Relação de pessoas com pedido de indiciamento pela CPI Funai Incra

Rio Grande do Sul

Nesse contexto, considerando o exaustivo acervo probatório, esta CPI INDICIA, nos autos deste
Inquérito Parlamentar, as pessoas abaixo mencionadas, com ressalva daqueles detentores de
prerrogativa de foro, devido a presença da autoria/participação e materialidade da prática dos
correlatos tipos penais, inclusive pela pluralidade de condutas, relevância causal, liame subjetivo e
identidade das infrações de todos, com participação e incentivo no movimento de invasão, bem
como pela atuação eficiente na fraude visando a delimitação e demarcação de áreas falsamente
consideradas como de tradicional ocupação indígena em Rio Grande do Sul.
A. JOEL KUARAY PEREIRA, vinculado ao acampamento “MATO PRETO”, em Getúlio Vargas/RS. Artigos161, §1º, II; 286; 299, do Código Penal.
B. JONATAS INÁCIO, vinculado ao acampamento “MATO CASTELHANO”, em Mato Catelhano/RS. Artigos 161, §1º, II; 286; 299, todos do Código Penal.
C. ISAIAS ROSA KAIGO, vinculado ao acampamento “CAMPO DO MEIO”, em Gentil/RS. CPI FUNAI E
INCRA 2 - p. 2708 42 - Artigos 161, §1º, II; 286; 299, todos do Código Penal.
D. ANTONIO DONADO; DORVALINO FORTES; BATISTA DE OLIVEIRA, vinculados ao acampamento
“KANDÓIA”, em Faxinalzinho/RS. - Artigos 161, §1º, II; 286 e 299, do Código Penal.
E. IRENI FRANCO e LEONIR FRANCO, vinculados ao acampamento “PASSO GRANDE DO
FORQUILHA”, em Sananduva/RS. - Artigos 146; 147; 161, §1º, II; 163; 158; 250; 286; 288; 299; 345,
todos do Código Penal.
F. FLÁVIA CRISTINA DE MELO, antropóloga. - Artigo 299, do Código Penal. - Art. 11º, Lei 8.429/92
(Lei de Improbidade Administrativa).
G. FLÁVIO CHIARELLI VICENTE DE AZEVEDO, Procurador Federal. - Artigo 146, do Código Penal. Art. 11º, Lei 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa).
H. GUILHERME MAZZOLENI, Procurador Federal. - Artigo 146, do Código Penal; - Art. 11º, Lei
8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa).
I. ROQUE PALOSCHI (Presidente do CIMI); CLÉBER CEZAR BUZATTO (Secretário Executivo do CIMI);
ROBERTO ANTONIO LIEBGOTT (Conselheiro do CIMI – REGIONAL SUL). Organizadores, estrategistas,
coniventes e instigadores das ações ilícitas, altamente perniciosas, criminosas, voltadas para
invasões de imóveis rurais por indígenas no CPI FUNAI E INCRA 2 - p. 2709 43 Rio Grande Sul, bem
como pela participação, cumplicidade e auxílio na elaboração de estudos antropológicos falsos,
visando a consideração de áreas como tradicionalmente ocupadas - Artigos 146; 147; 161, §1°, II;
163; 286; 288; 299; e 345, todos do Código Penal, bem como artigo 4º, I, da Lei 1579/52. – Art. 11º,
Lei 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa).

J. RICARDO GRALHA MASSIA, Procurador da República. - Tendo em vista indícios de condutas
antijurídicas, em respeito ao entendimento firmado no HC 95277/MS, Supremo Tribunal Federal,
encaminha-se este Relatório, com destaque para o presente tópico, ao Conselho Nacional do
Ministério Público e para Corregedoria do Ministério Público Federal.

