomar, o Conselho Terena e o CIMI,
responde Fábio Lemes (fls. 635) que quando eles fazem reunião eles f alam, orientam as pessoas para não sair: ´Temos
que ficar, pois essa terra é nossa´. Então, nós temos que t omar a nossa decisão e permane cer nesse lugar. Só que a pergunta que estava comigo naquele momento, e o que me pre ocupou muito, foi a questão das crianças, dos idosos, então era
essa preocupação que eu tinha naquele momento, pois quando
chega uma ordem judicial para a que gente saia da quele lugar, a gente não pode permanecer e f alar: ´Não, aqui é nosso e
daqui nós não vamos sair´.
O depoimento do cacique Fábio Lemes traz ainda
importantes elementos para entender e ratificar a compree nsão de que o CIMI age na surdina, na clandestinidade, plantando a discórdia para colher os frutos pretendidos. Pergu ntado pelo Dep. Onevan de Matos se o CIMI participava nos
momentos de retomada e como se davam as reuniões em que
o CIMI orientava à não sair das áreas invadidas ou a realizar
as invasões, respondeu (fls. 636):
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Como já é o Conselho Terena o líder já é orientado pelo
CIMI. O CIMI não se f az presente. (...). Na hora da mobilização quem
enf renta os problemas são os indígenas mesmo. Entendeu ? Então, na
hora daquele pavor que aconteceu lá o CIMI não compareceu? (...) O
CIMI nunca f az reunião com a comunidade, mas sim com os lideres.
(...). Agora, quanto à questão também do CIMI, dif icilmente f az reunião
com a comunidade como essa, eles f azem reunião com a diretoria, pa rticular, e quando termina a reu nião o líder convoca, vai conversar s obre a indicação dele, a conf iança deles, não sei, e juntam a quantia de
pessoas para irem a tal lugar, e nós vamos sair daqui de madrugada,
nós vamos ter que ir lá, então eles trabalham dessa f orma. A cada r etomada, a cada acampamento que acontece há um recurso que será
destinado para aquela retomada.

Importante ressaltar essa última parte do depo imento, como prova inconcussa da participação do CIMI no
financiamento das invasões, ou seja, demonstrando que os
valores repassados por outras entidades, dentre elas o C AFOD, real e efetivamente são utilizados para invasão de pr opriedades privadas.
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Sobre a conduta de Lindomar, Professor Alberto e
Luiz Eloy, na qualidade de integrantes do Conselho Terena,
restou consignado por Fábio Lemes (fls. 638) que:
Falaram para mim que f altou uma f ilha desse d ocumento , mas
que m es tá por dentro desse Conselho Terena é o Prof essor Alber to, o
Vereador Arildo, não me recordo mais, mas eu tenho esse documen to,
pois a gente f ez um re latório e e u entreguei para o Do utor Marce lo, es tá
tudo lá co m e le. Então, são as pessoas que estão por dentro desse m ovimento, os caciques já es tão esquecidos, eles não têm contato co m os
caciques. Eles que es tão f azendo o movimento, eles que estão andando,
f alando e m no me de todos na a ldeia.

