
NOTA DE REPÚDIO à quebra de sigilo bancário e fiscal de lideranças 
indígenas, entidades científicas e organizações não governamentais pela 

CPI da FUNAI e do INCRA 
 
Nós, professoras e professores da Faculdade de Ciências Humanas da 
Universidade Federal da Grande Dourados, vimos a público manifestar nosso 
repúdio à investida da CPI da FUNAI e do INCRA contra o sigilo bancário e 
fiscal de lideranças indígenas, entidades científicas e não governamentais, bem 
como de seus dirigentes. 

A aprovação do requerimento, proposto por deputados ruralistas, em sessão 
fechada e sigilosa é uma afronta ao estado democrático de direito e expressa 
clara tentativa de criminalização dos povos indígenas e das entidades que 
apóiam suas lutas históricas e cotidianas. 

Atitudes como essa em nada contribuem para uma solução pacifica das 
incontáveis situações de conflito fundiário espalhadas por todo o país e de 
forma ainda mais intensa em Mato Grosso do Sul. 

A tentativa de cerceamento da atuação militante dos indígenas e de seus 
apoiadores soma-se a outras iniciativas das oligarquias nacionais e do capital 
internacional que visam à aprovação de emendas constitucionais e projetos de 
lei que retiram ou limitam direitos territoriais indígenas reconhecidos pela 
Constituição Federal de 1988. Os efeitos mais perversos dessas iniciativas são 
os incontáveis episódios de violências físicas e simbólicas aos quais os povos 
indígenas têm sido sistematicamente submetidos, quase sempre com a 
conivência ou ação direta do Estado.   
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