Santa Catarina

Nesse contexto, considerando o exaustivo acervo probatório, inclusive do que já materializado no
Inquérito Parlamentar, esta CPI INDICIA, as pessoas abaixo mencionadas, com ressalva daquele
detentor de prerrogativa de foro, devido a presença da autoria/participação e materialidade da
prática dos correlatos tipos penais, inclusive pela pluralidade de condutas, relevância causal, liame
subjetivo e identidade das infrações de todos, com participação e incentivo no movimento de
invasão, bem como pela atuação eficiente na fraude visando a delimitação, demarcação e
consideração de áreas indígenas no Estado de Santa Catarina, tal como a denominada “Morro dos
Cavalos”, como tradicionalmente ocupadas.
A. MARIA INÊS MARTINS LADEIRA, antropóloga, integrante do Centro de Trabalho Indigenista (CTI),
responsável pela elaboração dos estudos para delimitação e demarcação da área denominada
“Morro dos Cavalos” – Artigos 161, §1º, II; 288; 299; e 319, todos do Código Penal. – Art. 11º, Lei
8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa).
B. WAGNER ANTÔNIO DE OLIVEIRA, responsável pela elaboração dos estudos para delimitação e
demarcação da área denominada “Morro dos Cavalos” – Artigos 161, §1º, II; 288; 299; e 319, todos
do Código Penal. – Art. 11º, Lei 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa).
C. JACI ROCHA GONÇALVES, integrante do Conselho Indigenista Missionário (CIMI) – Artigos 161,
§1º, II; 288; e 299, todos do Código Penal. – Art. 11º, Lei 8.429/92 (Lei de Improbidade
Administrativa). CPI FUNAI E INCRA 2 - p. 2765 99
D. GELCI JOSÉ COELHO, Diretor do Museu Universitário da UFSC – Artigos 161, §1º, II; 288; e 299,
todos do Código Penal. – Art. 11º, Lei 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa).
E. ALDO LITAIFF, antropólogo – Artigos 161, §1º, II; 288; e 299, todos do Código Penal. – Art. 11º,
Lei 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa).
F. MARIA DOROTHEA POST DARELLA, antropóloga – Artigos 161, §1º, II; 288; e 299, todos do
Código Penal. – Art. 11º, Lei 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa)
G. MARIA AUXILIADORA CRUZ DE SÁ LEÃO, ex-Diretora de Assuntos Fundiários da FUNAI e
integrante do Centro de Trabalho Indigenista (CTI) – Artigos 161, §1º, II; 288 e 299; e 319, todos do
Código Penal. – Art. 11º, Lei 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa).
H. CLAUDIO LUIZ DOS SANTOS BEIRÃO, ex-Assessor do Ministério da Justiça, integrante do
Conselho Indigenista Missionário (CIMI) – art. 319, do Código Penal; – Art. 11º, Lei 8.429/92 (Lei de
Improbidade Administrativa).

I. DARCI LINO GIMENES, MANOEL DA SILVA WERÁ, NARCISO OLIVEIRA KARAI TATANDY, ARTUR
BENITE WERÁ MIRIM (argentino), LUIZ MARIANO, JOÃO ANTUNES, TEÓFILO GONÇALVES
(argentino), EUNICE PARAI ANTUNES, SANTA CPI FUNAI E INCRA 2 - p. 2766 100 GONÇALVES
(argentina), FRANCISCO GONÇALVES (argentino), PEDRO SANCHES (argentino), ILÁRIA JULIETA
GONÇALVES (argentina), MARIA BRIZOLA (argentina), JUSTINA PALÁCIO (argentina), todos
“supostos” indígenas e com alegado vínculo anímico com a área “Morro dos Cavalos” – Artigos 161,
§1º, II; 288; e 299, todos do Código Penal.
J. ROQUE PALOSCHI (Presidente) e CLEBER CESAR BUZATTO (Secretário-Executivo), gestores do
Conselho Indigenista Missionário (CIMI) – Artigos 161, §1º, II; 288; e 299, todos do Código Penal. –
Art. 11º, Lei 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa).
K. ROBERTO ANTÔNIO LIEBGOTT, Conselheiro do Conselho Indigenista Missionário (CIMI),
Regional/Sul, com atribuição no Estado de Santa Catarina – Artigos 161, §1º, II; 288; e 299, todos do
Código Penal. – Art. 11º, Lei 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa).
L. ELISETE DA SILVA NOLETO (Presidente), THIAGO JOSÉ DUARTE FONDELLO (Diretor) e ANDREIA
ALMEIDA BAVARESCO (Diretora), gestores do Centro de Trabalho Indigenista (CTI) – Artigos 161,
§1º, II; 288; e 299, todos do Código Penal. – Art. 11º, Lei 8.429/92 (Lei de Improbidade
Administrativa).
M. ANALÚCIA DE ANDRADE HARTMANN, Procuradora da República. - Tendo em vista indícios de
condutas antijurídicas, em respeito ao entendimento firmado no HC 95277/MS, Supremo Tribunal
Federal, encaminha-se este Relatório, com destaque para o presente tópico, ao CPI FUNAI E INCRA
2 - p. 2767 101 Conselho Nacional do Ministério Público e para Corregedoria do Ministério Público
Federal.