Sobre a conduta e postura do CIMI na articul ação
das invasões e financiamento, ou seja destinação dos recu rsos para bancar as invasões, importante ainda citar o trecho
seguinte do depoimento de Fábio Lemes (fls. 639), ao afirma r
que:
Com certeza é o CIMI, porque quem articula é o Conselho
Terena, entendeu ? Então, como cacique, eu f ico muito preoc upado, porque eu tenho a minha comunidade para cuidar, f ico
correndo pra lá e pra cá e não temos esse r ecurso.
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O fato de Lindomar Terena e o Professor Alberto
não serem funcionários registrados do CIMI não lhes retira a
responsabilidade pelos eventos, mesmo da pessoa jurídica
(CIMI) pelos atos por eles praticados. Isso porque, como se
denota do depoimento de Cleber Buzato, a pessoa de n ome
Mathias Beno que inclusive fez publicações extremamente
agressivas em seu Facebook a respeito de parlamentares i ntegrantes desta CPI, é membro do CIMI, embora não esteja
registrado como funcionário.
Vale dizer, não é o registro no livro de empreg ados, exclusivamente, o responsável pela vinculação ou ligação com o órgão.
Egon Heck também deve ser responsabilizado igualmente pela conduta ilícita apurada de vários outros
membros do CIMI. Fora um ativista inegável no CIMI em r elação às questões indígenas. Um artigo de sua responsabilidade publicado no site de Paulo Suess, outro membro int egrante do CIMI, bem demonstra o radicalismo da conduta:
"Não aguentamos mais, tantas promessas de cada pres idente da Funai ou da República que vem nos visitar prometendo
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devolver nossas terras, usando de nossas esperanças para prom eter mais prazos de demarcação que nunca são cumpridos. O que
nos chega realmente são mais cruzes para colocar nos túmulos de
nossas lideranças assassinadas pelos f azendeiros do agronegócio.
Por isso, não vamos mais esperar! Nosso prazo acabou! Vamos f azer a retomada de nossas terras até o último guerreiro!" Essas p alavras dos Kaio wá Guarani expressas no documento f inal da Aty
Guasu realizada na Terra Indígena Rancho J acaré, no município de
Laguna Carapã expressa a dramática situação por que passam as
comunidades nos conf inamentos e acampamentos à beira das e stradas. Ref lete de maneira contundente a consciência dos direitos
e a resoluta decisão de lutar pelos seus tekohá, territórios trad icionais. Desta vez não apenas estão f azendo um apelo e dando
prazos. Decidiram por medidas mais extremas, como levar a d enuncia contra o Estado brasileiro à OEA, conf orme expressa o d ocumento da Aty Guasu: "Diante da morosidade em garantir nossas
terras; da violência a qual nossas lideranças e comunidades estão
subme tidas e do genocídio consequente desta ausência ef etiva do
estado em nos proteger e devolver nossas terras. Decidimos ef et ivar a denúncia contra o estado brasileiro na corte interamericana
de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos OEA." A questão da não demarcação das terras Kaio wá Guarani no
Mato Grosso do Sul, parece um drama surrealista. É inacreditável
o menosprezo com que os governantes tripudiam sobre as leis e a
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Constituição, descumprindo prazos e obrigatoriedade de demarcar
todas as terras indígenas há 34 anos. Três presidentes da ditad ura militar, e depois cinco presidentes que f izeram e estão f azendo
a transição para a democracia política com ditadura econômica do
sistema neoliber al capitalista. Inf elizmente o atual governo segue o
mesmo caminho, sendo provável que Dilma, daqui dois anos e meio
diga o mesmo que Lula ao deixar o governo "Fiquei em dívida co m
os Guarani"! Já passaram mais de mil dias, mais de três anos do
prazo para que os relatórios de identif icação das terras Kaio wá
Guarani terem s ido publicados. O prazo estabelecido pelo Termo de
Ajustamento de Conduta - TAC, assinado pelo Ministério Público
Federal, a Funai e lideranças indígenas estabeleceu a data de 30
de junho de 2009 para que os r elatórios tivessem sido concluídos e
publicados. Isso sob pena de multa diária de mil reais. Ou seja já
a Funai-governo deveriam pagar mais de um milhão de reais. Já
seria um bom recurso para agilizar os processos de rec onhecimento
e demarcação das terras dessas comunidades. Outra questão de
terra com relação às quais os participantes da Aty Guasu tomaram
uma f irme decisão f oi com relação às terras cujos processos de r egularização estão par alisados em função de decisões judiciais que
nunca são julgadas: "Temos várias terras que já f oram inclusive
homologadas e nosso povo continua morando a beira das estr adas,
enquanto f azendeiros destroem nossas terras. Em 1 ano vamos r e-
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cuperar estas terras que o poder judiciário nos nega violentando
nosso povo." 12

A postura de Egon Heck, nesse caso, é absolut amente consentânea com os demais elementos de prova do s
autos, de demais integrantes do CIMI, de incitar a violência,
à invasão de propriedades como a única fo rma de solucionar
os problemas da comunidade indígena. Verifica -se que o CIMI coloca a recuperação de territórios como a condição sine
qua non para que a dignidade das comunidades indígenas s eja restabelecida, olvidando questões de máxima relevância,
como é o caso de saúde e educação para as comunidades.
O descompromisso com a verdade, com a ordem
pública, e com a legalidade, resta evidenciado na condut a de
Egon Heck que, igualmente no entendimento deste relator, é
responsável pela incitação à violê ncia.
Como se observa das considerações acima, foram
tecidas considerações a respeito da responsabilidade de pe ssoas vinculadas diretamente à atuação no Mato Grosso do
Sul.

12

http://paulosuess.blogspot.com.br/p/povos-indigenas.html.
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Ainda, entendo que da mesma forma deve ser re sponsabilizado Rui Marques de Oliveira, que esteve presente
no dia da Fazenda Buriti, em Sidrolândia, MS.
Como se verifica, da prova dos autos, Rui Marques Oliveira estava presente no momento da r esistência à
reintegração de posse na Fazenda Buriti, em Sidrolândia,
MS, juntamente com outros membros do CIMI.
E, como restou demonstrado dos demais doc umentos dos autos, todos os membros do CIMI que estavam
no local estavam, deliberadamente, a incitar a resistência à
ordem judicial de reintegração de posse.
Como não bastasse, o equipamento apreendido
com Rui Marques Oliveira dá importantes mostras da cond uta do CIMI e de seus membros. Fora encontrado com referida
pessoa uma manual de anarquismo, no qual era possível obter instruções para a prática dos mais variados crimes, mu itos deles inclusive vinculados a atitudes que podem ser co nsideradas terroristas.
Pelo só fato de o Rui Marques Oliveira estar pr esente no local em que havia resistência a ordem judi cial se191

ria suficiente para caracterizar a incitação à violência, o de srespeito às ordens judiciais (desobediência), de modo que e ntendo igualmente pela sua responsabilidade nos ilícitos ap urados pela presente CPI.
Cabe agora tratar da responsabilidade de d irigentes nacionais, no caso o atual Presidente do CIMI, D. Roque
Paloschi, bem como de Cleber Buzato, seu secretário executivo.
D. Roque Paloschi, a despeito de ter sido nomeado
presidente do CIMI em 2015, sempre exerceu cargos de rel evância no órgão, possuindo atuação marcante na entidade,
bem como ativismo inequívoco na questão indígena, tanto
que fora nomeado presidente da entidade.
Com relação ao depoimento prestado na CPI é i mportante tecer considerações a respeito de seu comportame nto, totalmente diverso daquilo que se verifica em suas demais
manifestações, quando somente na presença de indígenas,
ou quando no conforto e segurança do obscurantismo com
que é habituado a atuar o CIMI.

