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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
t/P/vaurae/eirèa e/a & efid£/eca na  Wâtae/a e/a S/cre

O FÍCIO  N° 205/97/PR/AC Rio Branco, 18 de agosto de 1997.

Senhora Subprocuradora-Geral da República,

Tenho a elevada honra de cumprimentar V. Exa., ocasião 
em que venho requerer recursos financeiros para subsidiar os honorários periciais 
(proposta em anexo) da Engenheira Florestal, Sra. HERMINIA PAMPLONA  
RIBEIRO, perita oficial, nomeada nos autos da Ação Civil Pública de n°
96.1206-7, movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em face de 
ORLEIR MESSIAS CAMELI e OUTROS.

Tal ação tem como objeto o ressarcimento do dano material 
e moral, acometidos, pelos réus, ao POVO INDÍGENA KAMPA, da região do 
Rio Amónia, Estado do Acre, em virtude de retirada ilegal de madeira na referida 
reserva indígena.

Sendo o que se tinha para tratar no momento, aproveito a 
oportunidade para renovar protestos de consideração e respeito.

\ô

Atenciosamente,

RICARDO  N AK AH IRA
Procurador da República

A  Sua Excelência a Senhora
Doutora M A R IA  ELIANE M ENEZES DE FARIAS
Digníssima Coordenadora-Substituta da 6a Câmara de Coordenação e Revisão
BRASÍLIA - DF.
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Rio Branco-AC, 08 cie agosto de 1997 
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MM Juiz Federada. C Vara da Seção Judiciária do Estado do Acre
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</v « a  jiijj: Pelo presente, levamos a seu conhecimento a seguinte proposta relativa
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aos hontffàrios f ^ i c t a i ^  recursos financeiros necessários pq^tfríializaçfto da perícia a ser efetuada 
na Reserva IndfsaiiaKampa do Rio Am ónia: f ' )  ‘ .

S J  Y À o j y ^ [ v > u £ - i  -

" A  , SZ?n
RECURSOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DA P E R í d ^ i t t i  5.922,76

q  J j C C U c A u o f \
01 - Passagem aérea- 02 ( trecho KBR/CZS/RBR) - RS 585,00» ^

v JUiZ buk)í)UlUtO
02- Fretamento de aeronave ( CZS/Marechal Thaumalurgo/CZS ) - RS 1.400,00

03 - Diãrias de barqueiro ( desl. Marechal Thaumaturgo/A.I. Kampa) - RS 520.00

04 - Aquisição de Combustível/lubrificante • - R$ 327,20

05 - Auxiliar de campo - R$ 830,56

06 - Guia de campo - RS 240,00

07 - Aquisição de ferramenta - RS 100,00

08 - .Contratação de serviço de picadeiro - RS 1.920.00

HONORÁRIOS PROFISSIONAIS \

01 - 3 % do valor da avaliação da causa

02 - Da forma de pagamento
«■Solicitamos um adiantamento no valor de RS 996.44 e o restante após a

entrega do Laudo.



03 - N° da conta para depósito :
Nome : Hennínia M aria Painpiona Ribeiro 
Conta corrente : N° 16.962-5 - Banco 001 ( Banco do Brasil S/A ) - Agência 0071-X

Esperando sua pronta resposta e coiocando-nos a disposição do MM 
Juiz pai a  quaisquer esclarecimento, firmo.
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O FÍCIO  N° 279/97/PR-AC

Rio Branco, 08 de outubro de 1997.

Senhora Subprocuradora-Geral,

Tenho a elevada honra em cumprimentar Vossa Excelência,
oportunidade em que informo-lhe da necessidade de indicarmos peritos técnicos 
nas áreas de engenharia florestal e antropologia, para atuarem perante o Juízo 
Federal deste Estado, na Ação Civil Pública que tem como objeto a reparação de 
danos materiais e morais causados à comunidade indígena Ashaninka (KAMPA) 
do Rio Amónia, situada no Estado do Acre. -

que nos fosse enviado o nome de profissionais nas áreas mencionadas 
acompanhados de seus “cumculum vitae”, dentre servidores de órgãos federais, 
como o IBAMA, a FUNAI, a Universidade Federal de Brasília e outros, para 
posterior indicação junto ao Juízo Federal da Seção Judiciária do Estado do Acre.

Doutora M Á RC IA  DO M ETILA LIM A DE CARVALH O
Digníssima Subprocuradora-Geral da República e Coordenadora da 6a C.C.R.
B R A S Í L I A  - D F

Dentro das possibilidades dessa Egrégia Câmara, gostaria

estima e distinguida o

RICARDO  NAK AH IRA
Procurador-Chefe da PR/AC

A Excelentíssima Senhora



PHONE NO. :FROM : P anason ic  FAX SYSTEM PHONE NO. ■

•MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL 
. PROCURADORIA DA REPUBLICA MO ESTADO DO ACRE

Sep. 05 1996 09:55PM

L i  ^

.  * 1 r> E S  T I M f l T A R I O
;

n™.  . 3 b í j r j p é ü  f .  $ * » 1 * * 0 __ ' / ,

npa.Tft! A M O a/T '® ’ ■

fdirteru ilo aparo 1 hu dhanndo: ■

G ê l ' 3 / 9 - S H W

Cidadd

* L \  0 ^
■ r.,M",,,.-,.„7—.■■jrjT,  ■-■ rr~

' U Fl , ’

<£ F r . ■

Documento
D i a c n  i *>a i r\ c; ei c» Mu i Fci I h a s

-  a £
I n c l u i n d o

e s t a

f  o  I ha*

R  GítfiiSi L « t i  L e

F ã  j í  N o *

(068) 224-0673

Maree Q\CjPçQ d p  $\)

Orgao; ?  ^ .  /  _________________

Transnitidu por / - f e w ^ e ^ ^ ( T
D a t a  l

L í s J j j / í h

L
O B S : C A S O  NAO T E NHA R E C E B I D O  T O D A S  A S  

P A G I N A S »  F AVOR E N T R A R  EM C ON T A T O COM O
R E M E T E M T E .

' • f t /A C & lr l?

< •



M IN IST É R IO  PU BLIC O  FEDERAL
. d a  à f i ^ u í / f â o a  n o  W jtà-dc’ d o  Stfare

Oficio n° 294/97/PR-AC Rio Branco, 15 de outubro de 1997.

Senhor Procurador - Regional,

Tenho a honra de cumprimentá-lo, informo Vossa  
Excelência da necessidade dos préstimos da 6a Câmara de Revisão e 
Coordenação do MPF para:

01. diligenciar junto a FUNAI, em Brasília, para conseguir 
a liberação de recursos para a implantação de um Posto de Vigilância no Seringal 
Alegria, M unicípio de Jordão, vez que a região é de intenso confronto entre 
índios e brancos, tendo ocorrido diversas mortes, conforme já  relatado no ofício  
n° 264/97/PR/AC;

02. indicação de engenheiros florestais e antropólogos do 
IBAMA, FUNAI ou Universidades etc., para servirem como peritos judiciais na 
Ação Civil Pública que o MPF m ove em face da M ARM UDE CAMELI, 
objetivando a indenização de danos materiais e morais, em virtude de saque de 
madeira e maus-tratos aos índios Ashaninka, Região Kampa, conforme solicitado 
no ofício n° 279/97/PR/AC, endereçado à Dra. Márcia Dometila Lima de 
Carvalho;

03. a possibilidade de se diligenciar junto a FUNAI, em  
Brasília, objetivando conseguir recursos para cobrir as despesas resultante da 
perícia indicada no item 02 ou a possibilidade desta Digníssim a 6a Câmara de 
Coordenação e Revisão custear tais despesas, segue em anexo uma nova 
estimativa de despesas feita por funcionários da FUNAI/AC.

Sendo o que se tinha para tratar no momento, reitero 
protestos de alta consideração e respeito.

Atenciosamente,

RICARDO NAKAHIRA
Procurador da República

A  Sua Excelência
Doutor JOSÉ ROBERTO FIGUEIREDO SANTORO 
Procurador Federal dos Direitos do Cidadão - Adjunto 
B R A SÍL IA -D F.



Dst*:
Hora:
S<trvtd«C

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
FundjtçSo Nacional <io índia. FUNAI 
Administraçío Regional de Rio Branco

Ofício N°J)'$ÍGAB/ADR/RBR/97

Rio Branco-Ac, 7 de outubro de 1997

Meritíssimo Dr.,

Na semana passada, recebemos nesta Administração
Executiva da FUNAI em Rio Branco mais uma visita de uma delegação de lideranças da 
etnia Ashaninka da Terra Indígena Kampa do Rio Amónia, composta pelos Srs. Antônio 
Pianko, liderança étnica; Ariscemio, pajé; Moisés da Silva Pinhanta, Presidente da 
Associação dos Ashaninka do Rio Amónia (AP1WTXA); e Francisco da Silva Pinhanta, 
primeiro suplente da Câmara Municipal de Marechal Thaumaturgo. Em sua estadia na 
cidade, a delegação Ashaninka visitou a sede da Procuradoria da República no Estado do 
Acre, onde manteve audiência com o Procurador Ricardo Nakahira, e a sede do Tribunal 
de Justiça Federal, onde manteve audiência com Vossa Excelência, Em ambos encontros, 
reivindicaram informações a respeito do andamento da “Ação Civil Pública de Indenização 
por Atos Ilícitos” que tramita na Justiça Federal para garantir o ressarcimento à 
comunidade Ashaninka pelos danos materiais e morais que decorreram da retirada de 
madeira - de - lei e da destruição feitas, há mais de dez anos, pela Marmud Cameli e seus 
prepostos na terra indígena Kampa do Rio Amónia.

sentido de subsidiar o Ministério Público Federal e a Justiça Federal a agilizar a realização 
das perícias ambiental e social necessárias à continuidade da tramitação da referida ação 
civil pública, apresentamos uma estimativa de custos em anexo, incluindo pagamento de 
honorários técnicos, transporte, hospedagem, alimentação, para viabilizar a execução dos 
trabalhos de

Para: Dr, Evándro Reimão dos Reis 
MM; Juiz Federal

Visando atender solicitação de Vossa Excelência, no



ü - *

pericia na Terra Indígena acima mencionada durante o período de um mês, tempo mínhjio 
que os Ashaninka consideram necessário para caminhar com os peritos pelas florestas W  
igarapés.

No sentido de que sejam conseguidos os peritos necessários e capazes de bem 
desempenhar as atividades em questão, entramos em contato telefônico com 
representantes da Coordenadoria Econômica e de Meio Ambiente (CODEMA) do 
Departamento de Patrimônio Indígena (DPI) da FUNAI de Brasília - DF, momento em 
que falamps com o Engenheiro Florestal, Dr, Hamed Farias Seabra. O qual adiantou que o ; 
próprio departamento (CODEMA) poderá encarregar-se de realizar tais tarefas. E, 
mediante as informações recebidas daquele departamento da FUNAI e de outras fontes, 
apresentamos abaixo os seguintes nomes para apreciação de Vossa Excelência.

* Sociólogo, Dr. Antônio Pereira Neto - oras atuando a frente da CODEMA - DPI - 
FUNAI - BSB - fone (061) 223 - 9281.

* Marcos Paulo Skheavini Antropólogo atuando na Procuradoria da República em 
Cuiabá - Mato Grosso

* Dr* lsabely Gianini do Instituto Sócio - Ambiental (ISA) de Brasília, sendo que a Sr8 
ísabely encontra-se em Sào Paulo, no fone (011) 494-4765 e é uma especialista que 
inclusive já mostrou-se interessada em participar do trabalho. ’
Meio Ambiente, Indicamos os seguintes nomes:

* O Engenheiro Florestal Maceió Marquezine do Laboratório de Silvicultura Tropical da 
EZALQ - Piracicaba - São Paulo - fone ( 019 ) 429-4316. O mesmo foi indicado pelo 
Dr. Domingos Macedo Engenheiro Florestal do ISA.

* Outra possibilidade poderá ser encontrada dentro da própria CODEMA - DPI - FUNAI 
- BSB, onde existe o Engenheiro Florestal Dr. Hamed Farias Seabra - fone (061) 223
9281.

Atenciosamente,



FROM : P anason ic  FflX SYSTEM

ESTIMATIVA ORÇAMENTARIA DE CUSTOS

A) Honorários

- Engenheiro Florestal
- 30 Diárias para trabalho de campo
- Sistematização de dados e elaboração do laudo pericial

- Antropólogo
- 30 Diárias para trabalho de campo
- Sistematização de dados e elaboração do laudo pericial

- Quatro guias Ashaninka com conhecimento sobre a região
1.800,00

2.400.00
2 . 100.00

2.400.00
2 . 100.00

l3) Transporte
2 (duas) passagens aérea no trecho Brasília/Rio Branco/Brasília 2.302,10

- Frete aéreo
- Terrestre (em Cruzeiro do Sul)
- Fluvial

- Fretamento de 1 batelão e 1 casco
- 600 litros de gasolina
- 300 litros de óleo diesel
- 12 litros de óleo lubrificante

1.400.00
150.00

1.500.00 
466,50
120.00
60,00

O  Alimentação

J>) Hospedagem (em Cruzeiro do Sul)

2 . 000,00

500,00

TOTAL 17.498,60

%



Oficio n° 238/97/PR-AC

Rio Branco, 15 de setembro de 1997.

#

$

Senhora Subprocuradora,

Tenho a honra de cumprimentá-la. momento em que 
aproveito para informar a essa Ilustre 6* CÂMARA DE COORDENAÇÃO E 
REVISÃO os fatos que estão ocorrendo no alto do Rio Jordão, entre os 
Município de Jordão e F.eijó.

Neste local residem cerca de 12 (doze) famílias, totalizando 
aproximadamente 75 (setenta c cinco) pessoas, sendo que a única forma de 
comunicação destas com os outros Municípios é através de rádio amador.

No dia 08.09.97, índios arredios da região mataram um 
seringueiro e, desde então, vêm cercando as famílias que, para sua proteção, 
agruparam-se em duas ou três casas. As informações passadas à FUNAI é de que 
os índios estariam ameaçando fazer mn ataque a essas famílias.

No dia 11.09.97, a FUNAI mandou uma equipe de 03 
antropólogos, José Carlos dos Reis Meireles, António Macedo e Raimundo Leão, 
para a região para tentar um primeiro contato com os índios.

' Preocupado com a situação das famílias, conversei com o 
Comandante do 4o BIS, de Rio Brauco/AC, Coronel Haroldo Xavier Silva, sobre 
a possibilidade de se enviar um helicóptero para retirada das pessoas. Este me 
informou que aquela região pertencia ao 61° BIS, de Cruzeiro do Sul/AC, cujo 
Comandante era o Coronel João Batista, Fone: (068) 322-2023, que, por sua vez, 
informou-me que o Secretário de Segurança Pública do Estado, Dr. Sainoel 
Martins Evangelista,-já teria informado a situação aos Srs. Ministros da Justiça e 
do Exercito, para que este autorizasse a vinda de um helicóptero de Manaus/AM. 
Em conversa telefônica com o Secretário, ele me informou que tanto ele como o 
Governador do Estado já  estariam providenciando a segurança daquelas famílias.

A Sua Excelência
Doutora MÁRCIA DÒMET1LA LIMA DE CARVALHO 
Coordenadora da 6* CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 
BRASÍLIA - DF.
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Outro ponlo preocupante é a notícia de que pessoas na 
Cidade de Jordão estariam se armando para ir até a região e expulsar os índios 
daquele local. Não foi possível, até o presente momento, entrar em contato com 
as autoridades locais para averiguar a veracidade do fato, vez que a ligação 
telefônica com a cidade encontra-se prejudicada.

O Administrador Regional Substituto da FUNAI/AC, Sr. 
José Áureo do Carmo Castro, deslocou-se para a área, dia 1.3.09.97, prometendo 
manter informada esta Procuradoria da República no Estado do Acre. r

E o que tenho a informar, aproveito a oportunidade para 
extemar-Lhe protestos de consideração c respeito.

Rio Branco, 15 de setembro de 1997.

RICARDO NAKÁH1RA
Procurador da República

ii
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MINISTÉRIO PÚBUCO FEDERAL
6a Câmara de Coordenação e  Revisão 

(Comunidades Indígenas e Minorias)

IN F O R M A Ç Ã O  N ° 0 1 3 /9 7  B rasília , 10 de outubro de 1997

Interessado: Procuradoria da R epública n o  A cre  
A ssu n to  : C onflito índios isolados e  seringueiros no A cre

Terra Indígena: A lto  Tarauacá  
Grupo: Isolados
T écnico R esponsável: E laine de Am orim  Carreira

INFORMAÇÕES/SUGESTÕES/CONCLUSÕES E OUTROS DADOS

Senhora Subprocuradora,

T rata-se de o fíc io  do Procurador da R epública no A cre, noticiando  
con flito  ocorrido entre índios iso lados e algum as fam ílias de seringueiros na  
área A lto  Tarauacá, entre os m u nicíp ios de Jordão e Feijó/A C , interditada por  
portaria da  FU N A I em  1988. H ouve a m orte de um seringueiro por ín d ios  
arredios e  tentativa de flecham ento de outro, acarretando clim a de m uita tensão  
e m ed o  na área.

A p ó s  conversa te lefôn ica  com  o  A dm inistrador Regional Substituto da  
A D R /F U N A I em  B oa Vista, e sse  inform ou ter estado no local juntam ente co m  
um a eq u ip e de 4 pessoas, entre ind igen istas e servidores da F U N A I, que  
resultou e m  relatório encam inhado ao Procurador no A cre, onde arrolaram um a  
série de su g estões para a solução do problem a, envolvendo inclu sive outros

i



órgãos dom o o IN C R A  para o assentam ento dessas  
interditada.

fam ílias fora da área

A proveitando a oportunidade, esse  A dm inistrador R egional Substituto 
solicitou a esta 6a Câm ara oficiar à Presidência da F U N A I requerendo 
inform ações a respeito  da posição do órgão sobre o assunto, um a vez  que 
aquela A D R  ainda n ão  recebeu nenhum  retom o esclarecen d o qual seu  
posicionam ento oficiaL  apesar dos relatórios n oticiando a gravidade do  
assunto, encam inh ados aos setores com petentes da F U N A I em  Brasília. 
Silên cio  que tem  contribuido para aumentar ainda m ais a apreensão das 
fam ílias, que se  sentem  extrem am ente am eaçadas, v indo a acirrar a crise.

A nte o  exp osto , seria interessante solicitar có p ia  desse relatório ao  
Procurador da R ep ú b lica  no Acre, a fim  de que, ju n tos seja  p ossível viabilizar  
algum a m edida m itigadora do im passe. A lém  disso, ao se  oficiar à Presidência  
da FU N A I para esclarecim entos, solicitar tam bém  qual a situação atual do  
processo fundiário da área em  questão, um a vez  que a interdição se deu há  
quase 10 anos.

Assinatura do T écn ico  R esponsável

Antropóloçfa/CâDiM/MPr

1 . C i e n t e .

2 .  P r o v i d e n c i e - s e  a e x p e d i ç ã o  de o f í c i o s  ao S r .  P r o 
c u r a d o r - C h e f e  da P R / A c r e  e S r .  P r e s i d e n t e  da FUNAI, 
na f o r m a  a c i m a  p r o p o s t a .

B r a s í l i a ,  15 de o u t u b r o  de 1 9 9 7

Caiaria ÇJiane ÍMenezes de Charlas 
Subprecuradora-Gerd cU República 

Coordanaácra da G.’ Cãma.-j ds Coaníãnaçãa e Revisão 
Substituta



6a Câmara de Coordenação e Revisão 
(Comunidades Indígenas e Minorias)

O F ÍC IO /N 0 /9 7 /C a D IM /M P F  B rasília , 2 X  de outubro de 1997

A ssu n to: Solicita  en v io  d e  cóp ia  de relatório da F U N A I acerca  de con flitos entre 
índios iso lad os e  seringueiros na área A lto  Tarauacá.

Senhor Procurador-C hefe,

C om  a finalidade de agilizarm os as p rov id ên cias cab íveis, 
solicitam os a gentileza  d e  enviar a esta 6a Câm ara de C oord en ação  e  R evisão , 
com  a urgência que o  assu nto  requer, cópia  de relatório elaborado p ela  Fundação  
N acional do ín d io  - F U N A I, contendo sugestões v isan d o so lu cion ar o s  con flitos  
entre índios iso lados e  a lgum as fam ílias de seringueiros n a  área A lto  Tarauacá, 
entre os m unicíp ios de Jordão e  Feijó, nesse Estado, cu jos fa tos foram  noticiados  
por V ossa  E xce lên cia  no O fíc io  n° 238 /97 /P R -A C , de 15 d e  setem bro do ano em  
curso.

2. Por últim o, so lic itam os informar sobre a atual situação das partes
envolvidas nos co n flito s e  as m edidas adotadas por e ssa  Procuradoria da 
R epública sobre o  assunto em  tela.