Mato Grosso do Sul
Nesse contexto, considerando o exaustivo acervo probatório, esta CPI INDICIA, nos autos deste
Inquérito Parlamentar, as pessoas abaixo mencionadas, com ressalva daqueles detentores de
prerrogativa de foro, devido a presença da autoria/participação e materialidade da prática dos
correlatos tipos penais, inclusive pela pluralidade de condutas, relevância causal, liame subjetivo e
identidade das infrações de todos, com participação e incentivo no movimento de invasão, bem
como pela atuação eficiente na fraude visando a delimitação e demarcação de áreas falsamente
consideradas como de tradicional ocupação indígena em Mato Grosso do Sul.

A. NEREU SCHNEIDER, OLIVIO MANGOLIM, ROGERIO BATALHA ROCHA, FLAVIO VICENTE
MACHADO; JOANA APARECIDA ORTIZ, EGON DIONISIO HECK; RUY MARQUES DE OLIVEIRA NETO,
ROQUE PALOSCHI, CLEBER CESAR BUZATTO, todos membros do Conselho Indigenista Missionário
(CIMI), organizadores, estrategistas, CPI FUNAI E INCRA 2 - p. 2841 175 coniventes e instigadores
das ações ilícitas, altamente perniciosas, criminosas, voltadas para invasões de imóveis rurais por
indígenas em Mato Grosso do Sul, bem como pela participação, cumplicidade e auxílio na
elaboração de estudos antropológicos falsos, visando a consideração de áreas como

tradicionalmente ocupadas – Artigos 146; 147; 161, §1°, II; 163; 286; 288; 299; 329; 330; e 345
todos do Código Penal. – Art. 11º, Lei 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa)

B. KATYA VIETTA, antropóloga - Artigos 286; 288; e 299, todos do Código Penal. - Art. 11º, Lei
8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa).

C. GILBERTO AZANHA, antropólogo – Artigos 286; 288; e 299, todos do Código Penal. – Art. 11º, Lei
8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa).

D. LEVI MARQUES PEREIRA, antropólogo – Artigos 286; 288; e 299, todos do Código Penal. – Art.
11º, Lei 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa).

E. CELSO SHITOSHI AOKI, antropólogo – Artigos 286; 288; e 299, todos do Código Penal. – Art. 11º,
Lei 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa).

F. PAULO PEPE DA SILVA, antropólogo – Artigos 286; 288; e 299, todos do Código Penal. CPI FUNAI
E INCRA 2 - p. 2842 176 – Art. 11º, Lei 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa)

G. RUBEM FERREIRA THOMAZ DE ALMEIDA, antropólogo – Artigos 286; 288; e 299, todos do Código
Penal. – Art. 11º, Lei 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa)

H. ALEXANDRE BARBOSA, antropólogo – Artigos 286; 288; e 299, todos do Código Penal. – Art. 11º,
Lei 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa)

I. FABIO MURA, antropólogo - Artigos 286; 288; e 299, todos do Código Penal. - Art. 11º, Lei
8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa)

J. REBECCA DAYANNA AMARILHA ALBINO, servidora da FUNAI e advogada – Artigos 161, §1º, II;
286; e 288, todos do Código Penal. – Art. 11º, Lei 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa).

K. EDSON JOSÉ DE MORAES, membro da ONG AZUL – Artigos 161, §1º, II; 286; e 288, todos do
Código Penal.

L. ROSIVALDO FERREIRA DA SILVA, suposto indígena, vulgo “Cacique Babau” - Artigos 161, §1º, II;
286; e 288, todos do Código Penal.

M. NAILTON MUNIZ PATAXÓ, suposto indígena CPI FUNAI E INCRA 2 - p. 2843 177 - Artigos 161,
§1º, II; 286; e 288, todos do Código Penal.

