
COMISSÃO PAilLAMENTAH DE IN.QUÉRITO DESTINADA A INVESTIGAH 

DO INDÍGENA E INVESTIGA11 A SITUAc;Ão El1I· QUE SE ENCON~:HAM AS , 
TES T:«.IBOS DE INDIOS NO BHASIL. 

' As 12 horas do dia vinte de setembro de mil novecentos e sessenta e oi 
d 

- , 
to, a bordo de usn barco, no rio TocB.ntins, entre a cid.:t. e de 'l'ocanti -

A _, #'li 

ni.:i. e o ?os to Indígena do mesmo nome, reuniu-se a Comissao, sob a Pr~ 

sidência do Deoutado FELICIANO DE FIGuEI.i:lL"mO, i.1resentes os Deuutados .... 
~ - ~ 

1YIAHCOS KEHTZMANN, Hela tor, e BIAS FOHTES, para tomada de depoimentos ~ 

Acompanharam a Comitiva o ~r. Manoel B&ndeira Neves, Prefeito da cida
de e a Sra. K':J.ria da Paz Sardinha, Presidente da Câmara de Vereadores. 
Aberta a reunião e explicados os objetivos da Comissão, devidamente 
compromissado, prestou declarações, anotadas para tradução e juntada -, , 
aos autos, o Monsº PEDRO PEHEIB.A PIAGEN, Vigario d.a cidade de Tocanti-

' , nia, o qual entregou a secretaria os seguintes documentos: 1) copia do 
ofÍcio nº 7/67, do Prefeito de TocantÍnia ao .Exmo. Sr. Presidente da -, , 
Republica, Mal. Hrnnberto de"Alencar Castelo Branco; 2) copia do abaixo 
assinado dirigido ao Sr. Chefe da 8ª Inspetoria Regional do SPI, datado 

6 ) 
, IV 

de 10.5'. l; 3 copia de representaçao ao Exmo. Sr. Dr. Juscelino Kubi-
tscheck de Oliveira, Presidente da HepÚblica, datada de 31.8.)6; 4) I'.§.

lação doa aldeamentos indÍgenas do mtm1cfpio de Tocantinia. De 13,30 -
~s lLJ. horas, compromissado, dep~s o Sr. JOÃO .dIBEIRO DA SILVA, Chefe -
do P~sto IndÍgena Antônio EstigarrÍbia, dos Índios kraÓs, cujas decla
rações foram anob?..das pela secretaria, para posterior redação e junta-

' IV da aos autos e As 14 horas foi suspensa a reuniao, para vi.sita a a.ldeia 
, ' 4 .. 

dos índios xer~ntes. De 14,15 as 14,45, na sede do Posto, reaberta a 
rem1ião, foi ouvido, sob compromisso, o Sr. TENISSON FOLETO, Chefe do
?Ôsto, cuj a.s declare.ções foram grtS.vadas. Interveio t;:i.mb~m no depoimento 

' o Pastor Guerther Carlos Krieger. As 1'5 horas, novamente a bordo, foi-
ouvido, sob cot1promisso o Sr. MAXDHNO CWMES DA SILVA, ex-Chefe do PÔ.§. 

, , ' A 

to Indigena Tocantinia. -·i\S 16 horas depos, sob compromisso, o Sr. GU-
EHTHER CA.HLOS KHIJI:GEH, Pastor Batistaº As declarações fora.m anotadas 1 

' 11ara posterior redação e junta.da aos autos. Finalmente, as 16 ,L!.? foi -

ouvido, em .. car~~ .. ~inf~rmativo, o Ín.dio -::-rDOHO ÍNDIO SILVA - KITMOlnJÊ, 
da Aldei~B nt ~ • As 17 horas foi e~c~rada a reuni;o. Para cons -
tar, em ·~. 9 i\~àw. \L..- . .J_ ___ }landerley Gregoriano -
de C.::i.stro, /: cret;rio, lavrei a p~t ... a.ta. que, lida e achada confof. , 
me, sera assino.da pelo i:Jen1).. ~r.· Pre~:~en~el?;) 1 ;vt·z,,,/ffef;~ 
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COlVIISSÃO PARLAr/IENTA~E INQU~RITO ;ES~4 INU:E~TIGAR A LEGI~ 
DO INDIGEN.A, INVESTIGAR A SITUAÇÃOIDH QUE SE ENCONTRAIVI .AS REM.ANESC E "" 
TRIBOS DE !NDIOS DO BRASIL 