A tenciosam ente,

M A R IA  E I J A N E  M E N E Z E S  D E  F A R IA S  
S u b p r o c u r a d o r a -G e r a l da R e p ú b lica  

C o o rd en a d o ra  d a  6* C â m a ra  de C o o rd en a çã o  c R e v isã o , S u b stitu ta

A  Sua E xcelên cia  o  Senhor  
D o u to r  R IC A R D O  N A K A H IR A  
D ign íssim o Procurador-C hefe da 
Procuradoria da R epúb lica  n o  Estado do A cre  
RIO B R A N C O  - A C



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

ATA 91a REUNIÃO 6a CAMARA DE
COORDENACAO E REVISÃO (Comunidades Indígenas e 
Minorias)
A o s vinte e  quatro (2 4 ) dias do m ês de outubro d e  1997, às 14:00 horas, na  
sed e da Procuradoria R egional da R epública , em  B rasília  (D F ), sala 1108 , em  
sessã o  extraordinária da 6a Câmara de C oord en ação  e  R evisão  do M inistério  
Público Federal, estiveram  presentes o  m em bro e fe tiv o , Dra. Raquel E lias 
Ferreira D o d g e  e  o  membro suplente, Dr. José  R oberto  Figueiredo Santoro, 
bem  com o a a sse sso r a  jurídica, Carla D an ie la  L eite  N eg ó c io . Foi deliberado:
1. P r o c e d im e n to  A d m in is tra tiv o  n° 0 8 1 0 0 .0 0 5 5 5 9 /9 7 -3 3 . A ssun to: P edido de  
recursos para pagam ento de honorários de p rofission ais das áreas de  
engenharia floresta l e  antropologia, que atuarão c o m o  peritos na A çã o  C ivil 
Pública n° 9 6 .1 2 0 6 -7 , m ovida pelo  M inistério P ú b lico  Federal contra M arm ude 
C am eli, ob jetivan d o a indenização de danos m ateriais e  m orais, em  virtude de  
saque de m adeira e  maus-tratos a índios. R e la to r . D r. José R oberto F igueiredo  
Santoro. D e c isã o : A  Câmara, à unanim idade, d eferiu  o  pedido.
A  próxim a reu n ião  fo i marcada para as 14 horas d o  dia 27  de outubro. N ad a  
m ais havendo a tratar, foi encerrada a reunião.

lOUEIR A Q U E L  E L IA S  F E R R E IR A  D O D G E  
P rocu rad ora  R eg io n a l d a  R e p ú b lic a  

m e m b ro

/

J O S É  R O  
P r

O T I G U E I R E D O  S A N T O R O  
d or  R eg io n a l d a  R e p ú b lic a  

m em b ro

)

ata 91 1



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
íj^roouradoria  d a  SM e/iúd/íca ao  d i ta d o  do  SÍcre

OFÍCIO N° 325/PR/AC Rio Branco, 05 de novembro de 1997.

Senhora Subprocuradora-Geral da República,

Tenho a elevada honra em cumprimentá-la, ocasião em que 
remeto-lhe, conforme solicitado através do OFÍCIO/N0 147/97/CADIM/MPF, cópia do 
relatório elaborado pela Funai contendo sugestões para minimizar imediatamente os 
conflitos entre índios isolados e famílias de seringueiros estabelecidos no Alto Tarauacá.

Informo-lhe, ainda, que realizamos reuniões com o 
Administrador Regional da Funai, os indigenistas e sertanistas que estiveram no local, 
pedindo-lhes urgência no trato da questão, ao que nos foi apresentado o relatório em 
anexo, como sendo a necessidade imprescindível da ADR/FUNAI/ACRE para poder 
estabelecer o mínimo de controle na região.

No momento não há qualquer informação sobre outros conflitos, 
no entanto fomos informados que os índios isolados continuam perambulando pela 
região.

Sendo o que se tinha para tratar no momento, aproveito a 
oportunidade para reiterar protestos de consideração e respeito.

RICARDO NAKAHIRA
Procurador - Chefe da PR/AC

A Excelentíssima Senhora
Doutora MARIA ELIANE MENEZES DE FARIAS
Digníssima Subprocuradora-Geral da República Coordenadora Substituta da 6a CCR 
Brasília - DF.



T®! / ' • '  ■ I!

^'ocurddorid da fíepúblicd no Acre
Recebido em.^ g  / O Q  / 9 ^ >  

■*, Às J fb  J O Ho«i6 .......

Fundação Nacional do indio 
Adm inis tração  Regional de  Rio Branco • Acre 
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Rio Branco-AC, 23 de setembro de 1.997

Senhor Procurador,

- Em anexo, passamos às mãos de Vossa Excelência para conhecimento,
' ilfll^iy^IlELATÓRÍO sobre os INCIDENTES ENTRE ÍNDIOS ISOLADOS E MORADORES DO

i i S s E .

f ' à 0 i È  ■
,  ™ J M < l i 10™ -
M l P i i  SERINGAL ALEGRIA.

f p f e *  “
J É I I  “  rr**

Aproveitamos a oportunidade para renovarmos votos de estima e

Atenciosamente

Í É P §  :
l" ' .
............... i ■
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A
or Regional . ,

Í'"r‘/ í á Í '  .Excelentíssimo Senhor,
\ % I R I C A R D O N A K A H E R A  ..
|  •- M.D.Procurador Chefe da Procuradoria da república no Estado do Acre
ír o! i NESTA:
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, Fundação Nacional do Indio 
Adm inis tração Regional de Rio Branco - Acre 
( MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

RELATÓRIO - INCIDENTE ENTRE ÍNDIOS ISOLADOS 
E MORADORES DO SERINGAL ALEGRIA

OS FATOS

iil
$

i;íi l; fViJ*1 *í* ■'», *'l -
i.;V l;.'v;.,.r $eringal Alegria, acompanhado de sua filha de 13 anos e seus irmãos menores, 

U; foram.pescar (mariscar) no Igarapé Café, afluente da margem esquerda,do Igarapé 
I i i v '• • Douro. . De volta para casa, por uma varação que sai no campo do Alegria, a
l',1AÍ■•.liyi,. ,, 'aproximadamente. 20 minutos a pé da sede do seringal, foi flechado, morto e

•" ' ' '  ■ - - ■

No dia, 08 de setembro o Sr. Domingos Neves, morador do

• /' mutilado por mn grup'0 de'1 índios isolados. As quatro crianças foram poupadas pelos 
' índios. I r

•! ’(**« • .■ • 1 , •
'4; ) » . O' fato foi comunicado à FUNAI/AER/RBR através da fonia

! , v  í'tq^' í ) :í i do seringal Alegria e à imprensa local, pela esposa do Sr. Otávio Melo, proprietário 
' do seringal. O fato teve a repercussão que incidentes com índios isolados provocam 

•, na'opinião pública.

Mil
P
tv r, ^  i A AER /RBR comunica o Chefe da Frente de Contato
t y P # ff,'- Envira, departida para a Frente e ao mesmo tempo é criada uma equipe composta 

' ' . dos funcionários Antônio Luiz Batista de Macedo, Raimundo Tavares Leão e dois
agentes dá Polícia Federal que.se deslocaram dia 11 até Vila Jordão e dia 12 o 

Í 4 í ■; v'1 „ Chefe da Frente Envira também chega ao local.

• di' U  • I". '
A - v l: l"i ■...

' j

I |l»í* ' ̂  « • • '
ií ,. ;!l
« P S

é f e - . ' '

No dia 12, acompanliados dos índios Kaxinawá Getúlio Sales 
! e .Agpjstinho Manduca Màtéus, seguimos para o Seringal Alegria por terra, já que o> 
iRio Táfauacá estava muito seco. Os agentes da Polícia Federal permaneceram na 
1 VilaJordqo.

i s * ,
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Fundação Nacional do Indio 
tração Regional de Ft io Branco 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

; ■' . v  «  '

Õ E S  C O L E T A D A S  N A  V IA G E M

’/<?. líiA '

No Seringal Independência, onde residem índios Kaxinawá, 
Disvdias. ,após*-o incidente no '^dégria, um índio isolado se apresenta à índia 
ixjnawá Bunke ÇRosildal. Ò índio disse que estava com fome e doente. Rosilda 

/ índio estava baleado nas costas e que pelos buracos dos chumbos ainda 
iià.salmoura^o que mostra que o disparo era recente. Rosilda compreende mais ou

ao mesmo tronco linguístico. O índio

^Silm átádd^séu^pan^álem de cóntaí1 que tinham matado outro branco mais acima. 
® P ^ ^ fg ^ tá d p li^ ^ t!0 S ''eram, respondeu apontando os dedos das mãos e pés. Rosilda 

Hie• 'daf^gmnas baiianas e o índio vai embora. Quando ela sai de casa para avisar os 
H j S © ^ ^ ^ . â ^ á J |a m d a  vê outro índios no aceiro da mata.

' Cj! ' Seguimos viagem até o Seringal Alegria por terra até a foz do

pâÉSi ■*** ■■
; ■

iN O >SER IN G A ÉiA LEG R IA í-: ■ A i

Chegamos'ao seringal Alegria onde se encontravam dois 
ÍAI e um oficial do exército que tinham sido levados de helicóptero. 

se esperar numa situação como esta, os moradores do seringal e os 
vítima estavam bastante apreensivos, esperando de nossa parte uma 

^ ^ Q.bò|Q|me.^àta'W a o caso, do tipo “tirem os índios daqui”.
Conversamos longamente com o proprietário do Alegria, Sn. 

^ |Q fá v iò ^ e lo ,:P ; os pais de famílias presentes para tentar esclarecer nossa posição , a 
Vii/]Aquál tentaremos aqui. sintetizar:

[Nacional do índio não tem intenção de contatar grupos isolados e sim 
J ,J' ' ; e o direito. de manterem sua cultura.-  A ™  —  —11 j de resguardar seus temtonos

' íi : ■ j , A  . '•

w f í^ ffExistem naauela região pelo menos 3 grupos isolados : Nas cabeceiras do 
e cabeceiras do Igarapé Xinane ( afluente

A |f |^ ^ g e m ’̂ squerda do Envira).-. Alem desses,' outro ‘grupo isolado, os Masko 
u . --------‘L1------ -—  --x— '-i^— com certeza não foram os autoresIíaOa Al1''.freciilentam as chbeceiras do1 Envira. estes últimos

• Í Í K Í " ■ . -i. .*•

/í
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" fe l^ m p rte ., pois suas flechas são completamente diferentes das que recolhemos no

á s

^ Hw m l l f  r :  ■ ■.......................................................... - A

. . • ........................... p  . .  HV- vV ' * Nas cabeceiras do Rio Jurua, em territono Peruano, existe um grupo de índios
W i è - v :• •rjamináwa, com pouco tempo de contato ( missionários americanos ) que nesta 
K ' PÉI -ítépoca também perambulam na região e vez por outra ou roubam ou atacam 

rançosfpu ihdios aculturados (Kaxinawá e Kampa do Envira). Como são índios 
^ c fô jm c sm o 'tronco lingüístico dos isolados de nosso território, sua cultura material 

jparecida com a dos grupos isolados da território brasileiro. Se por acaso ( e 
í  ̂ c q m o  é grande este s e ) for

s&fgmpo - o autor da.morte, nos deparamos aí com um problema internacional, 
^ ^ ^ |p tó l(m u is  difícil e complicado de se resolver. "
^♦^A creditam os firmemente, e as condições da morte com características de 

#vihgança nos levam a crer que se trata de vingança desse grupo isolado, seja ele
te**^**â4fc 1 1

V.’

I I

i s
p

^ ^ | í * | ^ I | o r ,  de ato praticado por algum ou alguns seringueiros ou moradores da' ..
resultando em morte ou dano físico ao grupo isolado. A nossa experiência '' v 

. * $  .de- quase 30 anos de-trabalho com índios e contatos com grupos isolados, nqs : '
' autoriza a tal afirmação.

.s., • As pessoas que residem nesta região, estão em uma área que chamamos de risco.
I P W ^ f í^ í^ i i^ r ^ lS e  caso houve, e nos parece que houve, algum ato que atentou a vida de um índio 
| ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ | i v i s p l a d o ,  o risco de um novo ataque não é desprezível.
li 11

|j | y | . ♦ p e n t a m o s  pedir aos moradores do Alegria, que em caso de avistarem um índio1

lizmente, estes fatos são resquícios de uma guerra surda que vem se travando
os g ^ P 05 que ainda insistem em permanecer isolados nesta região, a mais

W Ê Ê Ê Ê Ê Ê à * 1̂  '' •
m mm Ptemanos
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Fundação Nacional do Indio 
Adm inis tração Regional de Rio Branco - Acre 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

P R O P O S T A S  D E  A T IV ID A D E S

A Frente Envira conta hoje com seu chefe' e mais cinco trabalhadores 
contratados contra-recibo, portanto em situação ilegal. De imediato, para tentar 
minimizar os conflitos entre índios isolados e brancos na região da área interditada 
Alto Tarauacá, teremos que montar uma equipe de vigilância, próxima ao Seringal 
Alegria para controlar a movimentação de seringueiros e moradores na área de 
perambqlação dos índios, principalmente nas águas do Envira, onde geralmente os 
moradores do Douro e Tarauacá caçam e pescam.

Não podemos deslocar nenhum trabalhador da Frente para o local, pois já 
estamos trabalhando 1 com um efetivo abaixo do ideal ( oito trabalhadores), alem da 
falta crônica de recursos, que recebemos sim, mas muito aquém do desejável. 1 

Para montar esta equipe necessitaremos :

- Pessoal -. 01 técnico de indigenismo com experiência em Amazônia ou um 
; sertanista.

, 07 trabalhadores braçais. Serão contratados contra recibo.
■ . I 1 Custo : 7 trabalhadores X 200,00 por mês = 1.400,00

- Material Permanente :

01 motor Yanmar NSB75 com rabeta - 3.500,00
01 motor Yanmar 06 HP a gasolina c/rabeta -1.500,00 
06 rifles cal.22 semi automáticos - 5.400,00
02 espingardas cal. 28 - 900,00 •
02 canbas de madeira - 1.600,00
01 transceptor multi - freqüência com antena - 2.500,00 
01 placa solar - 600,00

v\. Total........................................................ 16.000,00
Material de consumo :

l i  .....
ll te ■MU:, -.'. .

] Ji 1, ilk | ,.

| i  I - ' I -M
!ISU-\: 1
K íP v A r - '"’'

Ferramentas -: .3.000,00 
Material ide cáça e pesca - 2.000,00 
Alimentação ( custo mensal) - 1.500,00
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Combustíveis e lubrificantes - 2.000,00 
Miudezas, material de higiene, etc. - 1.500,00

Total................................................8.000,00

Serviço Terceiros P.Física :

- , .Pagamento pessoal ( mensal) -1.400,00
Outros serviços - 1.500,00

’ Total m ensal..................................................... 2.900,00
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- Passagens aéreas :

. T o tal.... .1.500,00
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Esclarecemos que a montagem e fixação desta equipe no local em caráter 
de urgência, é a primeira medida de que FUNAI deverá tomar para iniciar o controle 4 
efetivo da região dd Alto Tarauacá. Caso deixemos a situação como está, a Frente' 
Envira, com as carências que tem, não dará conta de controlar toda área de 
perambulaçao dos índios isolados.

( Os moradores e seringueiros do Seringal Alegria, poderão , se nenhuma 
medida for tomada, revidar os ataques dos-isolados, o que será , nos fins do século 
2.0 e reedição das correrias, e poderão aniquilar índios isolados que não tenham nada 
com o acontecido, já què na região não existe um único grupo.

Paralelamente a isso, e com a mesma urgência, teremos que nos deslocar 
até o Peru, com uma p eq u en a  equ ipe composta do Chefe da FCE , um indigemsta, 
iun índio Kampa e um índio Jaminawa, com a devida autorização da FUNAI, pois se 
trataNde outro país, para com muita diplomacia visitarmos os Jaminawa do Peru, na 
tentativa de saber se foram eles que estiveram no seringal Alegria, pois também 
perambulam no território brasileiro, exatamente nesta região. Já houve ataquç 
destes índios a brancos e índios do lado brasileiro.
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A médio prazo, apesar dessas medidas emergenciais, poderão ocorrer ainda 
conflitos entre brancos e índios na região, pois achamos que os grupos isolados’ 
estão se vingando de um grande mal a eles feito. E estes grupos são do tronco pano 
, possivelmente Jaminawa, e este povo jamais esquece e deixa de se vingar de 
qualquer dano sofrido por povos estranhos a sua cultura.

A solução definitiva passará pela retirada das pessoas da Área Interditada 
Alto Tarauacá, onde está o Seringal Alegria.

1 Estamos no fim do verão e as chuvas começam . E com a mata molhada, 
onde se deixa rasto, talvez os índios isolados voltem às suas malocas, transferindo 
para o próximo verão os novos conflitos.

A urgência de passarmos estas informações a Brasília, obrigou-nos a 
sintetizar ao máximo este relatório. As fitas gravadas na viagem , e um relato mais 
abrangente da situação e o envio das flechas que causaram a morte do ,§r. 
Domingos, serão encaminhados ao Departamento de índios Isolados, assim que. 
tempo permitir. ,

Rio Branco, 24 de setembro de 1997
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
P r o c u ra d o r ia  d a  P e ^ ú d d ic a  no  õ â ta d o  do  SÍcre

OFÍCIO N° 335/PR/AC Rio Branco, 7 de novembro de 1997.

Senhora Subprocuradora-Geral da República,

Tenho a elevada honra em cumprimentar Vossa Excelência, 
oportunidade em que, solicito-lhe a indicação de um perito da área de antropologia, 
dessa Egrégia Câmara, para atuar como assistente técnico na Ação Civil Pública movida 
pelo Ministério Público Federal contra Orleir Messias Cameli e outros visando a 
reparação de danos morais e ambientais causados pela invasão e saque de madeiras na 
Terra Indígena Kampa do Rio Amónia, localizada no município de Marechal 
Taumaturgo no Estado do Acre.

Sendo o que se tinha para tratar no momento, aproveito a 
oportunidade para reiterar protestos de considejação^ respeito.

RICARDO NAKAHIRA
Procurador - Chefe da PR/AC

À Sua Excelência, a Senhora
Doutora MÁRCIA DOMETILA LIMA DE CARVALHO
Digníssima Subprocuradora-Geral da República, Coordenadora da 6a C.C.R. 
B R A S Í L I A  - D F



M IN ISTÉR IO  PÚBLICO FEDERAL
Sfyveusadw úz. eia. â ly i t í& ic a  /z& e?áta<de> a k  Stâefe

OFICIO N° 170/98/PR/AC Rio Branco, 03 de junhc de 1998.

Senhora Subprocuradora-Geral da República,

Honrado em cumprimentá-la, venho informar e solicitar o
que se  segue:

01. O Ministério Público Federal nesta Unidade move 
Ação Civil pública onde pede a indenização dos danos materiais e morais que 
atingiram o Povo Indígena Kampa do Rio Amónia.

02. A antropóloga MARIA ELIZA REQUEJO RIBEIRO 
LEITE foi nomeada perita do juízo para averiguar a ocorrência do dano moral. 
Sendo que ela deverá realizar os trabalhos entre os dias 08.06.98 a 30.06.98.

03. A antropóloga desta 6a Câmara de Coordenação e 
Revisão, Dr3 Elaine de Amorim Carreira, foi indicada como Assistente do 
Ministério Público Federal.

Assim, solicito de Vossa Excelência a adoção de medidas 
cabíveis para que a antropóloga Dr3 ELAINE DE AMORIM CARREIRA possa 
acompanhar o trabalho pericial.

Sendo o que se  tinha para o momento, aproveito o ensejo 
para reiterar meus protestos de elevadaestirna~a distinguida consideração.

RICARDO NAKAHIRA
Procurador-Chefe da PR/AC

A Excelentíssima Senhora
Doutora MÁRCIA DOMETILA LIMA DE CARVALHO
Digníssima Subprocuradora-Geral da República e Coordenadora da 6a CCR 
B R A S Í L I A  - D F
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PHONE NO. : 5 1 7 4 6 0 4 JU N. 0 9  1 9 9 8  1 4 : 0 3 P 2

Brasília, 09 de junho de 1998.

Prezada Maria Eliane,

Foi concluída a indicação da Dra. Margareth Kitaka Mendes para
atuar como Assistente Técnica da perícia na ação judicial sobre os índios Kampa do Rio 
Amónia, no Acre. Ela costuma trabalhar com o biólogo Fábio Fernandes Dias que, 
eventualmente, poderia acompanhá-la.

Ela tem pós-graduação na Unicamp sobre estes índios (inclusive 
dois filhos Kampa, de 4 e 5 anos).

O Dr. Luis Francisco (autor da ação civil pública, junto com o 
Franklin) já falou com ela e tem excelente indicação.

Já adiantei os dados para o Dr. Ricardo Nákahira, mas é 
necessário um ofício teu, confirmando-os.