N. LUIZ HENRIQUE ELOY AMADO, indígena - Artigos 161, §1º, II; 286; e 288, todos do Código Penal.

O. BARTOLOMEU MELIÁ LLITERES, antropólogo e religioso. – Artigos 161, §1º, II; 286; 288; e 299,
todos do Código Penal. – Art. 11º, Lei 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa)

P. LINDOMAR FERREIRA, indígena – Artigos 161, §1º, II; 286; e 288, todos do Código Penal.

Q. ALUISIO LADEIRA AZANHA, ex-Diretor de Proteção Territorial da FUNAI – Artigos 286; 288; 299; e
319, todos do Código Penal. – Art. 11º, Lei 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa)

R. MARIA AUXILIADORA CRUZ DE SÁ LEÃO, ex-Diretora de Proteção Territorial da FUNAI - Artigos
286; 288; 299; e 319, todos do Código Penal. - Art. 11º, Lei 8.429/92 (Lei de Improbidade
Administrativa)

S. PAULO ROBERTO MARTINS MALDOS, ex-Secretário Nacional de Articulação Social da Presidência
da República - Artigos 161, §1º, II; 288; e 319, todos do Código Penal. - Art. 11º, Lei 8.429/92 (Lei de
Improbidade Administrativa) CPI FUNAI E INCRA 2 - p. 2844 178

T. JOSÉ EDUARDO MARTINS CARDOZO - ex-Ministro da Justiça. - Artigos 161, §1º, II; 288; e 319,
todos do Código Penal. - Art. 11º, Lei 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa)

U. CHARLES STEVAN DA MOTA PESSOA, Procurador da República. - Tendo em vista indícios de
condutas antijurídicas, em respeito ao entendimento firmado no HC 95277/MS, Supremo Tribunal
Federal, encaminha-se este Relatório, com destaque para o presente tópico, ao Conselho Nacional
do Ministério Público e para Corregedoria do Ministério Público Federal.

V. FLÁVIO DE CARVALHO REIS, Procurador da República. - Tendo em vista indícios de condutas
antijurídicas, em respeito ao entendimento firmado no HC 95277/MS, Supremo Tribunal Federal,

encaminha-se este Relatório, com destaque para o presente tópico, ao Conselho Nacional do
Ministério Público e para Corregedoria do Ministério Público Federal.

W. EMERSON KALIF SIQUEIRA, Procurador da República. - Tendo em vista indícios de condutas
antijurídicas, em respeito ao entendimento firmado no HC 95277/MS, Supremo Tribunal Federal,
encaminha-se este Relatório, com destaque para o presente tópico, ao Conselho Nacional do
Ministério Público e para Corregedoria do Ministério Público Federal.

X. RICARDO PAEL ARDENGHI - Procurador da República. - Tendo em vista indícios de condutas
antijurídicas, em respeito ao entendimento firmado no HC 95277/MS, Supremo Tribunal Federal,
encaminha-se este Relatório, com destaque para o presente tópico, ao CPI FUNAI E INCRA 2 - p.
2845 179 Conselho Nacional do Ministério Público e para Corregedoria do Ministério Público
Federal.

Y. MARCO ANTONIO DELFINO DE ALMEIDA – Procurador da República. - Tendo em vista indícios de
condutas antijurídicas, em respeito ao entendimento firmado no HC 95277/MS, Supremo Tribunal
Federal, encaminha-se este Relatório, com destaque para o presente tópico, ao Conselho Nacional
do Ministério Público e para Corregedoria do Ministério Público Federal.

Z. - DAMARIS ROSSI BAGGIO DE ALENCAR – Procuradora da República. - Tendo em vista indícios de
condutas antijurídicas, em respeito ao entendimento firmado no HC 95277/MS, Supremo Tribunal
Federal, encaminha-se este Relatório, com destaque para o presente tópico, ao Conselho Nacional
do Ministério Público e para Corregedoria do Ministério Público Federal.

AA. ANALÍCIA ORTEGA HARTZ – Procuradora da República. - Tendo em vista indícios de condutas
antijurídicas, em respeito ao entendimento firmado no HC 95277/MS, Supremo Tribunal Federal,
encaminha-se este Relatório, com destaque para o presente tópico, ao Conselho Nacional do
Ministério Público e para Corregedoria do Ministério Público Federal.