192

Aquela figura ostensiva, agressiva, acusadora do
agronegócio como representante do latifúndio improdutivo ,
das mazelas e vilipêndios cometidos contra os indígenas,
mostra-se dócil, até mesmo subserviente perante os parl amentares que tinham, como têm contundentes elementos p ara responsabilização da entidade da qual é o atual presidente.
Inadmissível que um presidente de um órgão o rganizado como CIMI compareça a uma CPI e, por exemplo, afirme que não tem conhecimento de que seus funcionários
estiveram presentes em determinada inv asão de terras.
Não pode validamente afirmar que há um genocídio no Mato Grosso do Sul, provocado por produtores rurais
contra indígenas, quando os dados da Segurança Pública do
Mato Grosso do Sul mostram completamente o contrário, ou
seja, de que são os indígenas em maior número os respons áveis pelo assassinato de indígenas. Não pode se utilizar da
demagogia, da mentira, do discurso do ódio para imputar aos
produtores rurais a responsabilidade pelas mazelas enfre ntadas pela comunidade indígena. Não é esse o comportame n-

193

to que se espera do presidente de u ma entidade. Não é esse o
comportamento que se espera de um religioso, representante
da Igreja Católica, falando em nome da Boa Nova. Esse não é
um comportamento compatível com a lei dos homens e lei de
Deus. A reprimenda a esse tipo de cond uta deve ser a mais
veemente possível.
Não se pode deixar de frisar que causa indign ação, perplexidade e repulsa o fato de que uma entidade lig ada à Igreja Católica, certamente sob seu conhecimento, t enha causado tantos prejuízos. Prejuízos aos produtores r urais, muitos dos quais ouvidos na CPI, que tiveram dilacer ados seus projetos, interrompidos definitivamente seus s onhos, feridos de forma frontal em sua crença com o Estado
de Direito, a despeito de terem todo o re spaldo jurídico para
sua posição.
Prejuízos para os indígenas, que foram nitidame nte manipulados ao longo de mais de uma década. Que tiv eram incutido em seu pensamento, de forma dolosa, maqui avélica e nefasta, a desesperança, o descrédito às instituições,
aos poderes constituídos.
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Ademais, no vídeo gravado quando de uma audiência pública, o denominado culto ecumênico realizado nesta
Casa de Leis por comunidades indígenas, houve a manifest ação de D. Roque Paloschi. Aquela manifestação, a despeito
de ter se dado também na Assembleia Legislativa, ocorreu em
situação de conforto, quando mostrou coragem e valentia que
não foram demonstrados quando defrontado com os parl amentares desta CPI. Naquela ocasião não poupou palavras
para demonstrar seu pensamento a respeito dos direitos das
comunidades indígenas e da falta de direito dos produtores
rurais, bem como de sua responsabil idade pelo simples fato
de serem proprietários rurais. Não fez questão de demonstrar
preocupação com suas colocações, com um discurso sectário,
de nítido convite ao ódio, o que, repito, não é cond izente com
a figura do religioso. Em verdade, após analisar todas as
provas e documentos dos autos é possível afirmar que o
CIMI tem prestado um desserviço à Igreja Católica.
A situação é de gravidade extrema e reclama uma
resposta igualmente extrema por p arte dos poderes constituídos a esse ataque desferido pelo CIMI à soberania nacional,
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a despeito dos gritos e ironias que certamente serão desfer idos contra esse posicionamento, ao argumento de que seria
uma conclusão fantasiosa, de que o CIMI não teria po deres
para tanto.
É analisando a influência estrangeira nesse proj eto, representada não somente pelos recursos financeiros,
mas também pela atuação de estrangeiros no projeto, bem
como a promiscuidade do relacionamento do CIMI em relação
a esses escusos e inconfessáveis objetivos que se pode co ncluir pela gravidade da situação.
Cleber Buzato, em meu entendimento, deve ser
igualmente responsabilizado pelos ilícitos noticiados acima.
Na qualidade de secretario executivo do CIMI, durante vários
mandatos, sempre teve participação ativa no Mato Grosso do
Sul e certamente em todos os projetos e decisões do CIMI
com relação à estratégia de invasão de terras e incitação à
violência no Estado de Mato Grosso do Sul.
A respeito dessa postura questionadora por parte
do CIMI, de desestabilizar o agronegócio, foi marcante o d epoimento prestado por Cleber Buzato no sentido de confessar
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expressamente que o CIMI fora também responsável pela
campanha de boicote à soja e carne produzidos no Mato
Grosso do Sul. Trata-se de uma campanha com indeléveis
traços difamatórios, prejudicando sobremaneira toda a soc iedade sul-mato-grossense, acusando de assassinos todos os
produtores rurais do Estado. Em verdade, e ssa campanha é
um despautério, demonstrando de forma bem clara a forma
de agir do CIMI, pautado em mentiras, manipulação dos f atos, difamação, infâmia, ignominiosa.
Ora, como um secretario executivo de uma ent idade como o CIMI, de atuação nacional, pode afirmar expre ssamente que o soja e carne do Mato Grosso do Sul possuem
sangue de crianças indígenas? Os produtores rurais não são
os responsáveis pelos problemas enfrentados pelas comun idades indígenas. Após a conclusão dos presentes trabalhos e
das estarrecedoras provas da forma como age o CIMI nas
comunidades indígenas, esse rela tor se convenceu, finalme nte, que o maior responsável pelos problemas causados às
comunidades indígenas ao longo desses anos foi o próprio
CIMI. Típico lobo em pele de cordeiro. Mas a verdade há
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que prevalecer, e está a começar pelos trabalhos diligent emente realizados pelos integrantes dessa CPI e suas cons equências, desdobramentos quiçá serão um embrião para o
restabelecimento da dignidade das comunidades indígenas e
a justiça, da verdade.
Ainda, com relação à conduta de Cleber Busato é
de se considerar que o relatório a respeito da violência co ntra as comunidades indígenas deve ser analisado pelas aut oridades públicas com o máximo rigor, porque noto indeléveis
marcas de falsidade ideológica no referido documento. Ora,
quando trata dos assassinatos pratica dos contra os indígenas, dando a entender que se trataria de ação de produtores
rurais, falta descaradamente com a verdade, porquanto os
dados fornecidos pela Segurança Pública do Estado de Mato
Grosso do Sul apontam para horizonte diametralmente opo sto.
De modo que os dois dirigentes nacionais, acima
mencionados, devem igualmente ser responsabilizados pelos
ilícitos e crimes praticados pelo CIMI em nome e supost amente em prol das comunidades indígenas.
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Por fim, entendo ainda que deve ser objeto de r equisição por parte da CPI a abertura de processo investigat ório na esfera criminal contra todos os ex -presidentes do CIMI
no período que vai de 1990 a 2016, período de apuração da
presente CPI, em que se constatou, como visto acima, uma
participação efetiva do órgão na incitação à violência e inv asão de propriedades particulares.
Isso porque na qualidade de presidentes da ent idade respondem pelos atos de seus subordinados, dos me mbros do CIMI que certamente atuam com o conhecimento, a utorização e aquiescência dos superiores.