6a Câmara, para confirmar a  aceitação da indicação, pedir qualificação técnica, endereço, 
telefone, CPF, etc. (necessários para a indicação ao Juízo) e. também, que ele prepare o 
ofício para você assinar.

O telefone dela é (019) 287-6807.

Pedirei ao Sr. Getúlio que entre em contato com ela, em nome da

Um abraço,

Raquel Dodge

1



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
6* Câmara de Coordenação e  Revisão 
(Comunidades Indígenas e Minorias)

NUMERO SEQUENCIAL N° FOLHAS INCLUSIVE ESTA:

DESTINATÁRIO: Dr. LU IS FR A N C ISC O

N° DO APARELHO CHAMADO 
317- 4*70

CIDADE
BRASÍLIA

UF
DF

TEXTO

FA V O R  FAZER C O N TA TO  U R G EN TE C O M  O G A BIN ETE D A  D R A .. 
R A Q U EL ELIAS FERREIRA D O D G E  (31 7 -4 6 0 4 ) O U  C O M  A  6a C Â M A R A  
D E  C O O R D E N A Ç Ã O  E R E V ISÃ O  (GETÚLIO  - 313-5277).

UNIDADE REMETENTE: 6a CAMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO
Carimbo / Assinatura:

CONTATOS: Telefones: (061) 313-5135 / 313-5277 - Fac - Símile (061) 313-5364
Brasília (D F), 16 /06/98  Hora: 14:35 Transmitido por:



Ministério Público Federal

REFERÊNCIA : Processo  M PF/PG R /N 0 08100 .0055^ 59/97-33

INTERESSADA : Procuradoria da República no Estado do A cre

ASSUNTO : Perícia na A ção  C ivil Pública n° 96 .1 2 0 6 -7 , m ovida pelo
M PF em  face de Orleir Cam eli e outros (Invasão e  saque de 
madeiras na Terra Indígena Kam pa do R io A m ônia/M unicí- 
pio de M arechal Taumaturgo/Acre.

Doutora Maria Eliane,

Encaminho a Vossa Excelência, em anexo, o Procedimento Administrativo 
acima citado, prestando as seguintes informações sobre o assunto:

realização de perícia por parte de profissional indicado pela própria Justiça do Acre, uma vez 
que, conforme informações da Dra. Raquel, há alguns meses atrás, a indicação recaiu sobre 
técnico competete e responsável, não necessitando, portanto, de indicação por parte d 
Câmara.

Assim sendo, e considerando o tempo já decorrido, solicito orientação quanto 
ao andamento a ser dado ao presente processo.

2. Encaminhe-se à Coordenadoria Antropológica para providenciar 
levantamento sobre o atual estágio da perícia e demais informações que se fizerem necessárias.

O referido processo encontra-se pendente nesta Unidade, aguardando a

Brasília, 09 de novembro de 1998

Assesso

1. Ciente.

Brasília/DF, de novembro de 1998

dACatla 0 iane J\íenezes de íJatlai
Subprocuradora-G eral da República 

Coordenadora da 6' Câmara da Coordenação a R evlllo



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
6a Câmara de Coordenação e  Revisão 
(Comunidades Indigenas e  Minorias)

Brasília, 03 de dezembro de 1998 

Referência : Processo MPF/PGR N.° 08100.005559/97-33 

Senhora Subprocuradora,

Atendendo ao solicitado às fls. 30, informo que a perícia ambiental já  

foi concluida e entregue ao MM. Juiz Federal, e a antropológica estará 

concluída e encaminhada à Justiça Federal dia 15 de dezembro.

É a informação.

útmccim (.arren.
ftr.fríp̂ oga/CaDIM rMPP

1. C ie n te .
2 . T rans fo rm e-se  o processo em d o ss iê  de acomapanhamento, 

sob a re s p o n s a b ilid a d e  da se rv /id o ra  E la in e  C a r re ir a ,  
que deverá  com unicar ao Membro v in c u la d o  q ua isq u e r evo
lu çõ e s  sobre  o a ssu n to , in c lu s iv e  em re la ç ã o  à p e r íc ia  
a n tro p o ló g ic a  acima in fo rm a d a .

Em G 7.12.98

M a ‘l \  J e  U u
Cemr, ^ bl>ro^ a d 0r -G era l  da R . púb |lca
o . . « , «. c w .  R „ , i h



MINISTÉRIO PUBLIC© FEDERAL 
Procuradoria da República no Estado do Acre

OFÍCIO N° 024/99 PR/AC Rio Branco (AC), 26 de janeiro de 1999.

1. C ie n te ;
2. J u n te -s e .
Em 18.D3.99.

Q/Caüa ''flane  "Menezes de c fa t la t
Subprocu dora •. -al da República 

Coordenadora da 6 ' tmara da Coordenação t> Rovlddo

Senhora Coordenadora,

Apraz-me encaminhar a Vossa Excelência cópia dos 
Laudos Periciais realizados nos autos da Ação Civil Pública n° 96.1206-7, em 
trâmite na 1a Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Acre, bem como das 
principais peças que compõem os referidos autos.

Na oportunidade, solicito a V.Ex.a seus valiosos 
préstimos no sentido de submeter os referidos laudos à competente apreciação 
técnica, o mais rápido possível, eis que se trata de prazo judicial para o MPF 
pronunciar-se sobre a perícia oficial.

Na certeza de contar com sua compreensão, antecipo
meus agradecimentos.

AVARES PAST^NA
Propúradopera Republica

A s s .  ( n o m e )
Recebido

---^
A s s ,  ( n o m e )

À Exma. Sra.
Dra. MARIA ELI AN E MENEZES DE FARIAS
DD. Coordenadora da 6a Câmara de Coordenação e Revisão do MPF 
Procuradoria Gerai da República 
Brasília / DF

Rua Epammondas Jácome, 346 —  Fones (068) 223-2790 [sab] -  224-0321 [pabx] -  224-0673 [fax] — CEP 69908-420 -  Rio Branco -  AC
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Excelentíssim o Senhor Doutor Juiz Federal da Seção 
Judiciária do Estado do Acre

jrsrç ■ - :. i .. \L
7F 1  " T 37"i.í.njA DO

O MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL, por
seu  Procurador da R epública no final assinado, na defesa dos direitos e 
interesses, co letivos, das populações indígenas e do dom ínio de terras 
públicas, conform e o art. 129, incisos III, V  e IX , c /c  arts. 20 , IX e  XI, 
2 2 5 , 231 e 232 , todos da Constituição Federal; art. 5 o, III, letra “e” e art. 
6°o , VII, alínea “ b” , da Lei Com plem entar n. 75, de 2 0 .0 5 .9 3 , vem  à 
presença de V .E xa, respeitosam ente, propor a presente

AÇÃO CIVIL PUBLICA 
DE INDENIZAÇÃO POR 

ATOS ILÍCITOS
contra:

ORLEIR MESSIAS CAMELI, brasileiro, casado, 
Governador do Estado do A cre, residente no 
conjunto Petrópolis, em frente da A A B B , no bairro 
E stação Experim ental, R io  Branco A C  , proprietário

1



da em presa Marmude Cam eli & Cia. Ltda, 
6 9 3 .932  A M  , CPF n 2 2 4 .8 5 4 .5 7 2 -0 4  (? ) ;

MARMUDE CAMELI & CIA. LTDA, empresa 
estabelecida na Rua 24 de M aio , 220 , Edifício Rio 
N egro, 10 andar, sala 1 .020, centro, M anaus A M , 
CEP n. 69 .010-080;

ABRAHÃO CÂNDIDO DA SILVA, brasileiro, 
casado, m adeireiro, residente na Av. Desem bargador  
Távora, 35 , Cruzeiro do S u l , A cre ; e

FUNAI - Fundação Nacional do índio , situada na 
Estrada D ias M artins, Km 01 , Bairro Ipê, R io Branco  
A cre, CEP n. 6 9 .9 1 2 -4 7 0  .

COMPETÊNCIA DA VARA FEDERAL 
DE RIO BRANCO

N o caso  concreto, o M inistério Público Federal 
ocupa o pólo ativo deste processo, sendo o M inistério Público Federal 
órgão da U nião. A  lide versa sobre “ direitos indígenas” , o que , de 
acordo com  o artigo 109 da Carta M agna, faz com  que o feito corra 
necessariam ente na Justiça Federal. A  com petência é definida ou pela  
parte ( “ ratione personae” - comunidade indígena - titular material do 
direito à indenização e MPF como substituto processual) , pelo  pedido ( 
bem  da vida, correlacionado ao interesse indígena e da União- objeto da 
lide ligado a um titular - com unidade ou grupo indígena Kampa e União , 
dona da área indígena ) ou pela causa de pedir [“ ratione m ateriae” - 
retirada ilegal de madeira de terras públicas, indígenas - legislação 
indígena - da com petência da Justiça Federal ] . O réu, sr. Orleir, tem seu  
dom icílio em R io Branco, onde exerce o cargo de Governador do Estado  
do A cre, logo , tratando-se de ação que tem com o fundamento obrigação  
p essoa l, deve tramitar no foro de seu atual domicílio, na residência 
oficial situada em Rio Branco. Outra razão para tom ar cristalina a 
com petência desta Vara : nas ações de indenização por danos
decorrentes de delitos ( responsabilidade aquiliana - Lex A q u ilia  ) , o autor 
da ação poderá optar pelo  foro de seu domicílio, do lugar do delito e ainda 
do domicílio do réu. Quando existem  dois réus ou m ais com  dom icílios  
diferentes, cabe ao autor escolher o dom icílio de um dos réus para propor 
a ação, e, no caso , com o se trata de ato ilícito que em tese pode configurar



furto de madeira ou contravenção de retirada ilegal de madeira ( art. 26  
C ódigo Florestal ) a responsabilidade pessoal do sócio-gerente qu 
participou ativam ente é clara, razão pela qual foi escolh ido ajuizar a ação 
no foro do dom icílio do réu Orleir M essias Cam eli, também pelo fato 
relevante de ter a comunidade Kampa seu domicílio em terras 
acreanas.

O artigo 109, inciso X I, prevê, expressam ente, a 
com petência da Justiça Federal para julgar lides que versem  sobre 
direitos indígenas. Enquanto a população indígena Kampa tem  o usufruto 
exclu sivo  dos recursos naturais (art. 231 da C onstituição) e também a 
p osse  permanente da Terra indígena , a União tem a propriedade das 
terras e tem interesse na preservação da Floresta Amazônica (art. 225 
da CF - floresta nacional de interesse da União , mais uma razão para 
a competência desta Vara Federal). Também há , no pólo passivo, a 
Funai , iuna fundação pública criada por lei equivalente a autarquia 
fe d e r a l. O foro para esta ação deve ser, destarte, esta Vara Federal, 
com  Jurisdição sobre todo o Estado do Acre.

Diz a Constituição da República , no artigo 109:

“ Aos juízes federais com pete processar e julgar:
I - as causas em que a U nião, entidade autárquica ou  
em presa pública federal forem interessadas na 
condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, 
exceto  as de falência, as de acidentes de trabalho e as 
sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;
•  • •

XI- a disputa sobre direitos indígenas” .

A  ação versa sobre danos m orais, ambientais e 
indenização pela retirada ilegal ( três pedidos distintos) de madeiras, 
que são de “ usufruto exclusivo “ , como riquezas naturais, dos índios, 
segundo o  art. 231 , § 3 ° da Constituição da República.

“ Com petência. FU N A I.
C abe à Justiça Federal processar e julgar as causas em  
que for parte a FU N A I. Precedente do CC n. 2 1 9 ” 
( STJ, Conflito de C om petência n. 0 0 0 1 2 6 9 , relator: 
M inistro A thos Carneiro, publicado no DJ de 26 .1 1 .9 0 , 
pág. 13.763).
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“ Processual Civil. C om petência . Fundação de D 
Público.
1. Fundação Nacional do índio-FUNAl qualifica-se^ 
como pessoa jurídica de direito público, que \  ^
integra o gênero autarquia ( RTJ 122/495) -—

causas em  que estes entes com parecem  com o partes 
( C.F. , art. 109 ,1 ).
3. Precedentes” . ( ST J, Conflito de C om petência n. 
0 0 0 1 2 7 3 , relator M inistro Bueno de Souza, publicado  
no DJ de 2 3 .0 9 .9 1 , pág. 13 .061)” .

“ Conflito de C om petência - art. 94, par. 4 °, do CPC  
Em havendo dois ou m ais réus, com  diferentes 
dom icílios , serão demandados no foro de qualquer 
deles, à escolha do autor. “ ( STJ, n. 0001331/ RJ, 
relator : M inistro Luis V icente C em icchiaro,
publicado no DJ de 01.10.90, pág. 10.428).

“ Conflito de C om petência - A ção de Indenização por 
dano decorrente de delito. O autor da ação pode optar 
pelo foro de seu domicílio, do lugar do delito e ainda 
do dom icílio dos réus. Sendo diversos os domicílios 
dos réus, em princípio, qualquer um dos foros será 
competente para apreciar e julgar a causa. “ ( STJ, 
n. 0 0 0 2 1 2 9 , relator: M inistro Cláudio Santos, publicado  
no DJ de 14 .09 .92 , pág. 14.933).

“ Embora haja com patibilidade entre o art. 2 0 da Lei 
n ° 7 .347 , de 0 4 .0 7 .8 5 , com  o  art. 109, parágrafos 2 0 e 
3 ° , da Constituição, com o sustentado pelo  acórdão 
em bargado, nenhuma com patibilidade existe entre o 
citado texto legal e o art. 109, III, daquela Lei 
M aior. “ ( Em bargos de D eclaração no Conflito de 
Com petência n. 2 .473 , acórdão publicado no DJ de 
10.05 .93  -d o c . 2 ).

O artigo 109, inciso III, da Carta M agna m encionado
nesta última em enta trata das “ causas fundadas em  tratado ou contrato da 
U nião com  Estado estrangeiro” . N o  caso , há também normas 
internacionais , algumas acolhidas por decretos legislativos, como a

r

2. E com petência da Justiça Federal processar e julgar

4
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Convenção n. 107 da OIT, de 1957, que trata da “ proteção e integifejfo^O^  
de populações indígenas e  tribais” . N este  tratado, em sua parte 
Terras” , nos artigos 11 a 14, garantem o dom ínio dos índios sobre “ as 
terras que ocupem  tradicionalm ente” . E, a C onvenção n. 169, da OIT, de 
1989, sobre “ P ovos indígenas e tribais” . E , além do m ais, o inciso XI 
do m esm o artigo 109 dispõe, especificam ente, que compete aos 
juízes federais processar e julgar sobre “ a disputa sobre direitos 
indígenas” , da m esm a forma que o inciso III, deve o inciso  XI ter 
aplicação. Outra razão que garante a com petência desta Vara: a 
C onstituição, no art. 20, diz : “ são bens da União: XI - as terras 
tradicionalm ente ocupadas p elos índios“ , o interesse da U nião fica  
evidenciado, tal com o a com petência da Vara Federal de R io Branco. Os 
direitos indígenas devem  ser discutidos na Jurisdição Federal, por 
disposição expressa da Constituição da República.

JOSÉ AFONSO, na obra “Curso de Direito  
C onstitucional P ositivo”, RT, 7 a edição, escreveu, na página 722:

Os direitos e interesses dos índios têm natureza 
jurídica de direito coletivo, direito comunitário.
C om o tal, concerne à com unidade toda e a cada índio , 
em  particular com o membro dela...

Por isso  é  que a Constituição reconhece  
legitim ação para defendê-los em ju ízo  aos próprios 
índios e às suas com unidades, intervindo o M inistério  
Público em  todos os atos do processo, que é da 
com petência ,em  primeira instância, do Juiz Federal da 
seção onde estiverem  situadas as terras por eles 
habitadas ( arts. 109, XI e § 2 a , e 232) e, na 
segunda, do Tribunal Regional Federal da área.

Pela m esm a razão, ou seja, por se tratar de direitos
e interesses coletivos, indisponíveis, de ordem  
pública, envolvidos, além do mais, com interesses da 
União, é que a Constituição também deu legitimação  
ao M inistério Público para defendê-los 
judicialm ente (art. 129, V) e, se a competência é da 
Justiça Federal, o M inistério Público legitimado é o 
M inistério Público Federal” .

5



DA LEGITIMIDADE ATIVA 
DO MPF

A  legitim idade do M PF para propor a presente A ção
C ivil Pública decorre do disposto no art. 5o da lei 7 .3 4 7 /8 5 , que disciplina a 
ação civil pública. E , principalm ente, o art. 129, II e V da Constituição  
Federal, que atribuiram a estes dois intrumentos processuais, a ação  
popular e a ação civil pública, uma abrangência maior.:

Lei n. 7.347/ 85:
Art. 5o- A  ação principal e a cautelar poderão ser 
propostas pelo M inistério Público, pela U nião, pelos  
E stados e M unicípios, poderão também ser propostas 

por autarquia , em presa pública, fundação, sociedade de 
econom ia mista ou por associação...

Constituição da República/ 1988

Art. 129. São funções institucionais do M inistério 
Público:
•  • •

V - defender judicialm ente os direitos e interesses 
das populações indígenas;”

A Lei com plem entar n° 75/93, Lei Orgânica do 
M inistério Público da União, por sua vez , d ispõe, regulamentando os 
artigos 127 a 129 da Carta Magna:

“ São funções institucionais do M inistério Público 
da União:

I - defesa da ordem jurídica, do regim e dem ocrático, 
dos interesses socia is e dos interesses individuais 
indisponíveis, considerados, dentre outros os seguintes 
fundam entos e princípios;

6



III - a defesa dos seguintes bens e interesses:
a) o patrimônio nacional;
b) o patrimônio público e social;
c) o patrimônio cultural brasileiro;
d) o meio ambiente;

e) o s  d ire ito s  e  in te re s s e s  co le tiv o s , 
e sp e c ia lm e n te  d e  c o m u n id a d e s  in d íg en as ,
da família, da criança, do adolescente e do idoso;

d) outros interesses individuais indisponíveis, 
homogêneos, sociais, difusos e coletivos”.

Tem , pois, o M inistério Público Federal, por 
determ inação constitucional, a m issão de, usando a via processual da ação  
civil pública, agir como substituto processual de parcelas 
hipossuficientes, especialm ente comunidades indígenas, da sociedade  
perante o Poder Judiciário, levando-lhes as causas que excedam  a esfera  
jurídica individual, com  o objetivo de tom ar concreto o acesso  à justiça, 
bem  com o impedir que, pela m ultiplicação das dem andas atom izadas, entre 
o Poder Judiciário em colapso. N o  caso, as madeiras retiradas por ato 
ilícito  criminal são de usufruto exclu sivo  da com unidade indígena, que os  
tem  com o bem  com um , indivisos, interesses supra-individuais, de toda 
a com unidade.

CABIMENTO DA 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA

E stabeleceu o Art. 129, III, CF, a utilização da ação  
civil pública para proteção do patrimônio público e social, do meio 
am biente e outros interesses difusos e coletivos, ampliando o rol de 
conteúdos que essa  ação podia inicialm ente veicular, de acordo com  o 
disposto no art. Io da Lei 7347/85 . A  Carta M agna aumentou o âmbito 
da A ção C ivil Pública e da A ção Popular.

A  lei n° 8 .078 /90  veio , em seguida, incluir o art. 21 na 
Lei n° 7 .3 4 3 /8 5 , possibilitando a proteção, por via de ação civil pública, 
também a direitos individuais de origem homogênea. No caso, trata-se 
de interesses coletivos , vale a pena ressaltar. E há indeterminação
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dos sujeitos ( usufruto exclusivo de uma coletividade, uma comun 
indígena) , indivisibilidade do objeto e intensa litigiosidade interna.'1 £

SOBRE A TERRA INDlGENA 
KAMPA DO RIO AMÔNEA

A  Terra Indígena Kampa do R io A m ônea foi 
identificada, em 1985, pelo  Grupo Trabalho da FU N A I (G T PP - n° 
1.829/E , de 0 4 .0 2 .8 5 ). O Grupo Inter-Ministerial FU N A I/M IN T ER /M E A F  
(G TI) aprovou a delim itação desta Terra Indígena, ainda neste m esm o  
ano de 1985.

A  Terra Indígena Kampa do R io A m ônea foi 
demarcada fisicam ente através de convênio entre FU N A I/N úcleo de D ireitos 
Indígenas (N D I). O Presidente da R epública, através de D ecreto, 
hom ologou a dem arcação administrativa dessa  Terra Indígena, localizada no 
M unicípio de M arechal Taumaturgo, Estado do A cre, “caracterizada como 
de ocupação tradicional e permanente indígena, com  superfície de
8 7 .2 0 5 ,4 0  ha (oitenta e sete m il, duzentos e cinco hectares e quarenta ares) e 
perímetro de 158 .990  m  (cento e cinquenta e oito mil, novecentos e noventa 
m etros)” . Esta Terra Indígena foi devidam ente registrada no Cartório de 
R egistro de Im óveis da Com arca de Cruzeiro do Sul. Em anexo, segue o 
M em orial D escritivo de D em arcação, o D ecreto  de H om ologação, o 
Parecer N ° 09  da FU N A I, a Portaria do M inistério da Justiça e a certidão 
do Cartório de Im óveis da Área Indígena Kampa matrícula n 0 3 .764. 
Trata-se de terra indígena povoada por silv ícolas, há notícias históricas 
destes povos desde 1.600, aproximadamente.