Mato Grosso

Desse modo, considerando o exaustivo acervo probatório mencionado em maiores detalhes no
tópico destinado ao Estado de Mato Grosso deste Relatório e os documentos anexados, esta CPI
INDICIA, nos autos deste Inquérito Parlamentar, as pessoas abaixo mencionadas, com ressalva
daquele detentor de prerrogativa de foro, devido a presença da autoria/participação e
materialidade da prática dos correlatos tipos penais, inclusive pela pluralidade de condutas,
relevância causal, liame subjetivo e identidade das infrações de todos, com participação e incentivo

no movimento de invasão, bem como pela atuação eficiente na fraude visando a delimitação e
demarcação de áreas falsamente consideradas como de tradicional ocupação indígena no Estado
de Mato Grosso. CPI FUNAI E INCRA 2 - p. 2884 218

A. PEDRO FILHO PEREIRA DA SILVA, MOISES PEREIRA DA SILVA, JOÃO JOSÉ SILVA DOS SANTOS,
PEDRO FILHO PEREIRA DA SILVA, MARIA DEUZIREIS LIRA MACEDO e ANTONIO SILVA SANTOS, todos
autodeclarados indígenas da suposta etnia “KANELA DO ARAGUAIA”. - Artigos 146; 147; 161 §1º; II;
288; 299; e 345, todos do Código Penal.

B. WILSON ROCHA FERNANDES ASSIS, Procurador da República. - Tendo em vista indícios de
condutas antijurídicas, em respeito ao entendimento firmado no HC 95277/MS, Supremo Tribunal
Federal, encaminha-se este Relatório, com destaque para o presente tópico, ao Conselho Nacional
do Ministério Público e para Corregedoria do Ministério Público Federal.

Bahia

Nesse contexto, considerando o exaustivo acervo probatório, esta CPI INDICIA, nos autos deste
Inquérito Parlamentar, as pessoas abaixo mencionadas, com ressalva daqueles detentores de
prerrogativa de foro, devido a presença da autoria/participação e materialidade da prática dos
correlatos tipos penais, inclusive pela pluralidade de condutas, relevância causal, liame subjetivo e
identidade das infrações de todos, com participação e incentivo no movimento de invasão, bem
como pela atuação eficiente na fraude visando a delimitação e demarcação de áreas falsamente
consideradas como de tradicional ocupação indígena no Estado da Bahia.

A. ROQUE PALOSCHI (Presidente do CIMI), CLEBER CESAR BUZATTO (Secretário Executivo do CIMI) e
ALCILENE BEZERRA DA SILVA (Conselheira do CIMI – Regional Nordeste). Organizadores,
estrategistas, coniventes e instigadores das ações ilícitas, altamente perniciosas, criminosas,
voltadas para invasões de imóveis rurais por indígenas no Estado da Bahia, bem como pela
participação, cumplicidade e auxílio na elaboração de estudos antropológicos falsos, visando a
consideração de áreas como tradicionalmente ocupadas CPI FUNAI E INCRA 2 - p. 2961 295 –
Artigos 146; 147; 161, §1°, II; 163; 286; 288; 299; 330; e 345, todos do Código Penal. – Art. 11º, Lei
8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa).

B. ROSIVALDO FERREIRA DA SILVA, vulgo “CACIQUE BABAU”. - Artigos 146; 147; 161, §1º, II; 163;
286; 288; 299; 330; e 345, todos do Código Penal.
C. MARIA VALDELICE AMARAL DE JESUS, vulgo “CACIQUE VALDELICE”. - Artigos 146; 147; 161, §1º,
II; 163; 286; 288; 299; 330; e 345, todos do Código Penal.