Aos vinte dias do mês de setembro de mil nogecentos e sessenta e oi
to, na cidade de Toõant~nia, no Estado de Goi4s, compareceu perante 
esta Comissão na qualidade de i~:fo:rmante, o Senhor Padre PEDRO PER~l 

· RA PI.AGEM, brasileiro; solteiro; com quarenta e sete anos de idade; 
"Vig~rio de Tocant~nia~ Go:i~s, residente à Praça Brasília, s/n2, em 
Tocant~nia, Estado de Goi~;~S, o qual, ap~s advertido e compromissad® 
na forma da lei, prestou depoimento que foi gravado, e será depois \.. 
de datilografado e assinado, anexado aos presentes autos, bem como 
esta .Assentada, assinada pelo Senhor Presidente, pelo Depoente e por 
mim Secret~rio. 
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ESTADO DE GOIÁS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTfNiA 

:roca.ntinia, 10 de i~1io de 1961. 

Senho.r Chefe da. Bi I .a. do S 

:fâ n.?to sa.bamos e:m q,u.e term.os e expresstJes devem.os di

rtgir a V .s., com rela9ão ao. prfJb1errt?2.l. do tndio em !ocant1nia. 
N~o fora~ ttcos ce ap~1los já. di1'1ílgidoe a essa Chet:l.a. 

Tudo ~mibalde. ; lev·1;:1.müs ao seu conheci:mento que eia Ohe:rentes aqu.1 

assassinaram. .mais uru s'e:t·ta11ejo indefeso - e agora rama pobre velhinha. 
Crime 'bârbaxio e i·evol·tante, que assistimos de br.t:HJCH~ eru.zadt1e e estar
recidos •. ~ nadz~ pod·emos tazer, lf(lrqu.a oo.:n.etido ~l sombra do S .~P .I •• 

~~o 6 possivGl, SenhrYr Chefe, q.u.e a i.mpunidade ao cr,&. 
me de !ndios seja do F~eg~1lamento do Serviço. Afinal, o Oherente de ~ 
cantiuia é oivili2$ado e não êonee'.be1uoa o continuar de tal ai tu.açrto,qu~ 
(lQ a s-~lução 6 de relâti.va facil;i .. dade; qu.o & a aat,istana!a real e a ia 
diepe:nsavel disci:plina para, o !:ndio. 

A nossa êpooti e a n.oseo meio não comportam mais ocor
rências desse feitio• porqae ê barbarie. 

Levam.os a ·v .s-. n1ais essa. denõ.ncia. E o fazemos por d~ 

ver de cidadã.os e de povo b:rardleiroa. 

Sabemos qtte a nossa denfinoia ' antipática a essa Che
fia e terá o mesmo destino das:' diversas {11 .. te ai temos manda.do e levado, 
que 6 a indi.feren.ça, o alheiameil tt», a omiasttm •• 

ÀJ) t1:1~n.po t~1n ri-1e lhe :razen1oe essa nova denõncia.,, em nfL 
me do povo, de Toeantinia, c1 mesmo povo.· por n.o~;so intermédio, vem actl

sar, e acusar essa repartição e seus respon~=zaveis, pelo descaso e insem 
sibilí.idade, ccnn çru.e c:::Jnside~~~: os. reclamoe orfãos. 

Acusa.moa a inépcia e a p:rocastinação criminosa dos cql 

pad.oa indiretos e intelectuais que escarram em nofu1oa apelos, numa qua-

se demonstraçr:t.o de qJJ.S as ooor:t•ênoias 1nd1genaa de Tooantinia poseu.em ºll 
nho oficial e aprovagã.o estatt:iária. 