SOBRE A COMUNIDADE 
ASHANINKA- KAMPA

A  palavra Kampa é uma designação atribuída, 
decorrente do contato com  os brancos, sendo utilizada nas fontes 
historiográficas desde o sécu lo  XVII. O s Kampa autodenom inam -se 
Ashaninka, que significa gente , com panheiros ou seres humanos. Falam um 
idiom a do tronco linguístico Arawak.

Há escritos de m issionários ffanciscanos, de 1685 e 
1686, que já  m encionavam  o povo Kampa. São um dos povos indígenas 
m ais num erosos da floresta tropical da Am érica do Sul. A s primeiras
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tentativas de contato com  brancos datam de 1595, com  dois m is s i o n á i ^  
Jesuítas - os padres Font e M astrillo - que, no Peru, elogiavam  a 
hospitalidade e bons costum es do povo Kampa e do cacique Cliiquiti.

Segundo o antropólogo A m o V ogei, na obra “ Da  
História à situação atual dos índios do A cre - C om issão Pró-índio/CIM I; 
R io Branco, 1982) :

“ D esd e o período colonial , os Kampa têm se  
constituído o grupo ameríndio de maior resistência  
sócio-cultural....R esistiram  à dom inação espanhola e às 
frentes extrativistas do sécu lo  X IX  e X X ..” .

Estão majoritariamente distribuídos em território 
peruano, habitando as regiões da montanha e dos rios formadores da bacia  
do U cayalli. N o Peru, também souberam por sécu los resistirem aos 
incas. D ados recentes estim am  a população Kampa em aproximadamente 30  
mil índios no P em  .

Atualm ente, no Brasil, toda a população Kampa possui 
aproximadamente 650  índios, encontrada apenas no Estado do A cre, onde 
existem  4 Terras Indígenas reconhecidas pela FU N A I, a saber, Kampa do 
R io A m ônea, Kampa do R io Envira, K axinawá-Ashaninka do Rio Breu e 
Kampa do Igarapé Primavera. Entre estas áreas, há migrações, o 
vínculo da língua, que difere totalmente dos outros índios, gera 
sentim ento de com unidade entre o s  Kampa do Brasil. H oje, na área 
indígena Kampa do rio A m ónia moram 40 0  índios, logo, nesta área 
residem  a m aior parte e é o berço dos Kampa no Brasil, devido ao caráter 
migrante e a singularidade da língua, deve a indenização beneficiar , se 
V ossa  E xcelência  assim  o entender, todos os Kampa no Brasil. Ou, apenas 
os 400  Kampa da área indígena do R io Am ónia.

A  população Kampa do Rio Am ónia é constituída por 
cerca de 350 índios, vivendo espalhados ao longo deste rio e do Am oninha, 
até a fronteira peniana. O s Kampa mantêm suas ricas tradições culturais e 
são orgulhosos disto. Falam entre si apenas o seu idioma, havendo entre eles  
p essoas que também falam o português fluentem ente. São p essoas alegres, 
usam suas vestes coloridas com  tintas vegetais, pintam -se frequentemente de 
urucu, fazem  suas festas de caiçum a, cantam e dançam alegrem ente aos sons 
de tam bores e flautas. Vários deles têm fama de excelentes curadores. Os 
índios Kampa são considerados com o um dos povos indígenas de maior
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cultura, usam trajes ( cusm as ) sem elhantes aos dos incas antigos, v e s t e s ^  
escuras.

A  econom ia Kampa está baseada , acim a de tudo, no 
extrativism o, no artesanato, na agricultura, p esca  e caça. V ivem  
basicam ente dos frutos da terra, pois são considerados excelentes  
agricultores. Encontram -se em  seus roçados 32 variedades de m acaxeiras, 
10 de banana, 7 de am endoim , e ainda plantam vários tipos de algodão, 
urucu, tabaco, arroz, e plantas m edicinais. Os roçados , o extrativismo e a 
caça dependem da fertilidade do solo. Os roçados, ferram entas e 
pequenos objetos ( inclusive animais caçados) são tidos como objetos 
pessoais, já as árvores e rios são tidos como bens comuns, o que 
reforça a atribuição do M PF que atua como substituto processual 
em defesa de interesses coletivos e difusos dos índios.

FLORESTAS
s ig n if ic a m  fe r t i l id a d e  d o  s o lo

Na região Amazônica, a cobertura florestal é 
essencial para a conservação da fecundidade do solo e, dessa forma, 
onde há floresta há vida , onde há devastação, há capoeira e 
desertificação, morte da microvida, microorganismos do solo. O mato 
sujo torna intransitável o território. A caça foge, o 
encapoeiramento expõe o solo aos raios solares. O húmus diminui e 
há lixiviação, pois há o carreamento de nutrientes , com erosão. Sem  
os frutos silvestres e arbustos , as pacas, cotias, veados, jacarés, 
jabuti, “ em biaras” ( aves , como nambu, nhambu e outras ) , tatu, 
caititus, etc., desaparecem . Os igarapés também minguam, secam. 
A alteração do ecossistem a da região habitada afeta todo o equilíbrio 
biológico da área, afetando diretamente a subsistência da comunidade 
indígena Kampa. A morte do solo causa, inevitavelmente, a morte das 
comunidades indígenas e de toda a vida.

O ecossistem a florestal é destruído pelos  
desm atam entos, pela m otosserra e pelos tratores que pesam  toneladas e 
com pactam  o solo. E geram biom assa inflam ável, já  que o solo fica  
exposto  ao sol . O resultado : incêndios e perda de fertilidade, são  
reflexos patrimoniais diretos , passíveis também de indenização. Tanto 
em  danos morais com reflexos patrimoniais com o em indenização  
pelo  m eio ambiente destruído.



O art. 232  da Constituição diz: “ os índios, sutt^ j f o ^  
com unidades e  organizações são partes legítim as para ingressar em ju ízo  
em  d efesa  de seus direitos e interesses” , no caso, o M inistério Público / f:s \\ } 
Federal atua como substituto processual, em defesa dos interesses 
m ateriais e morais , lesados, da comunidade Ashaninka.

DOS FATOS
HISTÓRICO DA RETIRADA 

DA MADEIRA

NARRATIVA DOS FATOS- 
“ CAUSA PETENDI” REMOTAS

“ Segundo esm erada doutrina, “  causa petendi é o fato 
ou o conjunto de fatos suscetíveis de produzir, por si , o 
efeito juríd ico  pretendido pelo autor “ ( STJ, 4 a Turma, 
RE sp 2.403-RS, Rei. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 
28.08.90, DJU 24.9.90,p. 9.983)”

“ Ao autor cumpre precisar os fatos que autorizam a 
concessão da providência jurídica reclamada, 
incum bindo ao ju iz  conferir-lhes o adequado
enquadram ento legal” ( STF - RSTJ 48,136)”

RETIRADA ILEGAL DE MADEIRA 
PELA MARMUD CAMELI E CIA , EM 1981

Em 1981, o sr. Orleir e a firma M armude Cam eli e 
Cia retiraram m ais de 900  ( novecentas ) toras de agoano ( m ogno) e 
cedro do igarapé R evoltoso , utilizando um trator de esteira, dois tratores 
CBT e um caminhão. Tiveram que derrubar muitas matas, florestas, para 
abrirem uma estrada de m ais de 3 km de extensão, entre os igarapés 
R evoltoso  e Taboca, pelos divisores de águas destes igarapés, que têm  
suas cabeceiras em  território peruano.
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Sobre esta devastação realizada em 1981, v e j a m o s N j ^ ^ ^  
que diz o Relatório do IBDF, de 16.05.1985 : “ Também constatam os a 
existência  de 820 toras de m ogno e 704 toras de cedro que se encontram  
dentro do leito dos igarapés há m ais de 4 anos e que se não forem retiradas 
dentro deste período invernoso...” apodreceriam. Ora, “ há m ais de 4 
anos“ , escrito em  m aio de 1985, significa a confirm ação da destruição 
feita pela M armud Cam eli e Cia ( então sociedade em nom e coletivo  - 
logo , o s  atos da em presa são de responsabilidade individual dos donos, 
principalm ente quando os atos foram ilegais, extrapolando o objeto  
social das firm a s).

Por equidade, nesta ação , com o pedido de alínea “ 
b” será pedido o  ressarcim ento por prejuízos materiais, por corte ilegal de 
m adeiras em  1981, som ente sobre 900 metros cúbicos, considerando 450  de 
m ogno e 45 0  de cedro e cada tora tendo 1 metro cúbico ( em geral tem  
bem  m ais). 450  m etros cúbicos de m ogno a 860 dólares o metro 
equivalem  a U $  38 7 .0 0 0 ,0 0 . E 450  m etros cúbicos de cedro valendo  
cada metro 602 dólares chega a U $ 2 7 0 .9 0 0 ,0 0  . Total: U $ 6 57 .900 ,00 . 
Ou R$ 648.689,40 ( seiscentos e quarenta e oito mil, seiscentos e 
oitenta e nove reais e quarenta centavos).

Sobre esse  ponto , vejam os texto do Relatório de 
Antônio Pereira Neto ( era o Adm inistrador da Funai no Acre na época 
) ,  feito  em 15 de dezem bro de 1985:

“ Em 1981 ou 82 o comerciante e seringalista 
Cam eli e Cia. retirou mais de 900 toras de agoano 
e cedro do igarapé Revoltoso, utilizando um trator 
de esteira, dois tratores CBT e um caminhão. 
Tiveram que derrubar muitas matas para abrirem  
uma estrada de mais de 3 km de extensão, entre o 
Revoltoso e o Taboca, pelos divisores de águas 
destes dois igarapés, que tem suas cabeceiras em 
território peruano. A té hoje os Kampa que vivem  
próxim o a estes igarapés , estão sentindo dificuldades 
de encontrar caça , tal foi o barulho ensurdecedor 
destas máquinas pela floresta. “

Um dos efeitos trágicos e macabros destas invasões , 
que pode ser considerado ao ser arbitrado danos morais ( sofrimentos ,
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pedido de alínea “ f  ’ ) é narrado pelo  Relatório de V iagem  ( em ane 
cópia  autenticada) do soció logo  M arco Antônio do E. Santo, devido  
Portaria n. 1 .829/E  , de 0 4 .0 2 .1 9 8 5 , sobre a viagem  feita em 1985 até a 
Á rea Indígena Kampa do rio A m ónia, quando encontrou índios com  febres, 
malária , sarampo e diarréias:

“ A  depopulação decorrente do contato com  entidades 
mórbidas das quais os brancos são portadores, parece 
ter sido form idável, pois o que se ouve contar, tanto 
p elos índios com o brancos, é que o sarampo, gripe, 
hepatite dizimou muitas famílias, sem que nada 
pudesse ser feito.”

RETIRADA ILEGAL DE MADEIRA 
PELOS RÉUS MADEIREIROS, EM 02/1985

Em 1985, fevereiro, o sr. Abrahão Cândido da 
Silva e a em presa Marmud Cameli e Cia. ( o réu Orleir com o sócio- 
gerente) derrubaram 530 árvores, equivalente a 2 .500  toras. Sobre este  
fato, há inclusive telegram a ( xeróx autenticada em anexo ) do próprio 
sr. Nélson M arabuto Domingues, então Presidente da Funai ao Dr. 
M auro Silva R eis, Presidente do IBDF :

“ Dr. M A U R O  SILV A  REIS - M D  Presidente do 
IBD F
T elex  061 1 7 1 1 -2 1 2 0

N . 147. Pres/DPI de 15 ABR 85 - V enho solicitar de 
V. Sa. providências junto D elegacia  IBDF em Cruzeiro 
do Sul - A C  , sentido determinar embargo retirada 
cerca de quinhentas árvores cortadas irregularmente 
dentro área delim itada para com unidade indígena 
Kampa do Am ónia, m unicípio Cruzeiro do Sul, 
esclareço que responsável pelo corte referida 
madeira é o cidadão Abraão Cândido da Silva, 
comerciante na cidade de Cruzeiro do Sul. Esclareço  
ainda que servidores Funai já  encaminharam  
com unicado a D elegacia  do IBDF em Cruzeiro do Sul 
informando do fato, entretanto sem  qualquer 
providência/parte aquela regional, cordialm ente, Nélson 
M arabuto Domingues, Pres. Funai.
Assinatura ou rubrica assinatura do próprio

do expedidor: Nélson M arabuto Domingues”



RETIRADA ILEGAL DE MADEIRA 
EM MARÇO DE 1987 - ORLEIR E MARMUD LTDA

Em 18 de março de 1987, o sr. Orleir invade 
novam ente a área indígena Kampa do rio A m ónia , sua firma, com  22  
p eõ es, da qual era sócio-gerente, perm anece dentro da área indígena por 
25 dias até 13 .04 .87  e retira as 530 árvores e outras. A  conduta, na 
época, foi classificada no art. 26 do C ódigo Florestal, contravenção de 
retirada ilegal de madeira, enquanto o Judiciário, hoje, c lassifica  esta  
conduta com o furto qualificado de madeiras.

O relatório assinado pelo  D elegado de Polícia Federal, 
Dr. Felipe A ugusto Aragão Evangelista, de 0 5 .0 5 .1 9 8 7 , diz sobre estes  
fatos :

“ 5) A RETIRADA DA M ADEIRA:

Toda esta infra-estrutura trabalha para a retirada da 
madeira já  apreendida, além da que estão sendo  
abatidas agora. A s máquinas fazem  verdadeiras 
estradas na mata para arrastar as toras até a beira dor
R io. E fácil imaginar o m ovim ento , a depredação e o 
barulho inusitados que toda esta parafernália provoca. 
O s Kampa, assustados e im obilizados diante de tanta 
dem onstração de força, não sabem  o que fazer ou que 
atitude tomar.

C alculam os ,a grosso m odo, que m ais de 1.000 ( 
mil ) toros já  se encontram escondidos no lago do 
seringal Flora, abaixo da V ila Thaumaturgo. 
Resum idam ente existem  por volta de m ais de 3 .000  
toros de madeira envolvidos nesta operação criminosa.

6) OUTROS INFORM ES:

Soubem os através do IBD F-C ZS que o Sr. Marmud 
Camili tem contrato de arrendamento para exploração  
de madeira do Seringal M inas Gerais, vizinho à área 
Kam pa e de outros m uitos seringais, com  a m esm a  
finalidade. O produto final já  beneficiado em suas
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serrarias em  Cruzeiro do Sul e Seringal Flora serã 
exportados.

A  Firma do Sr. Marmud Camili tem  múltiplas 
atividades em  Cruzeiro do S u l , M anaus e  Belém : A gro
pecuária, Benefíciam ento de borracha, Terraplanagem, 
Contratos com  a Petrobrás ( empreiteira) e exploração  
de seringais nativos. “

8) CO NCLUSÃO  :

Estam os diante de uma invasão de territórios 
indígena eficaz e moderna, diferente de pequenas 
invasões de posseiros e seringueiros. A lém  disso  
estam os diante de um crime contra a eco log ia  da 
região, pois não existe um mínim o de cuidado com  a 
preservação da fauna e flora da região. É o abate puro e 
sim ples de árvores de madeira de lei, único patrimônio 
econôm ico rentável da área Kampa que não possue  
seringa, e que poderia ser ftituramente explorado pelos  
índios, de maneira racional e planejada.

A  pouca caça da área está fugindo com  todas 
estas estradas na mata e barulho.

..o  nom e da FU N A I está sendo usado com o a 
repartição pública que autoriza estes descalábrios ( 
sic). D evido ao pouco grau de entendim ento nestas 
questões dos Kampa e ribeirinhos , a seus olhos a 
história tem  fundamento. “ ( docum ento em anexo)

O nom e da Funai era usado para iludir e ainda mais 
aterrorizar o s índios. E o delegado entendia que cerca de 3 .000  toras de 
madeira poderiam estar sendo retiradas...., poderia chegar a 5 .000  metros 
cúbicos de madeira. N o  m ais, no Inquérito n. 075 e A ção Criminal n. 
473-1 ( ou 0 7 5 .0 3 .0 5 /8 7 ) . Há inclusive fotos dos rebocadores e balsas da 
M armud Cam eli e C ia Ltda. E também dos tratores florestais com  a 
madeira.

O sr. Orleir confessou  ter retirado “ apenas” “ 
55 9 ” toras e não 3 .0 0 0  toras. Sendo que seriam parte das 530 árvores 
( e não toras, n o ta r) m ais 26 árvores derrubadas em 1987. Embora o 
m esm o sr. Orleir m enciona em outra confissão 411 toras de cedro e 151
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toras de m ogno ( 562 toras ). O que demonstra as c o n tr a d iç o ^ X ^ L ^ S V  
Q uando m enciona cerca de 559 toras e não árvores , o sr. Orleir tentot&g d o ) ^ y 
confundir a polícia. Pois 530 árvores equivalem  a cerca de 2 .500  
toras. Pelo menos falou a verdade quando reconhece que retirou a (  N nf> ] 
madeira derrubada em 1985, tornando-se co-responsável por esta V  ̂ /
perda inclusive pelo fato de seu ato ter evitado leilão de venda que ^  
beneficiaria dos índios. Ao ter retirado a madeira e evitado a 
possibilidade do leilão ( já existiam três p rop ostas), fica certo sua 
co-responsabilidade pela destruição da madeira apreendida em 1985 
e saqueada em 1987.

Porém , om ite o fato que auxiliou o sr. Abralião 
inclusive em  fevereiro de 1985 e que retirava madeira desde 1981. E 
quando m enciona que 411 seriam de cedro, fica claro a contradição, já  
que o sr. Abrahão ( com  a Marmud e N anei Freitas ) alegou que derrubou 
530 árvores de mogno, em  anexo segue docum ento original assinado 
pelo próprio sr. Abrahão , que faz prova contra este réu , onde 
este reconhece que derrubou 530 árvores e não 530 toras.

V ale ressaltar que 530 árvores ( “ 2 .500  toras”) 
equivalem , pela tabela aplicada por um engenheiro florestal ( com  
m estrado) que será descrita abaixo, a 1 .848,45  metros cúbicos de 
madeira. C álculo feito a menor, já  que o M PF usa boa fé em suas ações . 
Ou seja, pela confissão do sr. Orleir, 559 toras seriam o equivalente a 
1.078 m etros cúbicos, o que mostra a equidade da tabela que segue adiante, 
pois se  cada tora m edisse cerca de 2 m etros cúbicos, 530 árvores ou  
2 .5 0 0  toras valeriam 5 .000  m etros cúbicos. Por equidade, utilizando a 
tabela, 530 árvores valeriam 1.848,45 m etros cúbicos , o que é equitativo. 
Dessa forma, de 1.848,45 metros cúbicos derrubados em 1985, o sr. 
O rleir teria retirado, segundo sua confissão e de acordo com relatório 
de medição, pelo menos 1.078,52 metros cúbicos medidos e cubados.

SOBRE O
VALOR DA MADEIRA

Trata-se de dívida de valor, pois tem  com o origem  
um ato ilícito ( ilícito civil bastaria, mas houve infrações de normas - 
ilícitos - penais, indígenas, am bientais, c iv is, administrativas, etc). D o  
m esm o m odo que uma vítima ao ajuizar uma ação visando indenização  
pela destruição de um fusca novo destruído em 1985, deve pedir o valor de 
um fusca n ovo, de h o je-1996, m ais juros de mora a partir da data do
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fato, dessa  forma, o correto será o valor da madeira de ho 
ressaltando que não houve tanta diferença, pois o “ boom “ do mogno 
ocorreu na década de SO.