D. JOÃO PEDRO GONÇALVES DA COSTA, ex-Presidente da FUNAI. - Artigo 330, do Código Penal. Art. 11º, Lei 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa) E. FREDERICO VIEIRA CAMPOS,
Coordenador Regional da FUNAI – Sul da Bahia. - Artigo 330, do Código Penal. - Art. 11º, Lei
8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa)

F. MARCELO ANTÔNIO ELIHIMAS, Coordenador do Grupo de Trabalho para atividades na “Terra
Indígena Tupinambá de Olivença”. - Artigo 330, do Código Penal. - Art. 11º, Lei 8.429/92 (Lei de
Improbidade Administrativa)

G. SUSANA DORES DE MATOS VIEGAS, antropóloga. CPI FUNAI E INCRA 2 - p. 2962 296 - Artigo 161,
§1º, II; 286; 288; 299, todos do Código Penal. - Art. 11º, Lei 8.429/92 (Lei de Improbidade
Administrativa).

H. DANIELA FERNANDES ALARCON, antropóloga. - Artigo 138; 161, §1º, II; 286; 288; 299, todos do
Código Penal. - Art. 11º, Lei 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa)

I. ALBANIR DA MATA SOUZA, integrante do Conselho Indigenista Missionário (CIMI). - Artigos 171;
288; e 299, todos do Código Penal. - Art. 11º, Lei 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa)

J. DIVALCI JOSÉ DA COSTA, autodeclarado indígena. - Artigos 171; 288; e 299, todos do Código
Penal.

K. TIAGO MODESTO RABELO, GABRIEL PIMENTA ALVES e CRISTINA NASCIMENTO DE MELO.
Procuradores da República. - Tendo em vista indícios de condutas antijurídicas, em respeito ao
entendimento firmado no HC 95277/MS, Supremo Tribunal Federal, encaminha-se este Relatório,
com destaque para o presente tópico, ao Conselho Nacional do Ministério Público e para
Corregedoria do Ministério Público Federal.

L. PAULO ROBERTO SAMPAIO SANTIAGO. Procurador da República. - Tendo em vista indícios de
condutas antijurídicas, em respeito ao entendimento firmado no HC 95277/MS, Supremo Tribunal
Federal, encaminha-se este Relatório, com destaque para o presente tópico, ao CPI FUNAI E INCRA
2 - p. 2963 297 Conselho Nacional do Ministério Público e para Corregedoria do Ministério Público
Federal.

Indiciamentos Incra/quilombo
Os trabalhos sobre o caso “Morro Alto” e “Rincão dos Negros” permitiu levantar indícios de
eventuais irregularidades, sendo dever do Parlamento encaminhar o material probatório ao
Ministério Público Federal, para que sejam aprofundadas as investigações que entender
pertinentes, sobretudo no que tange às condutas abaixo descritas.
1. Sra. Daisy Macedo de Bacellos, Sra. Cíntia Beatriz Muller, Sr. Rodrigo de Azevedo Wermer
2. Felipe Souza e Juliano Stella Karam – Procuradores Federais
3. Srs. Paráclito José Brazeiro de Deus, José Rui C. Tagliapietra, Maria de Lourdes Álvares da
Rosa, Sebastião Henrique Santos Lima, Carlos Antônio Dai-Prá, Vitor Py Machado, Maria da
Glória Rocha Rodão, Paulo Roberto de Souza Lopes, Carmem Elise Hessel – Servidores do
Incra
4. Srs. Paráclito José Brazeiro de Deus, José Rui C. Tagliapietra, Maria de Lourdes Álvares da
Rosa, Sebastião Henrique Santos Lima, Carlos Antônio Dai-Prá, Vitor Py Machado, Maria da
Glória Rocha Rodão, Paulo Roberto de Souza Lopes, Carmem Elise Hessel – Servidores do
Incra
5. Mariana Balen Fernandes e Cristian Jobi Lasaini