I~ se atê agora aeaim tem. acon·tecido, res·ta-nos, no u.so 
de nossa cidadania, de nos·sos direi tos humanos e de brasileiros, irmos 
alem, ao homem q~e ê o nosso Presidente da Rep~blica, e a ele escanca -
rar as portas de nossas queixas, contando-lhe a nossa. história e do s. 
I) .r. em Tootia.ntinia. 

Ele ou.virá o nosso apelo. porqu.e sabe sentir as angda-



ESTADO DE GOIÁS 

PREFEITURA MUNICIPAL OE TOCANTíNiA 

tias do povo e tem - a qlle a mui tos f'al ta - o· sagrado senso de reepon, 
sabilidade e cwnprimento do dei:rer. A ele vamos, com a rudeza de nos -
sas expreast1es a aspereza das verdades, contar o nosso d:eama,; e ta.m -
bem acusar a quem julgamos me.recedores de acu.saçtses ~ 

Pa..na n6s de Tooant1nia ê wn .. absurdo recorrer ,'ao Pre -

si•lente nu.ma oou.sa como essa,- afeta ao S .P .I •• Se o ,fazemos ~:, constBê\'Q 

gldos, porqcte o sabemos um homem octtpaã1ssimo e com problemas, imensos. 

Mas é () apelo que :nos resta, jã qu.e o orgã.o especifico não no,e .iâ aten 
ção. 

Talvez ele, o Presidente, enérgico e incisivo, que i

ns.ugurott no J31iasil uma nova e neoessê..ria ordem administrativa, ofere
ça-nos a esperança de :melhores dias. 

Não desejam.os nem pedimos o impossivel. Queremos o // 
justo. O hcnrado. O digno para a nossa modes·ta e hwnilde comunidade. 

A tenciosarnen.te, 
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R E P R E S E N T A C ~ O --·--· ____ ., __ 
AO EXMO. SR. DR. 

JUSCELINO KUBITSCHECK DE OLIVEIRA 

DD. PRESIDENTE DA REPÚBLICA 



R E P R E S E N T A C i O 

KXMO. SENHOR PRESIDENTE. 

DR. JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA. 

Os que esta subscrevem, representantes e ha

bitantes do Município de TOCJ\NTiNIA, Estado de Goiás, vêm perante V.Ex

celência, com a presente Representação, implorar medidas de há muito so

licitadas e sempre negadas, concernentes ao problema do ÍNDIO no aludi

do Município. 

Como o Brasil, Tocant:!nia nasceu com o Índio, sob a ori@s.. 

entação sadÍa ,ae,s·cente e construtiva de Frei Antônio de Ganges, funda

dor da cidade. Com o Índio- vivemos pacif,icamente quase um século, den

tro do melhor clima de compreensão ou do melhor entendimento, até que 

por aqui surgisse um npôST0 11 do S.P.I. De então para cá, o Índio, 

f~ d' il 'r· ·t d a · a a lh · que sempre ora oc , pac1 · ico e respei a or ~ª proprie a .e a eia, co -

meçou, sob as vistas indiferentes e até mesmo estimulantes dos funcio

nários do S.P.I., a praticar roubos, a assaltar inescrupulosamente o 

alheio e ainda a ameaçar e espancar civilizados. 

De i~aas as ocorr~ncias sempre vimos pedindo provid~ncias 

'· as autoridades competentes ou a· quem de direito, sem, contudo, nenhu-

ma medida se_r tornada para punir ou coibir tais crimes, que, a nosso 
A' 

ver, tem a melhor acolhida por parte da Chefia da 8~ I.R. sediada em 
A , oi&· 

Goiania, a qual tem sob si o encargo de solucionar estes casos. 