É importante frisar que o metro cúbico de m ogno, 
segundo boletins da ITC , com  sede em  Genebra, de 3 0 .0 1 .9 6 , e 
tam bém  utilizando tabela da AIM EX - Associação das Indústrias 
M adeireiras Exportadoras , com sede em Belém PA, perm anece  
estável em  tom o de US$ 860,00 ( oitocentos e sessenta dólares 
am ericanos), cerca de oitocentos e sessenta reais o metro cúbico. 
Embora nos EUA e na Inglaterra, possa chegar a 2.000 ou 3.000 
dólares o metro cúbico. Transformado em móvel, pode chegar a 5.000 
dólares ou mais ( há camas de mogno sim ples sendo vendidas na Itália 
a 6.000 dólares). O transporte da madeira até M anaus demoraria cerca  
de 20  dias, pela  v ia  fluvial do rio Juruá, em  balsas. É bastante 
econôm ico. Som ente com o dado de com paração, vale m encionar que o 
transporte da madeira do vale do A cre é  feito por transporte rodoviário até 
Porto V elho RO e por balsa, pelo  rio M adeira, até Itaquatiara, após 
M anaus, com  gastos de apenas 20 dólares por metro cúbico. A té  
Paranaguá, PR, e daí para o m ercado internacional, custa apenas 100 
dólares o metro cúbico. Considerando que trata-se de esp écie  em  
extinção a ilicitude da conduta fica m ais patente. Já o preço do metro 
cúbico de cedro, segundo as m esm as fontes, está cotado em  cerca de R$ 
60 2 ,0 0  (se iscen tos e dois reais ) . Considerando a possibilidade de que 
parte fo sse  cedro rosa, então, o valor seria quase igual ao do m ogno. São 
estes o s  valores que devem  ser aplicados pois o m ercado de madeiras 
está conectado ao m ercado internacional. E as serrarias do sr.Orleir, em  
Cruzeiro do Sul e no seringal Flora, visavam  o m ercado externo,que rege o 
preço de madeiras com o m ogno e cedro.

530 ÁRVORES DE MOGNO E CEDRO 
EQUIVALEM A 1.848,45 METROS CÚBICOS 

ou seja, R$ 1.351.219,00

H ouve exploração sem  plano de manejo florestal, a 
escolha das árvores é totalmente empírica, “ escolhend o-se apenas as 
árvores ótim as” . O Engenheiro Florestal Francisco J. B. Cavalcanti, 
M .Sc.,CREA - 1902/84-D AM /RR, com especialização ( mestrado ) em 
M anejo Florestal, utilizou com o referência um estudo realizado pela  
FU N T A C  e IN PA , em  1990, na Florestal Estadual do Antimari. Trata-se



do maior estudo sobre as florestas acreanas realizado at 
momento. N este estudo, foram levantadas 204  unidades de amostra 
floresta , de 20  por 20 0  m etros cada uma, totalizando 81 ,6  hectares, nos 
quais, todas as árvores acima de 10 centímetros de diâmetro, 9.344 
indivíduos arbóreos ( árvores) foram medidas e analisados.

Vejam os o estudo/tabela (em  anexo, docum ento  
original) feito pelo  Engenheiro Florestal Francisco J. B. C ava lcan ti, 
com  M estrado, calcado no melhor estudo realizado no Acre, sobre 
as 530 árvores derrubadas, em  1985, pelos réus madeireiros:

“A tendendo ao v o sso  questionam ento, quanto ao 
volum e de 530 árvores de m ogno (Swietenia m acrophyla  K ing), bem  com o  
o seu valor estim ado, exploradas ilegalm ente por m adeireiros da região, 
tem os o seguinte a informar:

Consideramos: 530 árvores de mogno, exploradas 
para exportação, sem plano de manejo, sem  preocupação com  a floresta  
rem anescente ou com  a regeneração natural e sem  limite de espaço  
geográfico, isto é, escolhendo-se apenas as árvores ótimas, onde quer 
que estejam. Isto porque é o que normalmente ocorre na exploração 
ilegal do mogno.

O ideal seria avaliar o povoam ento em questão. N a  
im possibilidade de tal ação e no esforço de atender vossa  solicitação, 
tom am os com o referência um estudo realizado pela FUNTAC e INPA  
em 1990, na Floresta Estadual do Antimari. Trata-se do maior estudo 
sobre as florestas acreanas realizado até o momento.

N aquele estudo foram levantadas 204 unidades de 
amostra da floresta, de 20  por 200  m etros cada uma, totalizando 81,6  
hectares, nos quais, todas as árvores acim a de 10 centím etros de diâmetro,
9.344 indivíduos arbóreos, foram medidas e analisados.

Número de árvores por classe 
de diâmetro e altura média

A  partir da amostragem  descrita anteriormente, pode-se  
obter o número m édio de árvores por classe  de diâmetro (c lasse  de tamanho) 
e por hectare na F.E .A . Por exem plo: número de árvores por ha, de 40 a 50  
centím etros de diâm etro, de 50 a 60 , e assim  por diante.



Dentre as 9 .344  árvores estudadas, foram m edidas'^» ^ 
alturas de 827 (escolh idas aleatoriam ente), para determ inação das altura^í^™  
m édias por classe  de diâmetro.

Volume de fustes
( = tora inteira da árvore )

O estudo de volum e de fustes consistiu-se em análise de 
222 árvores daquela floresta, a fim de poder-se estimar o volum e das 

dem ais árvores, a partir da sua altura e do seu d iâ m etro  a 1,30 m do solo 
(DAP).

Foram testados 4 m odelos m atem áticos ( Berkhout, 
Spurr, Stoate e Schum acher), indicados por Loetsh et a l (1 9 7 3 )1, para, 
através da análise de regressão, ajustar os dados das 222 árvores, 
rigorosam ente cubadas na F .E .A ., pela fórmula de SM A LIA N .

O m odelo que apresentou m elhores cond ições de 
estim ativa (índice de correlação maior que 0 ,9 8 ) foi o de Schumacher 
(Cavalcanti & Rodrigues, 1990)2, a seguir descrito:

V = 1,05'4* DAP 1’9570* H0’7515

Onde: V =  V olum e com ercial bruto com  casca.
DAP =  D iâm etro da árvore a 1,30 m do solo. 
H =  Altura com ercial da árvore.

A  partir desta fórmula foi desenvolvida uma tabela para 
estim ar-se o volum e de madeira por hectare da área, baseado na classe  de 
diâmetro da árvore e na altura m édia correspondente aquela classe  de 
diâmetro.

Estim ativa do número de árvores, 
volume e valor de 530 fustes de mogno.

Para estim ativa do volum e de árvores, considerou-se os  
dados da tabela de Cavalcanti & R odrigues, a partir do diâmetro (D A P ) de 
50cm  (Tabela 1). Isto porque, normalmente, os madeireiros, quando retiram 
madeira ilegal (sem  plano de m anejo), de alguma área que não tem lim ites
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geográficos (que seriam determ inados pelo  plano), escolhem somente a] >
árvores de maior porte, que dão maior rendimento na serraria.

Tabela 1 - Estim ativa do volum e e do valor de 530 árvores.

1 2 3 4 5
LIMITES DE PONTO ALTURA VOLUME NÚMERO

DAP MÉDIO MÉDIA MÉDIO DE
(em cm) (em cm) (em m) (em m3) ÁRVORES

*

5 0 -  59,9 55 14,2 1,87 7,38
60 - 69,9 65 13,9 2,56 4,45
7 0 -  79,9 75 14,7 3,53 2,60
8 0 -  89,9 85 15,8 4,76 1,32
9 0 -  99,9 95 16,5 6,12 0,89
1 0 0 -1 0 9 ,9 105 16,4 7,41 0,56
1 1 0 -1 1 9 ,9 115 15,6 8,52 0,33
1 2 0 -1 2 9 ,9 125 19,1 11,68 0,36
1 3 0 -1 3 9 ,9 135 20,4 14,27 0,15
1 4 0 -1 4 9 ,9 145 20,4 16,41 0,09

>150 166 20,4 21,38 0,13
TOTAL 18,27

A partir da classe de diâmetro de 140 a 149,9 cm, 
repetiu-se a altura comercial média das árvores. Este procedim ento foi 
ora adotado, em  função da pouca ocorrência relativa de árvores nas 
classes de tamanho superiores, o que poderia comprom eter um dado 
médio geral para a área. M anteve-se portanto a altura constante, 
variando-se apenas o  diâmetro.

N a  coluna 1 observa-se os lim ites de classe de 
diâmetro, segu idos do diâmetro m édio de cada classe  (coluna 2), da altura 
m édia (coluna 3) e do volum e m édio por árvore (coluna 4). N a  coluna 5 
está o número m édio de árvores por hectare, por classe  de diâmetro (na 
F .E .A .), totalizando 18,27 indivíduos/ha.

B aseando-se na última coluna da tabela 1, calculou-se, 
com  “regra-de-três”, o  número árvores, de um universo de 530 árvores, que 
seria proporcional a cada classe de diâmetro, considerando uma estrutura 
sem elhante a da F .E .A . (coluna 1 da Tabela 2).

A  partir do número de árvores por classe  de diâmetro, 
calcu lou-se (utilizando-se a coluna 4 da tabela 1) o volum e de cada classe.
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Finalmente o valor de cada classe  (coluna 3 
Tabela 2) foi obtido utilizando-se o v a lo r  do m etro  cú b ico  do m ogno (USS&fr doMV  
8 6 0 ,0 0 ), fo rn ec id o  p ela  A sso c ia çã o  d as In d ú str ia s E xp o rta d o ra s de  
M a d e ira s  do E sta d o  do  P ará  - A IM E X . Isto  p orq u e  o m ogno é 
ex p lo ra d o  q u a se  ex c lu siv a m en te  para  exp ortação , em  fu n ção  dos a ltos  
p reço s d e  su a m a d eira  no m ercad o  in tern acion a l.

Tabela 2 - Estim ativa do número de árvores por classe  de diâmetro, volum e 
e valor (em  U S $ ) de um universo de 530 árvores exploradas por 
m adeireiros.

1 2 3
NÚMERO VOLUME VALOR

DE ESTIMADO ESTIMADO
ÁRVORES (em m3) (em US$)

214,25 401,68 345.441,07
129,07 330,23 283.997,99

75,38 266,15 228.889,15
38,40 182,87 157.266,65
25,96 158,75 136.527,56
16,36 121,12 104.164,10

9,60 81,82 70.366,38
10,31 120,45 103.587,58
4,27 60,90 52.372,21
2,49 40,85 35.132,54
3,91 83,63 71.922,78

530,00 1.848,45 1.589.668,00

C onsiderou-se o valor m áxim o da tabela da A IM EX
por dois m otivos:

1) A  tabela sugere “PREÇO S M ÍN IM O S” por classe  
de qualidade da madeira.

2) O com portam ento dos m adeireiros, quando não 
subm etidos a regras estabelecidas em  planos de m anejo, 
normalmente é  retirar apenas as árvores de melhor 
forma física, que proporcinam melhor qualidade de 
madeira.

V a le  ressa lta r  q u e na ex p loração  ilega l do m ogno, a 
p rá tica  é  ex trem a m en te  p red atória  à floresta . N ão há q u a lq u er
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p reo cu p a çã o  com  ou tras á rv o res ou com  a regen eração  natu ral 
flo resta . N este  tip o  d e  exp lo ra çã o  são  d erru b a d a s em  m éd ia  12 árv o res' 
d e  ou tra s e sp éc ie s , p ara  cad a  á rv o re  ab atid a . E sta s ou tras e sp éc ie s , A  , 
com o a A n d iro b a , A n g elim -p ed ra , F re ijó , Ip ê, M aça ra n d u b a , ( v* 9  ; 
S u cu p ira , V iro la , J a to b á , C ere je ira  e  m u itas ou tras, tam b ém  possu em  
v a lo r  no m erca d o  in tern acion a l, q u e v a r ia m  en tre  U S $  190 a U S $  400 o 
m etro  cú b ico ” . E sses  d an os pod em  e d evem  ser  co n sid erad os  
reflexos p a tr im o n ia is  d e  d an os m ora is , para  fixação  d e  d an os  
m orais .

í

L ogo, as 530 m etros cúbicos de m ogno equivaleriam  
a R $ 1 .589 .6 6 8 ,0 0  ( um m ilhão, quinhentos e oitenta e nove mil, 
seiscen tos e  sessenta e  oito reais ). O dano causado , para ser calculado, 
deve ainda comportar uma análise. O metro cúbico de cedro vale 70%  ( 
setenta por cento) do metro cúbico do m ogno, caso m etade das 530  
árvores fossem  de cedro, haveria uma redução de 15% ( quinze por cento  
) deste valor, ou seja 30%  a m enos sobre a m etade ( 50% ) das árvores. 
L ogo, 15% a m enos. D essa  forma, R $ 1 .589 .668 ,00  ( um milhão, 
quinhentos e oitenta e nove mil, seiscen tos e sessenta e oito reais ) m enos 
RS 2 3 8 .4 4 9 ,0 0  ( 15% do total, abatimento considerando a hipótese  
plausível que das 530 árvores m etade, 265 , seriam de cedro ).

O  to ta l, referen te  a 2 65  árv o res de m ogno e 265  
á rv o res  d e  ced ro  ser ia  d e  RS 1 .351 .2 1 9 ,0 0  ( um  m ilh ão , trezen tos e 
cin q u en ta  e  um  m il, d u zen tos e  d ezen ove  rea is ). E sse é o valor da 
m adeira derrubada em  1985 e retirada no início de 1987 . D ívida de 
valor. V ale ressaltar que o prejuízo dos índios foi bem  maior, pois , vale  
a pena rep etir :

“ na exploração ilegal do m ogno, a prática é
ex trem a m en te  p red atória  à floresta . N ão  há qualquer 
preocupação com  outras árvores ou com  a regeneração  
natural da floresta. N este  tipo de exploração são  
derrubadas em m édia 12 árvores de outras esp écies, 
para cada árvore abatida. E stas ou tras e sp éc ie s, com o  
a A n d irob a , A n g elim -p ed ra , F re ijó , Ipê, 
M a ça ra n d u b a , S u cu p ira , V iro la , Ja tob á , C ereje ira  e  
m u itas ou tras, tam b ém  p ossu em  v a lo r  no m ercad o  
in tern acion a l, q u e v a r ia m  en tre  U S $ 190 a U S $  400  
o m etro  cú b ico ” ( g .n .).
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Por isso , toda retirada de madeira e m p ír ic a \^  
altam ente prejudicial, com  manejo há pleno aproveitam ento. E sses  
outros danos podem  ser considerados por V ossa  E xcelência na 
indenização por danos morais e na perícia sobre danos ambientais.

A  esta som a (R $  1 .3 5 1 .2 1 9 ,0 0  ), importa ainda 
acrescentar juros de mora de 1 % ( um por cento) ao m ês, juros
com postos , desde fevereiro de 1985. N a  parte “ fundam entos juríd icos” 
há jurisprudência sobre os juros de mora a partir do fato e, também, 
sobre juros com postos quando se trata de indenização por atos ilícitos. 
Este é o pedido de alínea “ c” . O s fatos vão ser narrados com  m ais 
detalhes adiante.

PARTE DA MADEIRA RETIRADA PELO 
RÉU ORLEIR MESSIAS CAMELI, EM 1987 

E O VALOR DE 559 TORAS QUE ESTE 
CONFESSA TER RETIRADO

Há duas m edições sobre p a rte  da madeira retirada 
da com im idade Kampa, pelo  réus Orleir M essias Cam eli e sua em presa  
M armud Cam eli C ia Ltda. Em agosto de 1987, foi feito o “ Relatório de 
C lassificação e Cubagem  de M adeira - Á rea Indígena Kampa do Rio 
A m ônea” ( doc. em  anexo ), datado de 27 de agosto de 1987. Consta , 
também , um “ Plano de A plicação dos R ecursos Adquiridos da Venda  
das M adeiras “ ( em anexo, para subsidiar um dos pedidos) . Foram  
4 0 6 ,9 3 8  metros cúbicos de m ogno de primeira qualidade valendo U $  
86 0 ,0 0  o metro cúbico totalizando U $ 3 5 0 .0 2 0 ,0 0  . E 2 4 0 ,299  metros 
cúbicos de m ogno de segunda qualidade, valendo cada metro cúbico a 
quantia de 700 dólares, ou seja, U $ 168 .210 ,00  . E 3 0 1 ,124  metros 
cúbicos de cedro de primeira qualidade, a U $  60 2 ,0 0  o metro, totalizando  
U $ 181 .262 ,20 . E 130,161 metros cúbicos de cedro de segunda qualidade, 
o metro a U $ 35 0 ,0 0  , totalizando U $ 45 .5 3 5 ,0 0 . T O T A L  : RS
7 4 5 .0 2 7 ,2 0  ( se tecen to s e  q u aren ta  e  c in co  m il, v in te  e  se te  rea is e v in te  
cen ta v o s ). Considerando que um real vale 0 ,9868  dólares em 2 4 .0 3 .9 6 , 
segundo dados do B A C E N , a indenização seria de RS 735 .1 9 2 ,8 4  
( setecentos e trinta e cinco m il, cento e noventa e dois reais e oitenta e 
quatro centavos ) .  Este é o pedido de a lín ea  “ d”.



Isso no que tange apenas a madeira encontrada 
poder do sr. Orleir e pela qual este confessa  ser responsável. Ess«
montante é devido inquestionavelmente pelos dois madeireiros e 
suas firmas. Ocorre que esses 1.078,22 metros cúbicos são apenas 
a parte medida do total das 530 árvores derrubadas em fevereiro  
de 1985. E há também os juros de mora de 1 % ao mês desde o 
ilícito, juros compostos, aplicando-se 1% todo mês sobre o montante , 
juros sobre juros. Sobre os juros compostos, ver jurisprudência do 
STJ nos “ fundamentos jurídicos” desta ação, são vedados por 
anatocismo nos contratos de mútuo, mas aplicam -se em indenizações 
por atos ilícitos.

O Laudo de A valiação do O ficial de Justiça Avaliador 
Antonio Am brosio da Silva, que até hoje trabalha com o serventuário desta  
Vara, realizado em 28 de julho de 1989 constatou a existência de 508  
(quinhentos e oito) toras de madeira. D etectou , ainda, a ausência de 49  
(quarenta e  nove) toras de madeiras. Este Laudo foi feito dois anos 
após ( 1989) os fatos, por isso , o Relatório de M edição de 1987 deve  
ser acatado, pois guarda maior proximidade com  os fatos.

RESUMO DA QUANTIDADE 
DE MADEIRAS

TOTAL DAS MADEIRAS RETIRADAS - 900
toras ( consideradas por equidade m etros cúbicos ) de agoano ( m ogno) e 
cedro retiradas do igarapé R evoltoso  pela M annud Cam eli e Cia em  
1981 /1982 . M ais 530 árvores derrubadas em fevereiro de 1985 
equivalentes a 1.848,45 m etros cúbicos. Desses 1.848,45 metros 
cúb icos, 530 árvores, o sr. O rleir M essias Cameli retirou, no 
mínimo, em 1987, e isso foi confessado por ele mesmo, 1.078,22 
metros cúbicos.

DANOS M ORAIS - R$ 3.000.000,00 ( três 
milhões de r e a is ), com  base no que será explanado abaixo.

DANOS AM BIEN TAIS - devem  ser verificados 
por ocasião  de perícia, que o IB A M A  m esm o poderia realizar, 
considerando que árvores com  idade de 50 anos ou m ais foram  
cortadas de forma totalm ente desordenada, há vestíg ios fortes ainda.



CONTINUAÇÃO DA 
NARRATIVA DOS FATOS

RELATÓRIOS DO ANTIGO IBDF 
SOBRE A RETIRADA DAS MADEIRAS/1985

Em 1985, Abraão Cândido da Silva e sua firma 
Big-Bran, através da filial M adebran, invadiu e derrubou cerca de 530 
árvores de mogno e cedro. N anei Freitas da C osta e a M armud Cam eli 
ajudaram na derrubada. N este  m esm o ano, a equipe de delim itação da 
FU N A I, chefiada pelo  soció logo  M arco Antônio E. Santos, Grupo de 
Trabalho especial enviado de Brasília, denunciou esses  fatos. Esta equipe 
da FU N A I dirigiu-se até o local, acom panhada por fiscais do IBDF e 
agentes da Secretária de Segurança Pública. As m adeiras foram  
apreendidas. Houve interdição, a madeira ficou no local da 
derrubada.

O Relatório de Antônio Pereira Neto ( era o 
Adm inistrador da Funai no A cre na época ) ,  feito em  15 de dezem bro  

de 1985, assinado por este sertanista e por Terri V alle de Aquino, por 
A ntônio Luis Batista de M acedo , por Erasmo B elucci ( hoje
Administrador da Funai no A cre) e  pelo  m esm o Antônio Pereira N eto  
contém  descrição perfeita de vários fatos, que são causas de pedir 
nesta lide, vejam os :

“ Há mais de 20 anos que as matas e florestas do 
Amónia vêm sendo exploradas
indiscrim inadam ente pelos proprietários das 
grandes serrarias de Cruzeiro do Sul. M ilhares de 
toras de m adeiras, principalmente o agoano e o cedro , 
já  foram abatidas e retiradas da área indígena Kampa. 
D izem  os m oradores e índios Kampa de Vila  
Taumaturgo que o cedro e o agoano praticamente já  
foram todos abatidos no lado brasileiro do rio Amónia. 
Estão agora derrubando madeiras de lei nas cabeceiras 
dos igarapés Taboca, R evoltoso  e Am oninha e nas 
cabeceiras do próprio Am ónia, que avançam em  
território peruano.
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E , pior de tudo, é que continua a m esm a histó  
apesar de tantas denúncias pela Funai e pelo  IBDF. 
espectativa para janeiro/fevereiro de 1986 é de 
retirarem m ais de 2 mil toras de madeiras ( agoano e 
cedro) de dentro da área indígena Kampa do rio 
Am ónia. E nesta estim ativa não está incluída nenhuma 
tora das 530 árvores abatidas ilegalmente pelo 
com erciante/seringalista/dono de serraria de 
Cruzeiro do Sul, Sr. Abrahão Cândido, em 
Fevereiro de 1985.