DAS CONDUTAS PRATICADAS

Os

dados

iniciais,

documentos

apresentados

quando da inauguração dos trabalhos, apontavam por su speitas de atuação de membros do CIMI em incitação à violê ncia e também invasão de propriedades privadas.
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Essas condutas, na opinião deste relator, restaram sobeja e irrefutavelmente provadas.
Como dito acima, a responsabilidade civil do C IMI, enquanto pessoa jurídica, por todos os prejuízos caus ados, não somente a produtores rurais individualmente cons iderados, mas também ao coletivo em geral, é inequívoco e
decorre da aplicação dos arts. 932, III e 933, ambos do Cód igo Civil.
A responsabilidade penal pelas condutas dos agentes pode ter tipificação diversa e dependerá da apuração
dos órgãos competentes.
A Lei n. 1.802-53 prevê os casos, por exemplo, de
crimes contra o Estado, a Ordem Política e Social:
Art. 1º São crimes contra o Estado e a sua ordem política e
social os def inidos e punidos nos artigos desta lei, a s aber:
Art. 2º Tentar:
I - submeter o território da Nação, ou parte dêle, à
soberania de Estado e strangeiro;
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II - desmembrar, por meio de movimento armado ou
tumultos planejados, o território nacional desde que para impedi -lo
seja necessário proceder a operações de gue rra;
III - mudar a ordem política o u social estabelecida na
Constituição, mediante ajuda ou subsídio de Est ado estrangeiro ou
de organização estrangeira ou de caráter intern acional;
IV - subverter, por meios violentos, a ordem política e
social, com o f im de estabelecer ditadura de clas se social, de gr upo ou de ind ivíduo;
Pena: - no caso dos itens I a III, reclusão de 15 a 30
anos aos cabeças, e de 10 a 20 anos ao demais agentes; no caso
do item IV, reclusão de 5 a 12 anos aos cabeças, e de 3 a 5 anos
aos demais agentes.
Art. 3º Promover insurreição armada contra os pod eres do Estado.
Pena:- reclusão de 3 a 9 anos, aos cabeças; de 2 a 6
anos aos demais age ntes.

