
CNDH e outras instituições de defesa de direitos humanos pedem deslocamento de 
competência para Justiça Federal de caso de mortes de indígenas chiquitanos 
 
O Conselho Nacional de Direitos Humanos - CNDH, ao lado de outras instituições de 
defesa de direitos humanos, enviou hoje (11) ofício ao delegado superintendente da 
Polícia Federal em Mato Grosso, Sérgio More, e ao procurador da República, Bernardo 
Machado, requerendo providências e o deslocamento de competência para a Justiça 
Federal no caso da morte de quatro indígenas da etnia Chiquitano, possíveis vítimas de 
organização criminosa de milícia na fronteira Brasil-Bolívia, investigada pela Operação 
Ceberus. 
 
O documento também foi encaminhado ao  delegado da Polícia Federal em 
Cáceres/MT, Adair Gregório; e ao Ouvidor Geral de Policia de Mato Grosso, Lúcio 
Andrade Hilário do Nascimento. 
 
No dia 11 de agosto de 2020, quatro indígenas de nacionalidade boliviana foram 
mortos em território brasileiro, na zona rural do município de Cáceres, em suposto 
confronto com militares do Grupo Especial de Fronteira da Polícia Militar do Estado de 
Mato Grosso - GEFRON. 
 
Para acompanhar o caso, entidades formaram a Rede de Proteção aos Direitos 
Humanos da Fronteira Brasil-Bolívia em Mato Grosso, tendo realizado missão in loco 
para realizar escutas. Integram a rede o CNDH, Defensoria Pública da União, Conselho 
de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana do Estado de Mato Grosso, Federação dos 
Povos e Organizações Indígenas de Mato Grosso - FEPOIMT, Conselho Missionário 
Indigenista - Cimi, Fórum Estadual de Direitos Humanos e da Terra, Centro de Direitos 
Humanos Dom Máximo Biennés e Ordem dos Advogados do Brasil, por intermédio da 
Comissão de Direitos Humanos da 3ª Subseção da OAB/MT. 
 
O ofício da Rede de Proteção aponta que, de acordo com a Constituição Federal e a Lei 
Federal nº 10.446/02, cabe à Polícia Federal investigar o caso, diante das possíveis 
violações a direitos humanos e da repercussão internacional. Segundo o documento, 
autoridades bolivianas têm cobrado providências para o esclarecimento dos fatos, e 
mesmo no Brasil há cobranças por parte da presidência da Comissão de Direitos 
Humanos da Câmara dos Deputados, além de ter sido aprovada moção de repúdio 
perante a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. 
 
Para a Rede de Proteção, a Justiça Federal possui competência para julgar eventual 
ação penal, uma vez quo o boletim de ocorrência afirma que os policiais envolvidos 
alegaram que os indígenas mortos estariam transportando para o Brasil entorpecentes 
vindos do país vizinho (Bolívia), o que configuraria delito de tráfico internacional de 
drogas, crime de competência da Justiça Federal. 
 
“Outro fato fundamental para deslocar a investigação para a Polícia Federal e também 
deslocar a competência para a Justiça Federal é a recente Operação Ceberus, que é 
conduzida pela Polícia Federal em Mato Grosso. Essa operação busca a desarticulação 
de organização criminosa que supostamente conduziria uma verdadeira milícia de 



fronteira, cujo o modus operandi, de acordo com informações jornalísticas, consiste 
exatamente na execução das chamadas ‘mulas humanas’, com requintes de 
crueldade”, afirma o ofício. 
 
Além disso, as instituições consideraram a denúncia de reiteradas violações aos 
direitos fundamentais previstos na Constituição de 1988 contra o povo Chiquitano, de 
nacionalidade tanto brasileira como boliviana, com o registro de cerca de 17 casos de 
pessoas mortas supostamente em confronto com militares brasileiros na fronteira 
oeste.  
 
“Inobstante a importância da atuação das forças de segurança na fronteira oeste, 
sabe-se que a credibilidade e confiabilidade na atuação das instituições é de suma 
importância para a preservação dos princípios fundamentais do Estado Brasileiro. 
Entretanto para que se alcance essa confiabilidade é necessário também que as 
instituições, sobretudo aquelas destinadas a guardar a segurança da população, atuem 
pautadas nos princípios insculpidos no artigo 37, caput, da Constituição Federal, 
especialmente o da legalidade. Assim, pede-se providências a fim de que seja apurada 
a verdade dos fatos relacionados à morte dos quatro indígenas Chiquitanos, no dia 
11.08.20, bem como seja apurada a relação destas mortes com a atuação da suposta 
milícia investigada pela Operação Ceberus, para tanto, sugere-se a análise dos 
relatórios do serviço de inteligência do GEFRON e apuração da localização dos 
celulares dos policiais militares envolvidos, na data do ocorrido, a partir do sistema 
ERBI”, conclui o documento. 
 