Em Fevereiro/85, realmente, o Sr. Abrahão 
Cândido, grande empresário de Cruzeiro do Sul, 
mandou derrubar mais de 500 árvores de agoano e 
cedro entre os igarapés Revoltoso, Taboca e 
Amoninha, localizados na área indígena Kampa. 
Os em pregados do Sr. Abrahão ( Nanei de tal e 
M arm ude C am eli ) passaram mais de dois 
m eses nas matas derrubando estas madeiras com  
motor-serra e com  uma boa ajuda de um mateiro da 
região na localização destas árvores na floresta. 
Derrubaram estas 500 árvores de agoano/cedro em  
terras altas, entre um igarapé e outro, com  m ais de 2 
horas de caminhada para as margens destes igarapés, 
aonde elas poderiam ser retiradas. Já foram  
derrubadas tendo em vista a construção de uma 
estrada da margem do Am ónia até a fronteira 
peruana, entre o R evoltoso  e o Am oninha, e por ela 
retirarem todas as madeiras abatidas, utilizando 
tratores florestais.

E construção de uma estrada carroçável deste tipo não 
é nenhuma novidade dentro da área Kampa do rio 
Amónia.

Em 1981 ou 82 o comerciante e seringalista Cameli 
e Cia. retirou mais de 900 toras de agoano e cedro 
do igarapé Revoltoso, utilizando um trator de 
esteira, dois tratores CBT e um caminhão. 
Tiveram que derrubar muitas matas para abrirem  
uma estrada de mais de 3 km de extensão, entre o 
Revoltoso e o Taboca, pelos divisores de águas 
destes dois igarapés, que tem suas cabeceiras em
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território peruano. A té hoje os Kampa que vive  
próxim o a estes igarapés , estão sentindo dificuldades 
de encontrar caça , tal foi o barulho ensurdecedor 
destas máquinas pela floresta.

Os Cam eli devastaram as matas do Amónia e não 
foram nem  multados. O problem a com  o Sr. Abrahão 
Cândido é  que e le , por coincidência, foi pego  com  a 
m ão na butija. Se não fo sse  uma equipe da Funai de 
Brasília , que realizou a e leição  da área Kampa no 
início de 1985 e denunciou as derrubadas 
indiscriminadas destas 530 árvores de agoano/cedro no 
Am ónia, tudo teria passado com o se nada tivesse  
acontecido.

E ssa  equipe da Funai de Brasília, chefiada pelo  
antropólogo , M arco A ntônio do Espírito Santos, 
apresentou prontamente denúncias ao IBD F de 
Cruzeiro do Sul, que constatou a derrubada dessas  
árvores por ordens do Sr. Abrahão Cândido. O IBDF , 
depois que constatou essas denúncias multou e autuou o 
Sr. Abrahão e outros com pradores de m adeiras de V ila  
Taumaturgo, com o os responsáveis por esta  
devastação.

Diz o relatório do IBDF, de 16.05.1985, a este 
respeito:

“ ...chegam os a constatar a veracidade da denúncia 
formulada pela Funai, existindo as 500 árvores 
abatidas, todas de m ogno, abate este realizado pelo  
posseiro N anei de tal, a mando do Sr. Abrahão 
Cândido, que mora na área há m ais de 20 anos e que 
também inform ou de m ais de 150 árvores abatidas a 
uns 5 anos pelos posseiros e índios. Também  
constatam os a existência  de 820 toras de m ogno e 704  
toras de cedro que se encontram dentro do leito dos 
igarapés há m ais de 4 anos e que se não forem retiradas 
dentro deste período invernoso...
( ... ) Comunicamos que além da autuação do
Sr. Abrahão , foram autuados os Srs. Torfo do 
Vale, José Bezerra e Marmude Cameli e Cia.”
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Segundo os moradores do Am ónia as 530 árvor 
abatidas darão m ais de 5 mil toras de madeiras de lei.

O sr. Abrahão Cândido da Silva, Nanei Freitas e a 
M armude Cam eli e  Cia derrubaram 530 árvores em  fevereiro de 1985. 
Abrahão chegou a propor , ver docum ento em anexo original , que 
pagaria 40  mil cruzeiros por árvore abatida, totalizando Cr$
2 0 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0  ( vinte m ilhões de cruzeiros ) , quantia que deveria
indenizar os Kampa. L ogo, reconheceu e confessou  a retirada de 530  
árvores. A  Funai, constatando que o valor oferecido era pífio , 
recusou a proposta. Outra em presa, a firma Correia e Irmãos ( com  
grandes seringais, com ércio e serraria no Seringal Pucalpa ) propôs pagar 
de 15 a 20  mil cruzeiros por metro cúbico de todas as madeiras retiradas 
da área indígena, pouco melhor a proposta, também rejeitada pela Funai. 
O sr. Abdul Karim também apresentou proposta indecorosa. Rejeitada  
do m esm o m odo , dado que a proposta era vil.

U m a equipe com posta de p essoas da Funai ( Antônio  
Pereira N eto  e Erasmo B elucci ) , da C PI-Acre ( Terri V alle de Aquino e 
A ntônio Luis Batista de M acedo ) se deslocaram  até a área para 
apresentar as propostas à com unidade Kampa do rio Am ónia. Viajaram de 
16 .11 .85  a 12.12. 1985. Voltaram da área Kampa acom panhados de 
lideranças indígenas. Ocorreu que o sr. Orleir M essias Cam eli 
resolveu  as co isas de seu je ito , invadiu com  22 p eões uma área 
indígena que , na época, tinha pouco m enos que 50 fam ílias ( 260  índios) 
espalhadas ao longo do rio A m ónia e ao longo do rio Amoninha. E 
saqueou a madeira apreendida pelo  IBDF e pela F u n a i, além  de derrubar 
muito m ais árvores.

Entre março e abril de 1987, a firma M A R M U D E  
CAM ELI & C IA  L TD A  invadiu a Terra Indígena Kampa do Rio Am ônea e 
retirou as 530 árvores, além  de derrubar outras. C olocou  tudo em balsas,
deixando muita madeira se perder por causa das enchentes das águas 
do rio. M uitas dessas madeiras tinham de 2 a 3 metros de diâmetro e 
quase todas mais de três metros de comprimento ( eram árvores 
inteiras e não toras, esse ponto pode ser provado com testemunhas e 
pelas m ed ições), cerca de cem anos de idade.



Em abril de 1987, várias balsas da firma Marmui 
Cam eli Ltda com  essas madeiras foram avistadas, descendo o rio A m ônea, 
pelos integrantes da equipe da FU N A I (Portaria PP N° 2 18 /87 ), responsável 
pelo  levantam ento das necessidades das com unidades indígenas do 
M unicípio de Cruzeiro do Sul, no âmbito do PMAC1 I. Esta equipe, 
coordenada pelo  chefe de Posto Indígena de Cruzeiro do Sul, Antônio Luiz 
Batista de M acêdo, era tam bém  integrada pelo  técnico em agricultura e 
pecuária/SU A F R eginaldo C osta Santos, pelo m édico da FU N A I João  
B o sco  Guerreiro da Silva, pelo  antropólogo ( hoje na FU N A I) da

r _

C om issão Pro-Indio do A cre Terri V alle de Aquino e pelo  representante da 
U nião das N a çõ es  Indígenas , José Correia da Silva Jamináwa.

A  madeira saqueada da Terra Indígena Kam pa passou  
pela V ila ( hoje cidade ) M arechal Thaumaturgo, onde o rio Am ônea  
deságua no rio Juruá, e cerca de 20  Km abaixo, foi armazenada quase 
toda no lago da Flora, situado na Fazenda ( ser in g a l, com  serraria ) Flora, 
de propriedade de Orleir M essias Cam eli ( de sua empresa, adquirida no 
início da década de 1980) . O lago da Flora, com  cerca de 2 km de 
com prim ento e 150 m etros de largura, ligado ao rio Juruá, foi poluído, 
principalm ente pela grande quantidade de tinta advinda das cascas do 
m ogno e  do cedro. N este  seringal ou fazenda Flora o sr. Orleir M essias  
Cam eli deixou a madeira apodrescer , parte da madeira foi sendo  
retirada pelo  córrego de 2 quilôm etros que leva do rio Juruá até o Lago 
Flora, durante a cheia do rio.

D eve  ser considerado que , no alto Juruá, basta juntar 
as toras ( quase árvores inteiras) em  balsas, amarrando-as, para 
conseguir balsas que levem  200  m etros cúbicos de madeira, logo , seriam  
cerca de oito balsas ou pouco m ais, que 4 ou 5 hom ens com  um ou dois 
rebocadores ( um barco sim ples com  m otor de “cam inhão”, potente) 
levariam. D a  área indígena Kampa a Cruzeiro do Sul seriam cinco ou  
seis dias, a madeira poderia ter ficado armazenada em  depósito e não  
mergulhada no lago Flora ( durante a cheia boiando, sendo retirada aos 
poucos). D e  Cruzeiro do Sul, após ser serrada e transformada em  
pranchas, poderia ser levada para M anaus em balsas de 800 metros 
cúbicos ou m ais, em cerca de 11 a 12 dias chegaria a M anaus A M , 
podendo ser vendida. Ou até B elém . O custo seria pequeno e o preço da 
madeira com pensa.

A  em presa M A R M U D E  CAM ELI & C IA  LTDA  
invadiu e retirou, portanto, madeiras de lei de dentro da Terra Indígena 
Kampa do R io A m ônea. M otivado pela vontade de obter lucro fácil,
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desrespeitou à leg islação florestal e de proteção aos índios, bem corri 
criminal, através de ato furtivo e danos com etidos, com  a degradaç 
destas áreas riquíssim as em  biodiversidade genética. Seu ato inclusive 
poderia configurar também apropriação indébita qualificada, já que 
a madeira tinha sido apreendida e interditada pela FUNAI e IBDF.

Importa frisar que a retirada de madeira da Terra 
Indígena Kampa do R io A m ônea foi feita em escala  industrial. Grande 
parte d essa  madeira fazia parte das 530 árvores de m ogno e cedro, ou seja, 
2 .5 0 0  toras, apreendidas pela  FU N A I, IBD F e Secretaria de Segurança do 
Estado do A cre, em 1985. Estas madeiras jaziam  no local aguardando 
licitação pública, cujo resultado seria revertido em benefício da 
com unidade Kampa. Foram estas m adeiras, além  de outras árvores que 
derrubou, possivelm ente m esm o no Peru, que a em presa do senhor 
Orleir M essias C am eli retirou em  1987. Em 1985 foi realizado leilão  
para venda destas madeiras e tam bém em  1986 ( propostas com  validade 
até abril de 1986 ) ,  em  anexo , seguem  provas docum entais dos le ilões  
de 1985 para a venda da madeira que redundaria em benefício para os 
Kampa, estes não tiveram êxito, pois os m adeireiros combinam boicotar 
tais le ilões. Porém, em 1987, no início do ano, o sr. O rleir retirou 
furtivamente a madeira já apreendida pela FUNAI e pelo IBDF.

O sr. O rleir M essias Cameli , usando sua empresa  
estabeleceu acampamento a 45 minutos de barco acima da foz do 
igarapé Revoltoso. O mapa que consta com o anexo mostra que o 
Igarapé R evoltoso  fíca praticamente no centro da Terra Indígena Kampa do 
R io A m ônea e que as m alocas indígenas ficam  ao longo deste rio. O 
prejuízo material e moral fica claro , já  que o C ódigo de Processo Civil 
(art. 335  ) considera que fatos que ocorrem  de acordo com  a experiência  
normal das co isas (“ regras de experiência com um  subministradas pela  
observação do que ordinariamente acontece “) não precisam  de provas.

INDENIZAÇÃO PELA M ADEIRA
E PELAS M ATAS CORTADAS

O S T F , no R ecurso Extraordinário n. 100 .717, tendo  
com o Relator o M inistro Francisco R ezek , decidiu que : “ as matas de 
preservação permanente são indenizáveis, visto que, embora proibida a 
derrubada pelo  proprietário, persiste o seu valor econôm ico e eco ló g ico ” ( 
R D A , 157, pág. 144). Principalmente madeiras que os índios Kampa
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cortavam aos pou cos, para trocarem por panelas, algum tecido, faca  
etc. E ficaram sem  esse  bem  econ ôm ico, passível de exploração  
racional e retirada p elos igarapés e pelo rio Juruá. Poderiam retirar 
pelo igarapé R evo ltoso  e Am oninha, levar ao rio A m ónia e daí até o rio 
Juruá, por este rio sinuoso, por balsas que carregam até 800 metros 
cúbicos, é fácil chegar até M anaus e aos com pradores do mercado 
internacional . L ogo, a madeira retirada tem  valor com ercial ( dívida de 
valor, considerar o  valor atual do metro cúbico) e também tem  as árvores 
e o so lo  destruído para a extração da madeira, duas indenizações distintas. 
Sendo a indenização por danos morais a terceira devida. Pedidos distintos 
e autônom os cum uláveis pela conexão.

Análise de algumas 
PROVAS extraídas do Inquérito 
da Polícia Federal de n. 075/87

Dos autos do Inquérito n. 075/87, onde o sr. Orleir 
M essias Cam eli foi indiciado, importa transcrever parte do “Relatório de 
M issão”, elaborado por agentes da Polícia Federal, “R e f:  O .M  066 /87  - SO, 
de 10 .0 4 .8 7 ”, e assinado pelo  Delegado de Polícia Federal Dr. Felipe 
Augusto Aragão Evangelista, Matr. 0 2 2 .2 6 9 2 , em 05 .05 .1987:

“Cumprindo determ inação contida na O .M . 066 , nos 
deslocam os em  avião da V A R IG  para Cruzeiro do Sul, 
no dia 13 .04 .87 , em com panhia dos APFs LUCILO e 
SA N T O S, e depois de contatos necessários nessa  
cidade, na madrugada do dia 15 seguim os pelo Rio  
Juruá em  barco do IBDF em direção a V ila Mal. 
Taumaturgo, juntando-se à viagem  os APFs 
R EZEN D E e ELDER, que estavam  em CZS [Cruzeiro 
do Sul], os agentes do IBDF Francisco W agner de 
Santana Am orim  e W alter Fernandes Filho e os  
representantes da FU N A I, M acêdo e Correia,...

...só  conseguim os chegar em M al. Taumaturgo no 
dom ingo, 19 .04 .87 , por volta das 10 horas,..”

D e  Taumaturgo prosseguim os pelo  R io Am ónia  
em  um barco pequeno com  motor de rabeta, e no 
transcorrer da viagem  fom os observando inúmeras
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toros de madeira descendo pelo rio, que est 
enchendo, para juntarem -se a outros presos na boc 
do Amónia com o Juruá.

N a tarde d esse m esm o dia (1 9 .0 4 ) encontram os 
dois rebocadores e uma balsa da firma M armude 
Cam eli, e m ais seis máquinas (01 trator D -6  Caterpillar 
de esteira, 01 trator Valm et, 03 Skiller de esteira FMC  
e um Skiller Caterpilar de pneus) na margem do rio, no 
Seringal M inas Gerais, ocasião em que questionam os o 
Sr. M armude sobre a retirada ilegal, por sua firma, de 
madeira de lei da reserva indígena dos K am pa...”

Em declarações prestadas diante desta autoridade, 
e reduzidas a termo no Posto de Serviço em  
Cruzeiro, o Sr. O RLEIR M ESSIAS CAM ELI, 
sócio-gerente da firma M armude Cameli, contestou  
em  parte a denúncia da FU N A I, responsabilizando-se 
apenas pela retirada de 559 toros de madeira da 
A.I. Kampa, entre mogno e cedro, confirmando o que 
já  dissera seu pai, que referidos toros, menos 26, 
pertenciam a árvores derrubadas em 1985 e que 
estavam  se estragando no chão e que se não fossem  
retiradas apodreceriam rapidamente causando maior 
prejuízo aos índios. A legou  ter com unicado tal fato a 
FU N A I, através de docum ento recebido em m ãos pelo  
seu destinatário, Dr. H issa Abrahão, diretor do 
Patrimônio Indígena em M anaus-A M , conform e 2a via  
apresentada, o qual teria dito na ocasião não haver 
problem a e que a autorização seria formalizada 
brevem ente, uma vez que o declarante havia se 
prontificado em pagar o preço cobrado pela 
FUNAI e ainda a prestar total assistência aos 
índios, em forma de doação de vacas, tábuas para 
construção de moradia, e o que fosse mais 
necessários para melhorar o modo de vida dos 
indígenas” ( p. 25 do Inquérito arquivado nesta  
Vara ).

L ogo, o réu, Sr. Orleir M essias Cam eli, sabia 
claramente que deveria ( e ainda deve) pagar indenização aos índios



O sr. Orleir M essias Cameli disse, textualmente, 
e assinou , no “Term o de Declarações” , nas fls. 33, do Inquérito 
Policial feito na Polícia Federal ( cópias autenticadas em anexo) , no 
dia 23 de abril de 1987, perante o Delegado da Polícia Federal Dr. Felipe 
Augusto Aragão Evangelista,

“ Q U E , em pagam ento pela madeira extraída da 
área indígena, a firma M armude Cam eli se prontificou  
em  pagar o que fosse cobrado pela FUNAI, e, 
independente desse pagamento ainda daria total 
assistência aos índios, através de doação de vacas, 
m adeiras em forma de tábuas, e o que fosse 
necessário para melhorar o seu modo de vida, 
bastante precário; Q U E , vizinho a área indígena, no 
Seringal M inas Gerais, a firma dirigida pelo  
declarante, tem  um contrato de arrendamento para 
retirada de madeira de lei, daí ter adentrado na terra 
indígena para aproveitar a madeira que já estava 
no chão desde 1985; Q U E , esclarece que a quantidade 
real de toros de madeira retirados da área indígena do 
R io Am ónia, é a seguinte: 411 (quatrocentos e onze) 
de cedro e 151 (cento e cinquenta e um) de aguano 
ou mogno; Q U E, atualmente se encontram nos 
seguintes locais: 249  (duzentos e quarenta e nove) toros 
dentro do Igarapé Tabocas, no alto Rio A m ónia, 102 
(cento e dois) toros dentro do R io Am ónia, em  frente à 
propriedade, digo, à morada do Sr. Nancy, e o restante 
no Lago Flora, no Seringal do m esm o nom e, na margem  
esquerda do R io Juruá; Q U E, tão logo  haja água 
suficiente no R io Am ónia, as toros que se  encontram  
neste rio e no Igarapé Tabocas, serão transferidos para 
o Lago Flora, onde ficarão a d isposição da 
FU N A I/IB D F; QUE, toda essa madeira foi
apreendida pelo IBDF e a firma M armude 
C a m eli, foi au tu ada;...

QUE, trabalhou na retirada de madeira na área 
indígena por aproximadamente vinte e cinco dias, 
encerrando no dia 13.04.87;
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Q U E , o equipam ento utilizado foi o seguinte: 01 (um) 
trator D -6  Caterpilar de esteira, 01 (um) trator Valm et 
S/super tatú, 03 (três) Skiller de esteira FM C e 01 
(um) Skiller Caterpilar de pneus; Q U E , não teve  
intenção de burlar a legislação, m as tão-som ente 
aproveitar a madeira que estava se estragando no 
chão e pagar o preço justo à FUNAI, e 
consequentemente aos índios; ...Q U E , acha até que 
algum a madeira foi retirada do território peruano, 
pois é difícil de se saber as lim itações da fronteira” .

C hegou, portanto, a admitir que “alguma madeira foi 
retirada do território peruano” , o que mostra a gravidade do fato, passível 
de gerar até m esm o problem as internacionais. Por “ vinte e cinco dias” 
retirou madeiras de uma terra indígena ( era o sócio-gerente e fez  
entendim ento com  a Funai, enquanto retirava a madeira com unicava o 
fato e buscava legitim ar através de acordos escu sos com  a Funai) , 
causando pertubação e pânico em toda aquela população, já  que estava  
com  equipe de quase 25 hom ens , com  máquinas pesadas e aparelhos de 
rádio. Usou três Skiller de esteira, um Skiller de pneus, um Valmet 
Super-Tatú e um trator D-6 de esteira, no mínimo , seis tratores com  
potencial de destruição florestal gigantesco e muitas motosserras. 
Enganava os índios dizendo que a Funai tinha autorizado o 
desm atam ento. Para , dessa  forma, tirar impunem ente a madeira.