Como se verifica do histórico do próprio CIMI, cr iado após a Convenção de Barbados (1972), sob os auspícios
da antropologia da ação e da tentativa de separação dos i n-
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dígenas de modo a não se aculturarem, o CIMI permitiu ao
longo de todos esses anos que dinheiro de organizações i nternacionais fossem utilizados, não só no Mato Grosso do
Sul, mas em todo o país, para desestabilizar o agronegócio,
questionar os poderes constituídos, inclusive permitir o i ngresso de indígenas de outros países em territó rio nacional.
De outro lado, o art. 286 do Código Penal estab elece ser crime incitar publicamente a prática de crime. Ora,
qual fora a conduta adotada pelos representantes do CIMI,
todos acima discriminados, que não incitar, direta e indir etamente os indígenas à prática dos mais variados crimes,
como porte ilegal de armas, dano, cárcere privado (quando
ocorreu de haver reféns em invasões), desacato, desobediê ncia, entre tantos outros?
Da análise dos documentos e provas do processo,
sou ainda forçado a concluir que membros como Flávio M achado, Rui Marques Oliveira e Irmã Joana, e todos os demais
que estiveram presentes na reunião realizada na noite anterior à tentativa de desocupação da Fazenda Buriti, devem ser
responsabilizados pela morte do indígena Oziel Gabriel. Isso
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porque fora justamente aquele incentivo, aquelas palavras
supostamente confortadores proferidas em um momento n o
mínimo inoportuno, que serviram de mote propulsor para a
resistência dos indígenas ao cumprimento da ordem de rei ntegração de posse.
Tivessem os integrantes do CIMI comparecido no
local com o objetivo de pregar a paz, o respeito às decisões
judiciais, teriam, com responsabilidade, aconselhado a de ixarem o local, mas continuarem, de forma lícita, na demanda
e defesa de seus interesses.
Portanto, pode-se afirmar que foram os integra ntes do CIMI os responsáveis, também autores, do indesejado
passamento de um ser humano, levado à resistência por um
discurso utópico, quase esquizofrênico, mas certamente cr iminoso, por parte de membros do CIMI.
Há, é evidente, discussões doutrinárias e mesmo
jurisprudenciais a respeito da possibilidade de indiciamento
pela CPI daqueles que entender responsáveis pela prática de
ilícitos.
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A despeito da divergência que grassa a respeito do
assunto, entendo que a questão do indiciamento por parte da
CPI é questão de semântica e não obsta que sejam determ inadas pela CPI as providências necessárias, a título de requisição às autoridades competentes, conforme inclusive seu
poder de polícia previsto em regimento interno, para que s ejam devidamente apuradas as responsabilidades.
Assim, entendo que é o caso de encaminhar às autoridades competentes a conclusão dos trabalhos, requisitando as providências cabíveis possam ser tom adas.
Todavia, não é incorreto afirmar, desde já, que há
elementos suficientemente fortes para concluir pela prática
das condutas acima mencionadas.

CONCLUSÕES FINAIS E ENCAMINHAMENTOS

Como fiz questão de ressaltar no início do relat ório, as provas inicialmente encaminhadas e que serviram p ara a constituição do fato determinante, já eram indícios fo r-
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tíssimos da participação do CIMI na incitação à violência e a
invasão de propriedades privadas.
A análise de todas as demais provas do processo,
notadamente os depoimentos prestados em audiências real izadas nesta Casa de Leis, foi importantíssima na formação
do convencimento deste relator da efetiva participação do
CIMI nos atos mencionados na denúncia.
Mais do que isso, foram importantes para desve ndar um nefasto plano de desestabilização do agronegócio,
das instituições, dos poderes constituídos, por parte do C IMI.
Um plano muito bem arquitetado, que teve início
em 1972 com a Convenção de Barbados, em que foram def inidas as molas mestras da atuação do CIMI no Brasil, e por
conseguinte, no Mato Grosso do Sul.
Em consulta ao site do CIMI é possível verificar
sua forma de atuação:
O Cimi é um organismo vinculado à CNBB (Conf erên cia
Nacional dos Bispos do Brasil) que, em sua atuação missionária,
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conf eriu um novo sentido ao trabalho da igreja católica junto aos
povos indígenas.
Criado em 1972, quando o Estado brasileiro assumia abertamente a integração dos povos indígenas à socied ade majoritária como única perspectiva, o Cimi procurou f avorecer a articul ação entre aldeias e povos, promovendo as grandes assembléias i ndígenas, onde se desenharam os primeiros contornos da luta pela
garantia do direito à dive rsidade cultural.
O objetivo da atuação do Cimi f oi assim def inido pela A ssembléia Nacional de 1995: “Impulsionados(as) por nossa f é no
Evangelho da vida, justiça e

solidariedade e f rente às agressões

do modelo neoliberal, decidimos intensif icar a presença e apoio
junto às comunid ades, povos e organizações indígenas e intervir
na sociedade brasileira como aliados (as) dos povos indígenas, f o rtalecendo o processo de autonomia desses povos na construção de
um projeto alternativos, pluriétnico, p opular e democrático.”
Os princípios que fundamentam a ação do Cimi são:
- o respeito a alteridade indígena em sua pluralidade étn ico-cultural e histórica e a valorização dos conhecimentos tradici onais

dos

povos

indígenas;

- o protagonismo dos povos indígenas sendo o Cimi um aliado nas
lutas

pela

garantia

dos

direitos

históricos;

- a opção e o compromisso com a causa indígena dentro de uma
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perspectiva mais ampla de uma sociedade democrática, justa, s olidária, pluriétnica e pluricultural.