Diante disso, muitas e muitas famílias de criadores e la

vradores que habitavam o nosso ·Município foram forç3das a se trans-

ferir para outros 
. , . 

municipios, onde não houvesse o duro flagelo do 

Índio e tivessem garantia para trabalhar e viver com segurança e tran

quilidade, sem os vexames e sobressaltos oriundos aêste banditismo ofi

cializado. E muitas outras estão na mesma contingência, pelo mesmo mo-
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motivo. ~assim q_ue acaba de ser enviado pmlo Sr. Governador 

um Engenheiro Agrônomo para medir as terras do 1úunic1pio.~ · 'n .' m ~e 

acha com coragem de mandar demarcar qualquer área neste lVlurucíp ofxn-
camente por causa dos índios. Com êste exodo veio forçosamente o em-

pobrecimento do Município, pela baixa considerâvel de sua produção 

agro-pecuária que representa o esteio da nossa economia, al~m do gran-

de prejuizo causado pelo abandono de propriedades e benfeitorias já 

longamente trabalhadas e produtivas.. 

1. G liCUJ30 de gados, o ASSAL1'ü às roças, o ESPA1:\fCAMENTO de ci-

vilizados e as JüVlEAÇAS às vidas de nossos sertanejos pacatos, tudo ise 
f.~ 

so denunciado à Chefia da 8§ I.11., jamais teve a m~nor providência po~ 

daquela Chefia, q_ue, ao receber tais denúncias e reclamações, n'i:io s6 

dá inteiro e irrestrito apôio ao índio, como ainda se insurge contra 

o civilizado denunciante ou reclamante, acusando-o, incriminando-o/com 

o costumc~iro nome de "intruso", por estar numa terra que não é de bra-

sileiros civilizados, mas de brasileiros índios,. ªdonosu por direi to 

hist6rico da dita ·terra, e outras tantas afirmações deste j aez. 

2. Diante disso, o índio daq_ui, que €: ttto civilizado quanto o 

nosso sertanejo 1 sen~to rna:lli.s um pouco, e de posse de.~ todos os direi tos, 

inclusive o de matar, redobrou a sanha de roubos e ameaças às vidas, 

dizendo que a terra é deles, que o Governo os garante e ~Qe é o pr6-

prio 1.Vlarechal Hondon quem manda roubar... E para confirmar o que ex-

pomos, ~ índio~,dentro desta orientação da Chefia da 8~ I.R. comete~am 

no dia 13 do .mês de junho l).,p. o mais bárbaro .. ·dos cri:mes: 

CACET.AJJAS G CIDADÃU f E]JfL(.; LôBU' AB.RANCJ\J)rDü-Lff~ INCliUfJIVI.: ·os lJl.1HUS, 

depois de lhu haverem roubaslo as roças e mui tos gados bovinos e suines. 

·ral fato, que representa o qüe há de mais requintado e revoltante nc1 

escala do crime, foi denunciado à 8§ I .R., que se li:mi tou a :mandar 

ac1ui um dos seus representantes com instruções e planos já traçactos, 

sem. que o mesmo houvesse tomado nenhl:UllEL provj_d~ncia co~retiva cabível 

no caso do rc:;vol tante homicídio •. Muito pelo contrário, o que fêz foi 

apE:nas levar dois dos criminosos para lUil }_)asseio a Goi~nia, onde foram 

cumu..lados de honras e homenagens, entre as quais o donativo de vários 
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presentes e dádivas ern roupas, ferrarnenta e outros objetos, 

do-os de volta, poucos dias depois, para o nosso meio, ond~ 

ram garbosos e soltando fogos, num verdadeiro desafio aos princípios 

que orientam as nossas leis e os nossos códigos. B isto para ncio fa-

lar nos outros criminosos q_ue se recw:-:>aram terminante e ind.iscipli-

nadamen te a acompanhar o func ion~1.rio do S .. P .. I" no referido passeio 

a Goi~.nia. 111al mo.do de proceder causou VJ11a revolta geral em nossa 

gente, ao mesmo tempo c1ue run estimulo e incentivo ao ind.io~ara a prá

tica de novos crimes, tanto assim que vem, daí para cá, ameaçando a 

certos civilizados denarra:ncar-lhes os olhos, como aconteceu com Pe-

dro Lôbo 11 
.. 