Indiciamentos CPI Incra/Reforma Agrária

a) Sr. Gercino José da Silva Filho
b) VALDECIR ANTÔNIO AMORIM – por possível prática de condutas tipificadas nos arts. 286,
171, caput, 299 do Decreto-Lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal); –
Incitação ao crime, cuja pena é de reclusão, de três a seis meses, ou multa; - Estelionato,
cuja pena é de reclusão, de um a cinco anos, e multa; - Falsidade ideológica, cuja pena é de
reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três
anos, e multa, se o documento é particular. CPI FUNAI E INCRA 2 - p. 3004 21
c) GILSON FERREIRA DOS SANTOS – por possível prática de condutas tipificadas nos arts. 286,
171, caput, 299 do Decreto-Lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal); –
Incitação ao crime, cuja pena é de reclusão, de três a seis meses, ou multa; - Estelionato,
cuja pena é de reclusão, de um a cinco anos, e multa; - Falsidade ideológica, cuja pena é de
reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três
anos, e multa, se o documento é particular.
d) CAMILA FABRICIA KERKHOFF – por possível prática de conduta tipificada no art. 299 do
Decreto-Lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal); - Falsidade ideológica, cuja
pena é de reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de
um a três anos, e multa, se o documento é particular
e) LUIS CÉSAR SOLANO – por possível prática de condutas tipificadas nos arts. 299, 313-A, 317,
do Decreto-Lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal) e previstas no art. 9,
inciso I, da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992 (Lei da Improbidade Administrativa) - Ato de

improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito, cuja pena é perda dos bens
ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando
houver, CPI FUNAI E INCRA 2 - p. 3017 34 perda da função pública, suspensão dos direitos
políticos de oito a dez anos, pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo
patrimonial e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou
incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos; - Falsidade ideológica,
cuja pena é de reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão
de um a três anos, e multa, se o documento é particular. - Inserção de dados falsos em
sistema de informações, cuja pena é de reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. Corrupção passiva, cuja pena é reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.
f) SALVADOR SOLTÉRIO DE ALMEIDA – por possível prática de condutas tipificadas nos arts.
299, 317, 319 do Decreto-Lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), e previstas
no art. 9, inciso I, da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992 (Lei da Improbidade
Administrativa). - Ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito,
cuja pena é perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento
integral do dano, quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos
de oito a dez anos, pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo
patrimonial e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou
incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos; - Falsidade ideológica,
cuja pena é de reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão
de um a três anos, e multa, se o documento é particular. - Inserção de dados falsos em
sistema de informações, cuja pena é de reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. CPI
FUNAI E INCRA 2 - p. 3018 35 - Corrupção passiva, cuja pena é reclusão, de 2 (dois) a 12
(doze) anos, e multa.
g) VALÉRIA OLIVEIRA RIBEIRO – por possível prática de condutas tipificadas nos arts. 299, 317,
319 do Decreto-Lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), e previstas no art. 9,
inciso I, da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992 (Lei da Improbidade Administrativa). Falsidade ideológica, cuja pena é de reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento
é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular.
h) RUTE GOUVEIA DA SILVA – por possível prática de condutas tipificadas nos arts. 317, 319 do
Decreto-Lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal); e previstas no art.11, inciso
I, da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992 (Lei da Improbidade Administrativa). - Praticar ato
administrativo visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na
regra de competência, cuja pena é ressarcimento integral do dano, se houver, perda da
função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa
civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de
contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios,
direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário, pelo prazo de três anos. CPI FUNAI E INCRA 2 - p. 3037 54 - Corrupção passiva,
cuja pena é reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. - Prevaricação, cuja pena é de
detenção, de três meses a um ano, e multa.

i) QUÉDINA MARIA ALVES RODRIGUES – por possível prática de condutas tipificadas nos arts.
317, 319 do Decreto-Lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal) e previstas no
art.11, inciso I, da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992 (Lei da Improbidade Administrativa). Praticar ato administrativo visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele
previsto, na regra de competência, cuja pena é ressarcimento integral do dano, se houver,
perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento
de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição
de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios,
direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário, pelo prazo de três anos. - Corrupção passiva, cuja pena é reclusão, de 2 (dois) a
12 (doze) anos, e multa. - Prevaricação, cuja pena é de detenção, de três meses a um ano, e
multa.
j) SAGUIO MOREIRA SANTO – por possível prática de conduta prevista no art.11, inciso I, da
Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992 (Lei da Improbidade Administrativa). - Praticar ato
administrativo visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na
regra de competência, cuja pena é ressarcimento integral do dano, se houver, perda da
função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa
civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de
contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, CPI
FUNAI E INCRA 2 - p. 3038 55 direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.
k) GREG LUIZ FORTES DE SOUZA – por possível prática de conduta prevista no art.11, inciso I,
da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992 (Lei da Improbidade Administrativa). - Praticar ato
administrativo visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na
regra de competência, cuja pena é ressarcimento integral do dano, se houver, perda da
função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa
civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de
contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios,
direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário, pelo prazo de três anos.
l) MARCO AURÉLIO BEZERRA DA ROCHA – por possível prática de condutas tipificadas nos arts.
317, 319 do Decreto-Lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), e previstas no
art.11, inciso I, da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992 (Lei da Improbidade Administrativa). Praticar ato administrativo visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele
previsto, na regra de competência, cuja pena é ressarcimento integral do dano, se houver,
perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento
de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição
de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios,
direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário, pelo prazo de três anos. - Corrupção passiva, cuja pena é reclusão, de 2 (dois) a
12 (doze) anos, e multa. - Prevaricação, cuja pena é de detenção, de três meses a um ano, e
multa. CPI FUNAI E INCRA 2 - p. 3039 56
m) SANDRA CRISTINA DOS SANTOS KNUPFER – por possível prática de conduta prevista no
art.11, inciso I, da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992 (Lei da Improbidade Administrativa). -