E para esta nova sociedade, forjada na própria l uta, o CIMI acredita que os povos indígenas são fontes de in spiração para a revisão dos sentidos, da história, das orient ações e práticas sociais, políticas e econômicas construídas
até hoje.
Verifica-se que dentre os princípios fundamentais
do CIMI não está o respeito à ordem estabelecida, aos pod eres constituídos, à legislação e à Constituição Federal da R epública
O desrespeito à soberania, aos poderes constitu ídos, às instituições, a utopia, a teimosia e a ousadia, condutas assumidamente adotadas pelo CIMI, sã o a marca indelével de sua atuação.
No caso do Mato Grosso do Sul verifica -se que o
plano de atuação começa com a chegada dos membros Nereu
Schneider, Olivio Mangolin e Maucir Pauletti. Através da s olicitação de vultosos recursos para a invasão de propried a207

des, passaram a frequentar as comunidades indígenas para
causar a cizânia, a descrença, a desesperança. Ao mesmo
tempo, cuidam de fomentar publicações, como a de Antônio
Brant, a respeito da Nação Guarani, um texto pouco ou qu ase nada ufanista, mas extrem amente perigoso, porque serviu
de base para vários antropólogos elaborarem seus laudos em
processos demarcatórios.
O mesmo se pode dizer para a publicação realiz ada por Maucir Pauletti, membro do CIMI, em que tenta atr ibuir a causa dos suicídios pelos indí genas à falta de terras,
como que a profetizar que a salvação estava no aumento de
suas territorialidades para, posteriormente, apresentar a s olução: isso se dá através da luta, da desconsideração das legislações nacionais, enfim, da d esobediência.
Foi através de atos como esses que na década de
90 iniciam-se esse conjunto de ações concatenadas cujo n efasto efeito agora é notado.
O Estado Brasileiro não pode se quedar inerte,
impávido, diante de tamanha agressão a sua soberania. As
condutas constatadas e provadas no presente procedimento
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são da mais alta gravidade. Trata -se de incitação ao crime, à
desobediência, ao ódio, ao sectarismo, enfim, todos os ingr edientes necessários para que uma nação democrática s ucumba, como em muitos outros exemplos na história já foi
possível notar.
E não se esmoreçam os que ouvirem os gritos, l amúrias e ironias em sentido contrário, de que não se pa ssam, conclusões como as alcançadas neste relatório, de um
cenário fantasioso, excessivo e conspiratório, pois é just amente esse o argumento sempre utilizado em todas as dit aduras, sistemas autoritários, p ara dissipar a resistência da
sociedade.
Faço aqui uma consideração em relação às com unidades indígenas, que também julgo, como os produtores
rurais, os grandes prejudicados pelas condutas praticadas
pelo CIMI.
Os produtores rurais, de quem cuidarei mais a s eguir, foram e estão sendo prejudicados de forma irreversível
pelo CIMI.
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Mas, depois de analisar todos os depoimentos e
provas do processo, sou forçado a concluir que também os
indígenas foram prejudicados, igualmente de forma irrevers ível, pela conduta ilícita do CIMI. Foram gerações de indíg enas criadas com base no sentimento sectário, tendo incutido
o ódio e o desrespeito às instituições, através de uma trave stida defesa de seus interesses.
O CIMI não conseguiu trazer para o processo um
único projeto realizado em prol da comunidade indígena, de
educação, saúde, enfim, nada. E, importante frisar, somente
no ano de 2013 foram mais de R$ 7.000.000,00 recebidos de
instituições estrangeiras.
Segundo dados de seus balanços, mais de R$
4.000.000,00 seriam destinados ao pagamento de pessoal.
Ora, mas como se todos os integrantes e ex -integrantes do
CIMI, inclusive o Sr. Cleber Buzato, informaram que prest avam trabalho praticamente voluntário? Para onde vão esses
recursos. De outro lado, verifica -se que há depoimento de
indígenas afirmando categoricamente que Flávio Machado
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forneceu recursos para a aquisição de armas no Paraguai p ara suportar invasões de propriedades pr ivadas.
Os índios vêm sendo, em verdade, iludidos , ludibriados, enganados pelo CIMI. Manipulados em sua miséria,
infelizmente, e da qual não podem ser responsabilizados os
produtores rurais, para atuarem conforme os escusos int eresses do CIMI e de organizações internacionais, que certamente compromisso algum possuem para com o Brasil.
Não é justo, em verdade é cruel utilizar-se da miséria humana, ainda mais em nome de Deus, da bandeira da
Igreja Católica, para manipular interesses em prol de int eresses próprios, escusos e espúrios. Por certo que não terão
as autoridades constituídas, tão questionadas pelo CIMI em
todos os seus atos, a mínima clemência quando da análise
das responsabilidades.
Os produtores rurais, de outro lado, os grandes
prejudicados, as inegáveis vítimas da il egalidade praticada
pelo CIMI.
Famílias com sonhos desperdiçados. Também v ítimas da desesperança, causada pela interrupção dos s o211