3. Como o crime ê premiado, e o indio ~ consciente disso, te-

mos vivido ultimam~r.i.te nmna constante ameaça às nossas vielas, inclu-

si ve as AUTíJ IUJJAJJES IiO CAIS, como aconteceu há pouco com o Sr.. Dele-

gado de Polícia, que por várias vezes foi desacatado e insultado por 
J~ A 

índios armados dentro"":sua própria Hepartiç'ão. iste fato comunicado à 

8§ I.R .. n'ã.o mereceu a mínima atenção ou resposta da mesma .. Com todo 

este p~otecionismo, at~ c8rto ponto criminoso e revoltante, o índio do 

Município de Tocantínia, certo de que tudo quanto pratica na escala do 

crime lf.lerece o aplauso, o apôio e o premio da 8§ I .H., intenta le,vrar 

o terror e a devastação em nosso mei.o, ameaçando com arrogancia mata:-c 

~sse e aquêle, e ainda prometendo atacar a cidade ' o q_üe vem causan-

do grande transtorno e intranquilidade nas f<::unílias, que se deslocam 

com mil dificuldades, retiram os filhos da escola, paralizam os ne-

g6cios, se privam de ir à igreja à noite, etc., etc. 

4 • .linualmente os nossos criadores e lavradores têm os seus cam-

pos e matas devastados pelo fogo que o índio ateia extemporaneamente 

ocasionando graves danos não s6 às criações, mas também às roças cu.-

jas cêrcas scio queimadas, quando não é a própria casa residencial do 

nosso pobre sertanejo, q_ue nem sempre se acha dentro dela. Prequente-

mente os nossos cursos dagua são contaminados ainda pelo Índio com um 

t6xico vegetal, o nTINGUin, que usam para matar peixes. Tal prática, 

sôbre ser proibida por lei atravês do Código de Caça e Pesca, é ainda 
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de efeito nocivo para os peixes, animais outros 

que utiliza:m tais águas envenenadas: aos peixes mata indistintament.e, 

grandes e pequenos, justamente na ~poca da reproduçüo; aos animais de

termina entoxicaçüo que provoca o abôrto nos que se encontram em ges

taçal1, e no homem causa uma deprimente gastro-enteri te aguda com \rô-. 

mitos·e diarreia. 

5. Afeitos ao uso de :BEBiill>AS .à1élôÕ1Iôâ.~, chegam ao cúmulo de 

espancar civilizados CfLle nt.to lhas queiram vender e de tocaiá-los nas 

estradas para lhas extorquir agressivamenteº E quando embriagados, 

chegam ao absurdo de depredar casas comer.ciais, como aconteceu com 

o Estabelecimento do Sr .. Severo Marinho, na vizinha cidade de IVIira

cema 0-º Norte, sendo disso autor o mesmo índio q_ue ajudou a cometer 

o bârbaro homicidio do Sr. Pedro Lôbo, acima mencionado. 

6. O indio no·Municipio de Tocantinia, contrariando o pr6-

prio Regulamento do S.P.I., se acha disseminado em vários núcleos, 

q_ue a tingem ao nCrn1ero de 10, em tô rno de cada um dos quais querem 

impor o dominio li num perímetro de 18 a 20 kms .. , precisamente nas 

·melhores tí~rras. Acrescente-se a isso que o núniercil total de indios 

distribuídos nestes 10 núcleos n~o ultrapassa a cifra de 392 .. Com 

tal fragmentaçüo em número tão considerá.vel de núcleos ou a.ldeia

mentos, sem assistencia e sem normas disciplinares indispensáveis 

a qualq_uer comunidade, rn.un Município de ârea reduzida, s6 pode é 

prejudicar e fazer periclitar a sorte dêste lviunicipio .. 