OUTROS DEPOIMENTOS DE 
TESTEMUNHAS NO INQUÉRITO POLICIAL 

DA POLÍCIA FEDERAL de n. 075/87

Segundo a testem unha W alter Fernandes Filho, 
A gente de D efesa  Florestal lotado na D elegacia  Regional do IBDF (hoje, 
IB A M A ), em  R io Branco - A C , e le, juntam ente com  seu com panheiro de 
fisca lização Francisco Vagner de Santana Amorim, esteve na área indígena 
Kam pa do rio A m ônea, em  abril de 1987, para apurar denúncia de retirada 
de madeira daquela área. Em seu depoim ento prestado à Polícia  Federal na 
apuração d esses fatos disse:

“ (...) Q U E, chegando na Á rea Indígena dos Kampas 
verificaram a procedência da denúncia, e com o  
providência foi lavrado o Auto de Infração n°
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0117560 e apreendidos 557 toros de madeira 
espécies mogno e cedro, sendo autuado a Firmá 
M AM UDE CAM ELI e Companhia Ltda; QUE, a 
madeira retirada pela firma M ARM UDE CAM ELI 
retirada da Á rea Kampa foi de forma m ecanizada e 
transportada por via fluvial através dos igarapés 
Tabocas e R evoltosos e p elos R ios A m ónia e Juruá; 
Q UE, ao chegarem ao local já encontraram o 
maquinário da firma M ARM UDE CAM ELI fora 
da área indígena, no Seringal M inas Gerais;

(...) Q UE, em relação a firma M ARM UDE  
CAM ELI, falou que o prejuízo era grande para os 
índios, visto que a madeira estava sendo retirado 
por máquinas e em GRANDE Q UANTIDADE .”
(texto com  a grafia original. D estaques e grifos n ossos)

Outra testem unha neste Inquérito foi o sr. 
FRANCISCO  VAG NER DE SANTANA AM O RIM , em  seu  
depoim ento, afirmou:

“(•••) QUE, na área indígena Kampa constatou que 
a firma M ARM UDE CAM ELI havia derrubado 
recentemente 30 árvores, e retirado além destas, 
COM  M AQ UINÁRIO  PESADO, outras árvores 
abatidas há dois anos atrás por outra firma, de 
propriedade do Sr. ABRAH ÃO  CÂNDIDO  DA  
SILVA; (...)  Q U E , uma v ez  constatada a infração, a 
firma M A R M U D E  CAM ELI foi autuada e a madeira 
apreendida (...); Q U E , a madeira apreendida foi 
depositada com  a firma M A R M U D E  C A M E L I...” 
(texto com  a grafia original. D estaques e grifos n ossos)

N o  seu depoim ento prestado ao M M . Juiz Federal da 
Seção Judiciária do Estado do A cre ( fato ocorrido antes de 1988, o 
p rocesso  sumário in iciava-se perante o D elegad o que fazia a citação ) no 
dia 24 de m aio de 1988, o SR. HISSA HAGIB ABRAH ÃO , então 
funcionário da FU N A I em  M anaus - A M , e na época diretor do Patrimônio 
Indígena, confirm ou que, efetivam ente, a em presa M A R M U D E  CAM ELI 
“atuou” na área indígena Kampa do rio A m ônea. Hissa Hagib Abrahão 
disse :



“ Que no dia 20 de março o interrogado for^fr do 
procurado em seu gabinete pelo Senhor O rleir 
Cam eli, da Firma M ARM UDE CAM ELI, o qual lhe 
apresentou 2a via de um expediente dirigido à D ivisão  
no qual requeria autorização para extração de madeira 
na reserva indígena situada no A lto Juruá, M unicípio de 
Cruzeiro do Sul - A C , ao mesmo tempo em que 
informava que já se encontrava na área 
RETIRANDO  M ADEIRA (...)  Que já  chegara 
com unicação da administração da FU N A I em Rio 
Branco, dando ciência de que a Empresa 
M ARM UDE CAM ELI, efetivamente estava em 
atuação na área indígena...” (Grafia original, 
destaques n ossos)

Tal depoim ento é reforçado pelo  do Sr. 
SEBASTIÃO AMÂNCIO DA COSTA, então Superintendente da 
FU N A I em  M anaus - A M  , de toda a R egião A m azônica ( cargo altíssim o , 
pouco abaixo que o de Presidente da Funai), quando no interrogatório em  
ju ízo  diz:

“ Que o interrogado tem conhecim ento do fato 
referenciado no p rocesso , pois em  21 de março de 
1987, o Senhor H issa  Abrahão, C hefe da D ivisão de 
Patrimônio Indígena da 5a Superintendência R egional 
da FU N A I com unicou ao interrogado, que exerce a 
função de Superintendente R egional da FU N A I, que 
recebera solicitação da Firma M ARM UDE CAM ELI 
para extrair madeira na Reserva Indígena situada 
no M unicípio de Cruzeiro do Sul, sendo que, a 
referida empresa DIZIA QUE JÁ SE 
ENCONTRAVA TRABALH ANDO  NA ÁREA NA  
RETIRADA DE M ADEIRA (...) Que no dia 07 de 
abril de 1987, H issa Abrahão voltou a despacho com  o 
interrogado ensejo em  que inform ou-lhe que não 
adotara de pronto as providências recom endadas porque 
entendera da conveniência de antes efetuar diligência  
para constatação do fato, o que fora efetuado e
CO NSTATADA A VERACIDADE DA 
PRESENÇA DA PRESENÇA DA FIRM A  
M ARM UDE CAM ELI na área indígena...” (grafia 
original. Destaques e grifos nossos)
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RELATO DO AUTO DE INFRAÇÃO 
DO IBDF - 24.04.87

N o  Auto de Infração feito pelo IBDF (hoje, IBA M A ), 
datado de 24 de abril de 1987, quem assina como autuado é “ O rleir 
M essias Cam eli”, e como depositário o mesmo “O rleir M essias 
Cam eli “ (fls. 39 dos autos do Inquérito, documento em anexo). O 
que demonstra a responsabilidade pessoal do sr. Orleir M essias Cameli.

N a relação dos produtos, que está no Auto de 
Infração, consta: “ 557 ( quinhentas e cinquenta e sete ) toras de madeira, 
das esp éc ies m ogno e  cedro, sendo 405 ( quatrocentos e cinco) toras de 
cedro e 152 ( cento e cinquenta e dois ) toras de m ogn o...” . M adeiras estas 
que “ficarão depositadas no endereço M argem esquerda do rio Juruá, mais 
precisam ente no Seringal Flora” . Consta ainda no Auto de Infração:

“Fica o depositário advertido que não poderá vender, 
emprestar ou usar os m encionados bens, zelando pelo 
seu bom estado de conservação sendo responsável 
por qualquer dano que venha a ser causado aos 
m esm os até a decisão final da autoridade 
competente quando os restituirá nas mesmas 
condições em que os recebeu (art. 1.287 do Código 
C iv il)”.

N o  Auto de Infração do antigo IBDF ( hoje IB A M A ), 
que segue em anexo e  sendo docum ento público m erece fé pública ( 
art. 93 da Carta M agna) ainda consta a “descrição da infração” :

“transportou por via aquática, 557 (quinhentas e 
cinquenta e sete) toras das espécies mogno e cedro, 
sem cobertura da respectiva guia florestal”.

N este  Auto de Infração do IBDF, de n° 0117560 , 
série A , cópia  em anexo autenticada, assinam  com o testem unhas o



agente da polícia federal Elder Felix Ribeiro e o funcionário do 1B 
Francisco Vagner de Santana Amorim. Está m encionado coi 
depositário ora a firma “Marmud Cam eli e Cia Ltda” ora “Orleir 
M essias C am eli”, razão pela qual ficam  com o réus nesta ação. A 
responsabilidade pessoal do sr. O rleir ocorre devido a ato ilegal 
praticado quando era sócio-gerente de empresa, como o fato cometido 
extrapola os objetivos sociais da firma , fica o sócio-gerente 
pessoalm ente responsável , e também pela participação ativa do 
mesmo.

Há provas dos fatos narrados: a confissão  livre do 
réu sr. Orleir ( reconhecim ento que retirou 411 (quatrocentos e onze) - 
toras - de cedro e 151 (cento e cinquenta e um) de aguano ou m ogn o) . A  
confissão  livre e espontânea, no inquérito penal e em docum entos que 
assinou dirigidos a Funai, constitui “ probatio probatissim a” . A  
confissão  escrita em  carta m issiva a Funai faz prova contra aquele que 
subscreveu livrem ente, no caso o sr. Orleir. O sr. Abrahão também assinou  
confissão/reconhecim ento que retirou as madeiras ( em anexo, original com  
sua firma reconhecida) . E há prova testemunhal, onde importa 
acrescentar que alguma inimizade nasceu após o ilícito e provém do 
mesmo , dessa forma, vale como boa prova testemunhal . E há provas 
indiretas, indícios convergentes ( sem contra-indícios) que têm tal 
poder que geram m esm o sentenças condenatórias penais, logo , podem  
fundam entar sentenças de indenização. O s fatos são também  
notórios, foram publicados várias v ezes  em jornais e nunca refutados. 
V ejam os alguns textos jornalísticos que também reforçam a narrativa 
dos fatos ( subsídio para a exposição  dos fundam entos fáticos, causa de 
pedir remota):

RELATOS/ARTIGOS DE JORNAIS 
SOBRE OS FATOS EM LITÍGIO

O artigo 334 do CPC diz que “ não dependem  de 
prova os  fatos: I - notórios “ . U m  fato grave e relevante divulgado por 
anos na imprensa sem  refutação , tem presunção de veracidade.

Terri Valle de Aquino, antrópologo da Funai com  
renom e nacional e obras publicadas, no jornal “G azeta do A cre”, de 22
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de dezem bro de 1985, publicou o artigo “Antrópologo  
devastação e  roubo de toras em  área indígena” . Vejam os:

“Há m ais de 20 anos que as matas e florestas do 
A m ónia vêm  sendo exploradas, indiscriminadamente, 
p elos proprietários das grandes serrarias de 
Cruzeiro do Sul. M ilhares de toras de madeiras já  
foram abatidas, retiradas e com ercializadas com  os 
donos das madeireiras da capital dos náuas. E 
atualmente a quase totalidade delas estão sendo  
retiradas da área dos índios Kampa.

Estão agora derrubando madeira nas cabeceiras dos 
igarapés Revoltoso, Taboca e Amoninha e nas 
cabeceiras do Amónia, que avançam em território 
peruano.

E ste ano m esm o, em fevereiro, o com erciante, 
seringalista e madeireiro Abrahão Cândido, ‘grande 
em presário' de Cruzeiro do Sul, mandou derrubar mais 
de 500 árvores de agoano [m ogno] e cedro entre os  
igarapés R evoltoso , Taboca e Am oninha, localizados na 
área indígena Kampa. O s em pregados de “seu” 
Abrahão passaram m ais de dois m eses nas matas 
derrubando estas madeiras com  m otoserra ...

Em 1981 ou 82 o comerciante e seringalista Cameli 
e Cia retirou mais de 900 toras de agoano do 
igarapé Revoltoso, utizando um trator de esteira, 
dois tratores CBT e um caminhão. Tiveram que 
derrubar muita floresta para abrirem uma estrada 
de 3 km. Até hoje os Kampa, que moram próximo 
a este igarapé, estão sentindo dificuldades de 
encontrar caça, tal foi o barulho ensurdecedor 
destas máquinas pela floresta.

Os Cameli devastaram as matas do Amónia e nunca 
foram m ultados. O problem a com  o Sr. Abrahão 
Cândido é que e le , por coincidência, foi pego com  a 
m ão na butija. Se não fo sse  uma equipe da FU N A I de 
Brasília...
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A  FU N A I apresentou prontamente denúncias 
IBDF/Cruzeiro do Sul, que constatou a derrubad 
indiscriminada de madeiras na área indígena por ordens 
do Sr. Abrahão Cândido. M ultou e autuou o Sr. 
Abrahão e outros com pradores de madeiras com o  
responsáveis por esta devastação.

Diz o relatório do IBDF, de 16.05.85:

“... chegamos a constatar a veracidade da denúncia 
formulada pela FUNAI, existindo as 500 árvores 
abatidas, todas de mogno, abate este realizado pelo 
posseiro Nanei de tal, a mando do Sr. Abrahão 
Cândido, que mora na área (...)

Comunicamos que além da autuação do sr. 
Abrahão, foram autuados os Srs. Torfo do Vale, 
José Bezerra e M arm ude Cameli e C ia.”

Segundo os moradores do Amónia as 500 árvores 
abatidas darão mais de 5 mil toras de madeiras.

A ssim , em  1985, de acordo com  relatório do IBDF  
de 16 de m aio de 1985, Abrahão Cândido da Silva, com  a participação 
da firma M armude Cam eli e Cia ( na época firma em nom e coletivo, 
tom ando-se Ltda em  agosto de 1985) derrubaram 500 árvores,
equivalentes a m ilhares de m etros cúbicos de madeira de lei. A  FU N A I 
notificou o sr. Abrahão Cândido da Silva “para suspender as atividades de 
extração”. E interditou a madeira. H ouve duas concorrências públicas, com  
editais publicados nos jornais locais, para a compra da madeira ( 
docum entos em  a n e x o ).

Desde 1985, essas madeiras estavam embargadas 
pela FUNAI e IBDF, fato este que está provado com documentos 
anexados a esta petição. Estas m adeiras estavam interditadas. O 
diretor de Patrimônio Indígena da época (ofícios de 06.08.85 e

r

outros), sr. Aureo Araújo Faleiros, atesta sobre este ponto, em 
documentos firm ados em 1985, que seguem em anexo.

O Sr Orleir M essias Cam eli, em  1987, apoderou-se, de 
acordo com  sua própria confissão, de madeiras já apreendidas pela
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FUNAI e pelo IBDF em 1985. Esta madeira deveria ter sido vendi 
em leilão em 1985. E m ais, em  1987, ainda retirou m ais madeiras. N o  
m eio das selvas, para a retirada de madeira, é necessário a destruição de 
muitas árvores para construção de estradas e ramais, além de ter 
aproveitado a ocasião para extrair outras madeiras. Estes saques e 
destruições ocorrem desde 1980. Cabe ao Judiciário colocar um basta 
em  tanta destruição impune das Florestas e dos p ovos da Floresta, que 
vivem  do extrativism o e podem  ter uma vida decente com  bom  manejo 
florestal que perpetue os recursos naturais renováveis.

N o jornal “ G azeta do A cre” , de 29  de dezem bro de 
1985, o antrópologo Terri V alle de Aquino escreveu outro artigo 
denom inado “M adeireiras Invadem Áreas Indígenas no A cre”, onde faz uma 
descrição correta dos fatos relativos à retirada de madeira da Terra 
Indígena Kam pa do R io A m ônea pela M A R M U D E  C AM ELI & CIA  
L TD A , o que demonstra que são fatos notórios que integram a 
História do Acre:

“Em 1985, a SER R A R IA  B IG -B R A N , de 
propriedade do com erciante e pecuarista, Abrahão 
Cândido, invadiu e mandou derrubar 530 árvores de 
cedro e agoano (m ogno) dentro da ÁREA  
INDÍG ENA KAM PA DO RIO AM Ô NEA A  
derrubada crim inosa de grande quantidade de árvores 
nobres e a intenção da em presa em utilizar máquinas e 
equipamentos pesados assustaram os índios Kampa, 
que, com  apoio da U N I-N orte e da C om issão Pro-índio  
do A cre, denunciaram publicam ente a invasão de suas 
terras e a devastação de suas florestas. C om o a 
denúncia dos índios teve grande repercussão na 
imprensa e junto às autoridades estaduais e federais, 
a Polícia Federal foi acionada e junto com fiscais do 
IBDF apreenderam toda essa madeira derrubada 
naquela área indígena. O Sr. Abrahão Cândido foi 
apenas multado sim bolicam ente pelo IBD F e as 
madeiras de lei ficaram sob a responsabilidade da 
FU N A I.

Em 1987, passados dois anos da apreensão  
destas madeiras e a FU N A I não tendo ainda tom ado  
qualquer providência para vendê-las, outra grande 
madeireira, M ARM UDE CAM ELI & CIA LTDA, 
dirigida pelo Sr. O rleir M essias Cameli, outro
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grande latifundiário, comerciante e pecuarista
r

Cruzeiro do Sul, invadiu novamente a Area do 
Amônea e de lá retirou toda a madeira 
anteriormente apreendida pela PF/1BDF e ainda 
derrubou outras quantidades de árvores.

Desta vez a invasão foi em grande estilo, 
pois a firma do Sr. Cam eli utilizou seis tratores 
SK ILLER e W ALM ET SUPER TATU, com  esteiras 
e pneus, e ainda abriu uma estrada dentro da área 
dos Kampa, paralela ao igarapé Revoltoso, 
invadindo inclusive as matas do outro lado da 
fronteira peruana para derrubar novas madeiras 
de lei. O Sr. Orleir Cam eli saqueou nada m enos do que 
557 toras de agoano e cedro daquela reserva indígena.

A lém  da utilização dos tratores e máquinas 
pesadas, a madeireira M ARM UDE CAM ELI 
implantou uma grande infra-estrutura de apoio 
dentro da área do Amônea: uma oficina mecânica 
bem equipada, um rádio transistor SSB, um 
gerador de luz com capacidade de 30 KVA com  
motor de 52 HP, dois rebocadores de grande porte, 
dois pequenos barcos motorizados, dois tanques de 
combustíveis de 5 mil litros cada um, e ainda levou 
22 peões para invadir as terras dos índios Kampa.

Pude testemunhar tudo isso, pois nesta 
mesma época estava subindo o rio Amônea, junto 
com uma equipe da FUNAI/INCRA, para fazer o 
levantamento das necessidades das comunidades 
indígenas do Vale do Juruá para o PM ACI 
(Programa de Proteção do Meio Am biente e das 
Comunidades Indígenas). Lem bro-m e ainda que 
fiquei chocado com  o que vi, uma verdadeira  
operação de guerra para saquear as riquezas dos 
índios. Não pensava, até então, que uma 
devastação assim tão criminosa pudesse acontecer 
dentro de uma área indígena do Acre, m esm o antes 
da pavim entação da B R -364 , no trecho Porto V elho- 
R io Branco” .
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Terry Valle de Aquino escreveu, ainda em out 
artigo, no mesmo jornal, sobre o m esm o assunto, o que demonstra que 
os fatos sem pre foram do dom ínio público, notórios, que inclusive  
dispensam  provas:

“Invasões e Saques dos R ecursos 
Naturais da Área Indígena

Extração Ilegal de M adeira-de-Lei se Alastra 
por todo o A cre

N as áreas indígenas do estado do A cre, a 
devastação provocada por atividades madeireiras teve 
início em 1987 quando a em presa Marmud 
Cameli e Cia Ltda retirou mais de 1.000 to ras 
de cedro e m ogno da Al Kampa do Rio 
Amônea, que, após beneficiadas em  suas próprias 
serrarias na cidade de Cruzeiro do Sul, seriam exporta
das através dos portos de M anaus e Belém . Contudo, a 
apreensão dessas m adeiras-de-lei pela FU N A I e pela  
Polícia Federal naquele m esm o ano até hoje 
permanecem no lago da Fazenda Flora, situada no 
Alto Juruá, de propriedade daquela empresa, 
considerada pela Justiça como "fiel depositária".

Antônio Luiz Batista de M acedo, em  docum ento  
datado de novem bro de 1995, dirigido ao Procurador Geral da R epública, 
Dr. Geraldo Brindeiro, quando este esteve  em  R io Branco, narrou fatos 
que conhecia  sobre as atividades do em presário Orleir M essias Cam eli e 
sobre a invasão da área indígena Kampa do rio Am ônea. V ejam os a 
transcrição de parte do texto:

“ O RLEIR CAM ELI e
r

a Destruição da Area Indígena Kampa

Em 1985, v isitei, juntam ente com  o antropólogo  
Terri V alle de A quino, pela primeira v ez  a terra 
indígena dos Kampa do rio A m ônea, no alto Juruá. 
Participávamos de uma equipe de investigação  
com posta pela FU N A I para checar in loco a denúncia



de invasão daquela área por m adeireiros, especialme: 
a M adeireira B IG -B R A N .

L ogo que chegam os, tom am os conhecim ento, 
através de depoim ento das lideranças Kampa, da fama 
do Sr. ORLEIR CAM ELI, empresário de Cruzeiro 
do Sul, sócio da empresa M ARM UDE CAM ELI, 
que em 1985 já estivera naquela mesma área 
indígena, promovendo a retirada de grande 
quantidade de m adeiras de lei. N em  os próprios 
índios sabiam  precisar o quanto havia sido extraído 
durante esta invasão, mas m ostravam -se extremam ente 
preocupados com  a magnitude da destruição 
provocada, na medida em que esta certamente 
comprometeria a vida das famílias que ali moravam  
e de suas gerações vindouras.