nhos, dos projetos, do empreendedorismo. Questionados em
um dos direitos mais importantes e caros ao Estado de Dire ito, a propriedade, no caso livremente constituída. Acusados
constantemente de grileiros por membros do CIMI, em todas
as mídias sociais, inclusive no exterior. Recentemente ac usados, também pelo CIMI, de que seus produtos, soja e carne, possuem sangue de crianças ind ígenas. Nada mais ignominioso, ultrajante.
Como se não bastasse toda a conduta praticada
pelo CIMI contra o agronegócio, de forma deliberada, dolosa,
houve ainda, no final do ano de 2015 uma leviana campanha
difamatória da qual efetivamente o CIMI particip ou.
Divulgou-se aos quatro ventos, em todos os meios
de comunicação, que a carne e o soja do Mato Grosso do Sul
estariam contaminados com sangue de crianças indígenas.
O CIMI foi um desses órgãos que fez questão de
divulgar, em todos os meios possíveis, o ataque leviano, desonesto ao agronegócio. Fora realizado um culto ecumênico
na Assembleia Legislativa em que fora lançada oficialmente a
campanha, em que D. Roque Paloschi, de forma expressa,
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menciona a necessidade de boicote, sendo que na ocasião e stavam igualmente presentes vários membros do CIMI, dando
suporte à campanha.
Ora, não se pode aceitar que uma campanha de sse nível seja realizada sem a devida responsabilização de t odos os envolvidos. É uma absoluta inverdade que tem por o bjetivo única e exclusivamente denegrir o agronegócio no E stado, inviabilizar a atividade, tudo com vistas a provocar um
estado de insegurança jurídica, o que, aliás, parece ser a
cartilha seguida pelo CIMI.
Os responsáveis pela campanha, embora não t otalmente identificados, ga nharam o apoio de várias institu ições, que auxiliaram na divulgação da infâmia contra o agronegócio do Mato Grosso do Sul e contra os produtores r urais de nosso Estado.
E, com relação a essa campanha difamatória co ntra o agronegócio, ao ser inquirido nesta CPI, o Secretário
Geral do CIMI, Cleber Buzato, expressamente confessou ter
sido a entidade um dos meios de divulgação das falsas not ícias contra o Agronegócio. Ainda, Cleber Buzato declarou a213

inda sem qualquer tipo de constrangimento que a entidade
apoiou a iniciativa.
Como mencionado acima, trata -se de uma campanha mentirosa. Não guarda qualquer relação com a realid ade. Através dessa ignominiosa campanha acabaram todos os
produtores rurais do Estado sendo tachados de assassinos
de crianças indígenas! Isso é um absurdo.
D. Roque Paloschi foi desmentido, desmascarado
nesta CPI quando afirmou que havia assassinatos de indíg enas por produtores rurais, pois dos números apresentados
verifica-se que os responsáveis pelas mortes de indígenas são
os próprios indígenas, e não produtores rurais. São dados oficiais, da Secretaria de Segurança Pública do Estado, não
sendo possível que se venha a afirmar em público que há
crianças indígenas sendo assassinadas por produtores r urais. Essa campanha ultrapassa em muito a irr esponsabilidade, a temeridade. Trata-se de um ato doloso, da mais vil
pretensão, que deve ter a maior reprimenda possível. Há l ucros cessantes a serem apurados, produtores rurais que f oram prejudicados em suas atividades por força da difam ação

214

da uma campanha mentirosa que, como visto, contou com o
apoio do CIMI.
Há ainda outra consideração que entendo impo rtante a respeito das conclusões decorrentes dos trabalhos
realizados e das provas coletadas na presente CPI.
Não se pode negar que pelo acervo probatóri o dos
autos resta inequívoco que houve atuação direta do CIMI na
incitação à violência e invasão de propriedades rurais.
Vários

indígenas,

inclusive,

espontaneamente

prestaram depoimentos nesta CPI, atestando de forma cabal
que havia influência do CIMI nas comunidades indígenas,
para a invasão de propriedades. Em verdade, como restou
demonstrado, a tática perversa do CIMI era justamente ide ntificar as necessidades, as mazelas das comunidades indíg enas e prometer recursos financeiros para as áreas invadidas.
Ou seja, expressamente passava aos indígenas que, se inv adidas propriedades, haveria recursos financeiros. Para aqu eles que sofrem todo tipo de privação, agora açodados pela
desesperança provocada pelo CIMI, não há dúvidas de que

215

uma postura como essa incita e estimula, quase que como
condição de sobrevivência, a invasão de pr opriedades.
Pois bem. Constatado que houve essa atuação il ícita do CIMI, como mencionado acima, há a necessidade de
responsabilização do órgão. A responsabilização civil pelos
danos e prejuízos causados, individual e coletivamente, e a
criminal de seus membros, conforme as apurações a serem
realizadas.
Todavia, ainda se tratando de responsabilidade
civil, é de se considerar quem mais poderá responder pelos
prejuízos causados pelo CIMI, além da própria entidade.
O CIMI inegavelmente é vinculado à Igreja Católica.
Consta expressamente em seu site que se trata de
uma instituição ligada à Confederação Nacional dos Bispos
Brasileiros que, por via de consequência, é vinculada à Igreja
Católica.
No sitio eletrônico da CNBB é possível encontrar,
no tópico que trata das missões ou finalidades do órgão que:
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A CNBB, no âmbito de suas f inalidades e comp etência:


manif esta solicitude para com a Igreja e sua missão
universal, por meio de comunhão e co laboração com
a Sé Apostólica e pela atividade missionária, princ ipalmente ad gentes;



f avorece e articula as relações entre as Igrejas part iculares do Brasil e a Santa Sé;



relaciona-se com as outras Conf erências Episcopais,
particularmente as da América, e com o Conselho Episcopal Latino-Americano (CELAM).