n)

o)

p)

q)

Praticar ato administrativo visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele
previsto, na regra de competência, cuja pena é ressarcimento integral do dano, se houver,
perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento
de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição
de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios,
direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário, pelo prazo de três anos.
LUIZ CARLOS BONELLI - por possível prática de conduta prevista no art.11, inciso I, da Lei no
8.429, de 2 de junho de 1992 (Lei da Improbidade Administrativa). - Praticar ato
administrativo visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na
regra de competência, cuja pena é ressarcimento integral do dano, se houver, perda da
função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa
civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de
contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios,
direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário, pelo prazo de três anos.
ANTONIO BENEDITO ANGELO - por possível prática de conduta prevista no art.11, inciso I,
da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992 (Lei da Improbidade Administrativa). - Praticar ato
administrativo visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na
regra de competência, cuja pena é CPI FUNAI E INCRA 2 - p. 3040 57 ressarcimento integral
do dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco
anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo
agente e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos
fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica
da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.
CELSO MENEZES SOUZA - por possível prática de conduta prevista no art.11, inciso I, da Lei
no 8.429, de 2 de junho de 1992 (Lei da Improbidade Administrativa). - Praticar ato
administrativo visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na
regra de competência, cuja pena é ressarcimento integral do dano, se houver, perda da
função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa
civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de
contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios,
direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário, pelo prazo de três anos.
ORLANDO SERROU CAMY FILHO - por possível prática de conduta prevista no art.11, inciso I,
da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992 (Lei da Improbidade Administrativa). - Praticar ato
administrativo visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na
regra de competência, cuja pena é ressarcimento integral do dano, se houver, perda da
função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa
civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de
contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios,
direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário, pelo prazo de três anos. CPI FUNAI E INCRA 2 - p. 3041 58

r) STEFANY RODRIGO OLIVEIRA SANTANA por possível prática de conduta prevista no art.11,
inciso I, da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992 (Lei da Improbidade Administrativa). Praticar ato administrativo visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele
previsto, na regra de competência, cuja pena é ressarcimento integral do dano, se houver,
perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento
de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição
de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios,
direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário, pelo prazo de três anos.
s) MARIA LÚCIA FALCÓN, haja vista seu possível envolvimento em atos de improbidade
administrativa, previstos no art. 11, inciso I, da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992 (Lei da
Improbidade Administrativa). - Praticar ato administrativo visando fim proibido em lei ou
regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência, cuja pena é
ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos
políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da
remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou
receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.
t) ARISTIDES VERAS DOS SANTOS - por possível prática de condutas previstas no art. 286 do
Decreto-Lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal) e art. no art. 9, Lei no 8.429,
de 2 de junho de 1992 (Lei da Improbidade Administrativa). – Incitação ao crime, cuja pena
é de reclusão, de três a seis meses, ou multa; - Ato de improbidade administrativa
importando enriquecimento ilícito, cuja pena é perda dos bens ou valores acrescidos
ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da
função pública, suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos, pagamento de multa
civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o Poder
Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente,
ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de
dez anos;