7. Adiantamos ainda que o índio aqui vive no mais completo 

AJ3.AlfDONü, desassistido, e, nestas condiçl1es, o estimulo q_ue tem ~ 

para o crime e o desrespeito â propriedade alheia .. Falta-lhe o apôio 

material, moral e espiritual. Assim é que :no Pôs to do 1rocantins o que 

há ~ mna simples e velha casa em ruínas, sem escola,. sem remédios, sem 

sal, sem roupas, sem ferramenta para o trabalho honesto. No Pôsto do 

Rio do Sono o quadro (:: o mesmo e cora 29 indios apenas,, onde nem ID:unci-.r 

onário ~xiste e o próprio índio o estâ abandonando pelo fato de aii 

se acharem indivíduos portadores de lepra, inclusive o pr6prio"Capi tat1 1
' 

da aldeia .. Doenças de toda ordem, onde a tuberculose e a lepra t;m vi-
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timado vários,. com run obituário infantil espantoso ~ o 

ta.ta na população indígena de Tocantínia. Us costumes se desagre-

gam corrompidos pela dissoluçtto da família e de Chefes sem forma-

ç~o moral... Dtante de tudo isso o c1ue lamentamos como povo, é c1ue 

contribuimos com o que no::; sobra dos roubos do índio para os Co-

fres :Públicos, com uma boa soma que figura nos orçamentos,, desti-

nada ao SºE.I. para esta assistência que se perde nos gabinetes 

e nunca chega onde realmente devera chegarº 

Se a Direção do ~3ºPºI .. consultasse as circm1stSncias elo 

:nosso meio, concernentes ao "habi tat 11 indígena e ao seu "modus vi-

vendi 11 compreenderia que as condiçõds locais, pela ausência de ca-

ças e a pobreza ele peixes, não rnais se coadunam com a sua índole e 

os seus costumes .. Estribado nisto e para que o problema do Índio 

aqui tivesse uma soluç'ão sa.tisfat6ria, no Congresso dos Municípios 

da .1b:-ea Arnazônica do Norte de Goiás, realizado em Pôrto Nacional er.a 

3 de agosto de 1955,. foi apresentada e aprovada por unanimidade, in-

clusive pelo Srº Governador do Estado 1 a proposiç!'io éú~ que os índios 

do M'Lmicípio de Tocant]_nia deviarn ser agrupados na ârea de terra.s jti 

doada pelo :Estado ao S.P .. Iº, com )20 .. üCO (TRJ::iZJ~N1'uS Ji: VINTE MIL) 

HEOTAB.ES, compreendendo terras localizadas entre os Municípios de Ita-

cajá e Piacá., pois aquela área €: mais que suficiente para os que já 

alí se acham e os de cá.. E para que tal medida se tornasse realida-

de, o S .. P º I º deveria compreender que " para executâ-la teria de pOr em 

prática 2 {tens apena.s, o q_ue aliás, tornaria a obra do S .. P º I .. me ri-

t6ria em nosso meio: 

a) Dar u.rna real e prática assj_stencia ao índio no bom sen-

tido de o encaminhar para a integraç1!o no Bem, no ·rrtil e no Positivo .. 

·b) Enquadrá-lo nos princípios disciplinares, dessa disci-

plina imprescindível em. tôdas as j_nsti tuições e em tO.àas as comuni-

dades, como base f1u1damental e necessária para a sobrevivt~ncia hon-

rada e digna d.essa instituiç~o e comunidade .. 
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H.ealizados estes dois í tens teríamos resolvido ur.a m.::::1-is 

difíceis e o mais angustioso problema co~ debatem os hwnildes 

e flagelados povo e IVíu,.11.icípio de 'ro can t:ínia º 

8. Não somos contra o índioº Lutamos sim, contra esta de,. 

sagregaç!to negativa,, contra esta transformaç~o do Índio em elemento 

criminoso e destruidor, c1ue o tornou um flagelo :para a nossa gente, 

ma Óbice para a nossa economia e wn entrave para o nosso progresso., 

Queremos a sua sobrevivência, a sua recuperação e a sua integraçãor 

como valor positivo, nos quadros de nossa Pátriaº 

TO CMiT1NIA, 31 DB AGô STO DB L9 56 G 
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