Resta inequívoco que a atuação da CNBB é vinc ulada à Igreja Católica e, por conseguinte, o mesmo se pode
concluir em relação ao CIMI. Ainda, no depoimento prestado
por D. Roque Paloschi a essa CPI, pergu ntado a respeito de
seu incompreensível (ou conveniente) estado de ignorância
quanto aos ilícitos praticados por membros do CIMI no Est ado de Mato Grosso do Sul, expressamente afirmou que seria
a Igreja Católica a responsável pelo acompanhamento de s uas ações no Estado, devido à impossibilidade de controlar
todos os seus colaboradores. Inclusive nesse momento de seu
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depoimento D. Roque Paloschi expressamente referenciou o
Bispo Dom Dimas, como sendo um dos responsáveis pela or ientação desses missionários no Mato Grosso do Sul, na qu alidade de Bispo da Igreja Católica.
De modo que, nos termos do que estabelece o art.
932, III e art. 933 do Código Civil, entendo que poderá a Igreja Católica ser responsabilizada pelos prejuízos causados
pelo CIMI, tendo em vista a vinculação das entidades, a util ização de estruturas em comum, do apoio mútuo, enfim, da
cumplicidade nos atos praticados, por ação ou omissão.
Por fim, entendo que há a pertinência de apuração
de outras responsabilidades além dos membros do CIMI. V erifica-se pelos documentos acostados ao presente proced imentos que membros de outros órgãos e inst ituições podem,
potencialmente, estar interferindo nas condutas adotadas
pelos indígenas, o que seria, no entendimento deste relator,
identicamente ilegal.
De modo que é necessário que todos os crimes e
ilícitos cometidos sejam apurados com rigor e severidade
máximos, pelas autoridades competentes.
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Os encaminhamentos propostos por este relator
são o envio do relatório para os seguintes órgãos e autorid ades, com requisição por parte da CPI, para a tomada das medidas e providências cabíveis em relação aos membros do
CIMI mencionados no tópico anterior :
1. Governador do Estado de Mato Grosso do Sul.
2. Ministério Público do Estado de Mato Grosso
do Sul.
3. Ministério Público Federal, na pessoa do Procurador-Geral da República.
4. Conselho Nacional de Justiça.
5. Conselho Nacional do Ministério Público.
6. Polícia Federal.
7. Secretaria

de

Segurança

Pública

do

Mato

Grosso do Sul.
8. Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil.
9. Seccional de Mato Grosso do Sul da Ordem
dos Advogados do Brasil.
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10.

Presidência da República.

11.

Ministério da Defesa.

12.

Comissão

Parlamentar

de

Inquérito

da

FUNAI e do INCRA, no Congresso Nacional.
13.

Senado Federal.

14.

Vaticano.

15.

Representação da Santa Sé no Distrito F e-

deral.
16.

CAFOD.

Em meu entendimento, o envio de documentos
desta CPI com requisição de providências é ato da maior i mportância, porquanto o que se requer é a tomada efetiva de
providências por parte dos órgãos competentes, com base no
poder de polícia de que é investida a Comissão Parlamentar
de Inquérito.
O envio do presente relatório aos órgãos acima
mencionados tem por finalidade que estas nominadas inst ituições, no âmbito de suas competências e atribuições, po s220

sam tomar as medidas necessárias e cabíveis para a apuração das responsabilidade s de todos os envolvidos.
Nesse ponto entendo que é importante inclusive
haver uma investigação mais rigorosa a respeito do ingresso
de valores de organizações internacionais para projetos del iberadamente contra o desenvolvim ento do país, pois trata-se
de um ataque que vem sendo realizado contra a soberania do
país, na clandestinidade e por meios aparentemente legais,
mas que chama a atenção no que tange aos volumes de r ecursos e também na organização dos movimentos.
Pude constatar, ao longo dos trabalhos, que o a lcance das conclusões dessa CPI acabaram por ultrapassar a
conduta de uma pessoa jurídica de direito privado e seus
membros (CIMI) na segurança pública do Mato Grosso do
Sul, mas descobrimos, em meu entendimento, muito mais do
que isso, um plano, um agir contrário ao Estado de Direito,
em âmbito nacional e internacional, que precisa ser tornado
público, do conhecimento de todas as autoridades compete ntes, para que as providências urgentes e veementes possam
ser tomadas para a preservação da soberania nacional.
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Por ser este o entendimento deste relator, notadamente no que diz respeito à responsabilidade de membros
do CIMI pelos ilícitos praticados, conclui -se pela pertinência
do encaminhamento do presente relatório, para a tomada das
medidas cabíveis.
É o relatório.

PAULO CORREA
Deputado Estadual - Relator
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