Face à repercussão da denúncia dos índios 
Kampa sobre a retirada de madeira pela M adeireira 
B IG -B R A N , a Polícia Federal e o IBDF apreenderam a 
madeira já  derrubada, ficando a m esm a retida dentro da
AI- Área Indígena.

D ois anos depois, em 1987, na condição de
Chefe do Posto Indígena em Cruzeiro do Sul e 
coordenador do Grupo Técnico responsável pela 
reidentificação de áreas indígenas e pela avaliação 
da situação do meio ambiente no contexto do 
PM ACI II, estive novam ente na área indígena Kampa 
do rio A m ônea. Pude constatar outra vez a nefasta 
ação do Sr. O RLEIR CAM ELI e de sua empresa.

Com máquinas pesadas (seis tratores 
Skider e Valm et “Super Tatu”), invadira 
novamente a área, abrindo vários ramais e 
promovendo grande devastação, tanto que os próprios 
indígenas saíram à procura de socorro. Encontramos, 
antes de chegar à área, lideranças Kampa que desciam  o 
rio Juruá em  canoas a rem o, portando uma carta escrita 
a pedido do chefe Antonio Pianko Kampa, dirigida a 
Terri V alle de Aquino e à minha pessoa , nos seguintes 
termos:
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“Prezado txai Terri e também am igo Macei 
o fim desta pouca linha é só para dar as 
nossas notícias. Eu não fui esperar v o cês  na 
V ila Thaumaturgo porque na m ensagem  de 
v o cês  dizia que vinham até na n ossa  área. 
M as estou avisando logo para vo cês  que 
O rleir Cam eli está invadindo a nossa 
mata, tirando as m adeiras derrubadas 
pelo Abrahão e ainda está derrubando 
árvores novas. Orleir diz que tem  
autorização da FU N A I e que arrendou as 
nossas terras com  o H issa Abrahão e o 
Sebastião Am âncio da FU N A I de M anaus. 
M as se  ele  explorar toda a nossa  madeira 
com o é que nós vai viver aqui na nossa  área? 
Se for desse jeito que ele está fazendo aqui 
com nós, como é que nós vai viver para 
criar os nossos filhos?

Do jeito que o O rleir Cameli está fazendo, 
ele está espantando toda a nossa caça, 
abrindo uma grande estrada na nossa área 
e tirando madeira até do Peru. D o jeito  que 
ele  tá fazendo parece m esm o que vai dar 
ruim”.

A  com provação das palavras da principal 
liderança Kampa não foi difícil. Durante a subida, 
tivem os de encostar o nosso  batelão várias v ezes , pois 
desciam  rebocadores puxando várias balsas de 
madeira, ocupando todo o  leito do rio Am ônea. 
Encontram os uma grande infraestrutura montada pela  
em presa M A R M U D  CAM ELI dentro da área indígena, 
com posta por um acam pam ento de apoio com  uma 
oficina m ecânica, rádio trans-receptor SS B , gerador de 
energia elétrica com  capacidade de 30 K V A  com  motor 
de 52 H Ps, dois rebocadores de grande porte, dois 
pequenos barcos m otorizados e dois tanques de 
com bustível com  capacidade para 5 .000  litros cada um.

Além da infraestrutura, a firma levara 
para a área 22 peões, que trabalhavam em condições
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sub-hum anas, sem  nenhum tipo de assistência, direi 
trabalhistas e correndo todos os riscos.

Segundo denúncia das lideranças Kampa, esses
empregados da firma M ARM UDE CAM ELI e CIA. 
LTDA haviam desrespeitado a cultura dos índios, se 
intrometendo numa tradicional “festa de piarentsi” 
(caiçuma), forçando relações sexuais com as 
mulheres indígenas, transmitindo-lhes doenças 
venéreas e causando grande mal à saúde e à rica 
cultura tradicional dos Kampa.

Além da violência sexual perpetrada contra 
essas mulheres, os peões de CAM ELI levaram  
grande quantidade de cachaça para a AI, forçando 
os homens a bebê-la, como forma de “facilitar” a 
violência contra as mulheres.

Constatado isso , retom ei a Cruzeiro do Sul, 
tendo procurado a administração da FU N A I em Rio 
Branco. Uma diligência, composta por agentes da 
Superintendência da Polícia Federal do Acre, 
funcionários do IBDF e da própria delegacia da 
FUNAI, subiu os rios Juruá e Amônea e constatou a 
veracidade das denúncias dos índios, encontrando 
cortadas 557 toras de madeira, especialm ente  
aguano (mogno) e cedro. Imediatamente as madeiras 
foram apreendidas pela PF e IBDF. M esm o depois de 
autuarem a M A R M U D E  CAM ELI, a nomeram com o  
fiel depositária da madeira apreendida.

Contra o sr. ORLEIR CAM ELI foi 
instaurado o Inquérito Policial n° 075, de 03.05.87, 
onde também foram incriminados dois altos 
funcionários da 5a Superintendência Regional da 
FUNAI, de M anaus - AM , por omissão e conivência 
com o saque das riquezas da área Kampa. A  estes  
funcionários do orgão indigenista oficial, a M ARM UD  
CAM ELI tinha “pedido autorização”, APÓS A 
INVASÃO DA ÁREA INDÍGENA, nos seguintes 
termos:



“ M A R M U D E  CAM ELI e CIA L T D A ., fi 
estabelecida em  Cruzeiro do Sul, à A v. 07 
Setem bro, 192, Centro, inscrita no CGC  
0 4 .0 6 1 .1 7 2 /0 0 0 1 -2 6 , vêm , mui
respeitosam ente, requerer através de V. Sa. 
(H issa Abrahão) uma autorização para 
extração de madeira de lei da R eserva  
Indígena do rio A m ônea, localizada no alto 
Juruá, m unicípio de Cruzeiro do Sul.

Outrossim, informamos que JÁ  
ESTAM O S TRABALH ANDO  na referida 
área, para retirada de 500 árvores de 
madeira de cedro e mogno, que foram  
derrubadas por terceiros no ano de 1985, 
as quais encontravam se deteriorando.

M anaus - AM , 20 de março de 1987

| ASSINATURA do sr. ORLEIR ] 
M ARM UDE CAM ELI e C IA ” 

(grifos nossos).

D epois do auto de apreensão, recebi da FUNAI 
uma “ordem de serviço”, no sentido de medir, cubar e 
classificar a madeira apreendida. Tendo ido para 
Cruzeiro do Sul em com panhia do engenheiro florestal 
D A L M O  R U FIN O , do IBD F no A cre, em função de 
doença deste último, procurei a em presa M A R M U D E  
CAM ELI e CIA , fiel depositária da madeira, para 
cumprir o ordenado por Brasília. Na sede da empresa, 
quando apresentei o documento ao sr. ORLEIR  
M ESSIAS CAM ELI, fui agredido não só com 
palavrões, mas, inclusive fisicamente, tendo que 
andar todo o prédio da empresa, até sair à rua, de 
costas tentando defender-m e dos socos que eram  
aplicados por aquele senhor contra mim.

E sse fato, fez  com  que eu tivesse  de procurar a 
Polícia Federal em  Cruzeiro do Sul para pedir proteção, 
que foi concedida. O agente da Polícia Federal 
acom panhou-m e até a em presa, quando, então, foi 
possível fazer o serviço determinado por Brasília,
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sem  que houvesse acom panham ento de qual 
dirigente ou funcionário da em presa, cuja direç 
recusou-se a prestar qualquer tipo de colaboração.

No relatório que fizemos, discriminamos que 
a empresa do Sr. ORLEIR CAM ELI teria de pagar 
aos índios Kampa um total de 1.078 metros cúbicos 
de madeira de lei: 406 metros cúbicos de aguano de 
primeira; 241 metros cúbicos de aguano de segunda, 
301 metros cúbicos de cedro de primeira e 130 
metros de cúbicos de cedro de segunda.

E ssa madeira, por ordem judicial, foi levada a 
leilão, m as não houve comprador. Segundo se com enta  
em Cruzeiro do Sul, houve uma articulação 
orquestrada pelo sr. O RLEIR CAM ELI junto aos 
com erciantes e m adeireiros locais para que ninguém  
arrematasse esse  lote de madeiras nobres. Até hoje, 
oito anos mais tarde, os índios Kampa não 
receberam nada pelos enormes prejuízos causados 
em sua área por aquele senhor e sua empresa, nem  
puderam aproveitar a madeira em benfício própria, 
empregando-a na construção de casas e/ou 
em barcações” .

E ssa  narrativa feito ao próprio Dr. Geraldo 
Brindeiro, Procurador Geral da R epública, pela  veracidade demonstrada , 
m erece que este trecho integre a narrativa dos fatos, de acordo com  o 
artigo 282 do CPC ( “ o fato e os fundam entos jurídicos do pedido” - 
III).

A tendendo à Ordem de Serviço n. 071 , de 2 8 .0 7 .8 7 , e 
tendo em  vista o radiograma n. 001 /D P I/ 5 a SU ER  - Superintendência 
R egional da FU N A I, de 0 7 .0 5 .8 7 , Antônio Luiz Batista de M acedo se 
deslocou  de R io Branco para a cidade de Cruzeiro do Sul, com  a 
incum bência de, juntam ente com  um representante do IBD F, proceder a 
medição, cubagem e classificação das m adeiras pertencentes à área 
indígena Kampa do rio Amônea, apreendidas pela Polícia Federal, 
IBDF , FUNAI e pela Coordenação da UNI - União das Nações 
Indígenas. M acêdo dirigiu-se a Cruzeiro do Sul e, no dia 0 8 .0 8 .8 7 , foi à 
então sede da M armud Cam eli, na rua A v. Sete de Setem bro, 192. Dirigiu- 
se aos senhores Orleir M essias Cam eli , Marmud, Francisco e Eládio
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C am eli (o  pai e os dois irmãos do Sr. Orleir M essias Cam eli). O sr. Oi 
C am eli levantou-se e espancou M acêdo a so co s  e pontapés, am eaçando  
M acêdo , depois, subiu o rio Juruá e foi até a área indígena Kampa dd 
rio A m ônea. Lá chegando, fo i até às m argens do igarapé R evoltoso , até o 
extrem o da exploração feita pela Marmud Cameli. O R elatório da 
M edição, em  anexo, relata com o ocorreu tal m edição.

A té ju lho de 1987, o Administrador da FU N A I em R io  
Branco era o senhor Antônio Pereira Neto. A partir de então, foi 
substituído no cargo pelo antrópologo Terry Valle de Aquino, o que 
mostra como este antropólogo era e é respeitado. São estes dois  
Adm inistradores ( autoridades m aiores da Funai no A cre) algum as das 
testem unhas presenciais de tudo e que seguem  arrolados. N esta  m esm a  
época, A ntonio Luiz Batista de M acêdo era chefe do Posto Indígena de 
Cruzeiro, responsável pela Funai em toda aquele área, por isso  , testem unha  
importante dos fatos. Tam bém  nesta época, o sr. Sebastião A m âncio da 
C osta era o Superintendente da 5a Superintendência R egional (SU E R ) da 
FU N A I, sediada em  M anaus. O Superintendente Sebastião Am âncio foi 
indiciado por ter pactuado, indício de prevaricação, com  o sr. Orleir 
M essias C am eli na invasão da área indígena Kampa. O sr. H issa Abrahão, 
parente de Abraão Cândido da Silva, trabalhava então com o Diretor de 
Patrim ônio Indígena, sediado em  M anaus. N a  época, ele  também foi 
indiciado junto com  os srs. Orleir M essias Cam eli e Sebastião Am âncio da 
C osta. São depoim entos convergentes de altas autoridades da FU N A I e 
de sertanistas.

De 1985 até 1996, trata-se do maior dano 
infligido às comunidades indígenas no Estado do Acre, principalmente 
considerando que os réus reincidiram em suas condutas ao longo dos 
anos, sem o menor respeito a um povo indígena secular. O que 
mostra a justiça do presente pedido de indenização. M ostra que a 
Justiça pode tardar, mas não deve deixar de ser aplicada.

RELATÓRIO DA FUNAI E DA UNI 
SOBRE O SAQUE DE MADEIRAS

A  narrativa dos fatos até aqui feita pode ser, 
tam bém , com provada pelo m esm o sertanista da FU N A I, então C hefe do 
Posto da FU N A I, em  Cruzeiro do Sul, Antonio Luiz Batista de M acedo, 
que subiu o rio A m ônea, juntam ente com  o representante da U nião das 
N açõ es Indígenas no A cre, José Correia da Silva. D e acordo com  o



Relatório assinado por am bos, os fatos quase poderiam configur 
tentativa de genocídio.

A baixo segue parte do Relatório dos representantes 
da FUNAI e da UNI, assinado no dia oito de abril de 1987:

“ Em 1985, a FU N A I, o IBDF e Secretaria de 
Segurança do Estado do A cre, apreenderam 530 
(quinhentas e trinta) árvores ou cerca de 2.500 (dois 
mil e quinhentos) toros de cedro e aguano (mogno) 
que foram derrubadas nas matas que pertencem à 
área Kampa do Amônea. E ssas árvores foram  
abatidas pela firma do Sr. Abraão Cândido da Silva, 
residente em  Cruzeiro do Sul.

E stes toros estavam  ainda na mata e iriam ser retirados 
com  maquinário pesado, pois na região muito 
explorada, a madeira encontra-se distante das margens 
do A m ônea e seus afluentes.

Lá estas árvores permaneceram abatidas e 
aguardando licitação pública, cujo resultado seria 
revertido para a comunidade Kampa.

(...)  O s novos fatos:

N a  subida do Juruá, chegando à V ila M arechal 
Thaumaturgo, fom os inform ados que a Firma Marmud 
Cam eli estaria retirando madeira da área indígena dos 
Kampa e corria o boato que o Sr. Marmud possuia (sic) 
uma autorização da FU N A I e de outros órgãos, para 
explorar madeira inclusive em  áreas indígenas do Acre.

No dia 02.04.87 subimos o Rio Amônea que estava 
de repiquete (enchendo rapidamente) e encontramos 
aproximadamente 600 (seiscentos) toros descendo 
em balsas puchadas (sic) por dois rebocadores de 
grande porte e vários barcos pequenos com os 
trabalhadores do Sr. M armud Cameli. Temos 
inclusive a documentação fotográfica destes fatos 
(...) Fomos obrigados a parar a viagem pois era 
impossível navegar no Amônea, rio estreito, tal era a 
quantidade de balsas descendo (...)
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(...)  Continuam os a subida do A m ônea, ouvindo  
reclam ações dos índios, até a fo z  do Igarapé R evoltoso  
e daí, 45 minutos de barco igarapé-acim a, encontram os
0 acam pam ento dos m adeireiros.

( ...)  O Acam pam ento dos m adeireiros na área Kampa:

A  infra-estrutura do acam pam ento encontrado é a 
seguinte:

22 trabalhadores
01 gerador de luz de 30  K V A  com  motor de 52 HP 
01 balcão frigorífico grande
01 transm issor SSB  
01 oficina m ecânica
01 trator D-6 Caterpilar de esteira
01 W alm et Super Tatu
02 Skiller de esteira FM C (para puxar madeira da 
mata)
02 Skiller de pneu
02 rebocadores de grande porte
02 barcos pequenos com  motor
02 tanques de com bustível para 5 .000  litros cada
etc..

Existe ainda uma estrada da foz  do R evoltoso  até o 
acam pam ento com  extenção (sic ) de duas horas a pé 
[cerca de 18 quilôm etros]. A s máquinas estão do 
acam pam ento para frente m ais uma hora a pé [mais 
cerca de 9 quilôm etros] , na direção do limite do Brasil- 
Perú, e oxalá não estejam  retirando madeira tam bém de 
território peruano.

Toda esta infra-estrutura trabalha para a retirada da 
madeira já  apreendida, além  das que estão sendo  
abatidas agora. A s máquinas fazem  verdadeiras estradas 
na mata para arrastar as toras até a beira do rio.

É fácil imaginar o m ovim ento. a depredação e p  
barulho inusitados que toda esta parafernália provoca. 
O s Kampa. assustados e im obilizados diante de tanta 
dem onstração de força, não sabem  p  que fazer pu que 
atitude tomar.



C A L C U L A M O S, A  G R O SSO  M O D O , Q U E M A J % ff(Jô >  
D E  1.000 (M IL) TOROS JÁ SE E N C O N T R A M  
E SC O N D ID O S N O  LA G O  D O  SER ING AL FLORA, 
abaixo da V ila Thaumaturgo. RESUM IDAM ENTE. 
EXISTEM  PO R VOLTA DE M AIS DE 3 .000  
TOROS DE M ADEIRA ENVOLVIDOS NESTA  
O PERAÇÃO  CRIM INO SA.

Soubem os através do IBD F-C ZS que o Sr. Marmud 
Camili tem  contrato de arrendamento para exploração  
de madeira do Seringal M inas Gerais, vizinho à área 
Kampa e de outros m uitos seringais, com  a m esm a  
finalidade. O produto final já  beneficiado em suas 
serrarias em  Cruzeiro do Sul e Seringal Flora serão 
explorados.

(...)  Conclusão:

Estamos diante de uma invasão de território 
indígena eficaz e moderna, diferente de pequenas 
invasões de posseiros e seringueiros.

A lém  disso  estam os diante de um crime contra a 
ecologia da região, pois não existe um mínimo 
de cuidado com a preservação da fauna e flora 
da região. É o abate puro e sim ples de árvores 
de m adeira de lei, único patrimônio 
econom icam ente rentável da área Kampa que 
não possue  seringa, e que poderia se r 
futuram ente explorado pelos índios, de 
maneira racional e planejada.

A pouca caça da área está fugindo com todas estas 
estradas na mata e barulho.
( . . . )
U m a ação enérgica se faz necessária em  nom e do bom  
sen so , da preservação e da Justiça.
Cruzeiro do Sul, 08 .04 .1 9 8 7
(a) Antonio Luis Batista de M acedo - FUNAI
(b) José Correia da Silva - UNI” (texto com  a grafia 
original. Grifos e destaques n ossos).
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A CONFISSÃO DO SR. ORLEIR 
NA POLÍCIA FEDERAL

Em seu depoim ento prestado à Polícia Federal, o sr. 
O R L E IR  M E S S IA S  C A M E L I d isse, reconhecendo a veracidade dos 
fatos:

“que tem  conhecim ento da denúncia que foi formulada 
pela  FU N A I, contra a firma M armude C am eli & Cia., 
da qual é sócio-gerente; Q U E , refuta tais acusações  
alegando que em  parte são desprovidas de veracidade; 
QUE, de fato chegou a retirar da área indígena 559 
(quinhentos e cinqüenta e nove) toros de madeira, 
entre aguano e cedro; (...)  Q U E tais árvores só  
poderiam ser retiradas com  maquinário apropriado, pois 
se encontravam distante das margens dos rios e 
igarapés da região; Q U E, árvores novas só (sic) foram  
derrubadas 26 (vinte e seis) e ainda assim  para facilitar 
p acesso  às árvores iá derrubadas: (...) Q U E, vizinho a 
área indígena, no Seringal M inas Gerais, a firma 
dirigida pelo  declarante, tem  um contrato de 
arrendamento para a retirada de madeira de lei, daí ter 
adentrado na terra indígena para aproveitar a madeira 
que iá estava nq chão desde 1985 ...” (grifos e destaques 
n ossos)

D o depoim ento do Sr. O R L E IR  M E S S IA S  C A M E L I  
ainda consta com o confissão clara e evidente como o s o l :

“Q ue sobre o assunto de trata os autos tem o 
interrogado a informar que em 1985 foram tombadas, 
seja, foram derrubadas numa área considerada 
como reserva indígena, grande quantidade de 
madeira, porém a p essoa  que fez  a extração daquela 
m adeira não teve condições de efetuar o transporte; que 
a Firma do interrogado celebrou contrato de 
arrendamento do Seringal ‘M inas G erais’ para extração  
de madeiras, seringal este situado no M unicípio de 
Cruzeiro do Sul, vizinho à m encionada área indígena;
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que o interrogado passou a verificar que aquela 
árvores derrubadas na área indígena estavam  
abandonadas (...) Que ao mesmo tempo, a Firma do 
interrogado, aproveitando a época da estiagem, 
digo, aproveitando a época das chuvas, PASSOU A 
R ETIRA R PARTE DAQUELA M ADEIRA (...)

Q ue posteriorm ente, por ordem deste Juízo Federal, 
aceitou o encargo de depositário daquela madeira, a 
qual, para não ser deteriorada, foi transportada e 
guardada em uma propriedade do interrogado, na 
Fazenda Flora, naquele M unicípio; que o 
interrogado, em  todos os m om entos, sem pre procurou 
adquirir aquela madeira da própria FU N A I, oferecendo- 
lhe preços vantajosos, sempre procurando realizar o 
negócio  de forma regular; que com o não logrou êxitos, 
abandonou o assunto, m antendo-se apenas com o  
depositário judicial da aludida m adeira...”

Sobre o Seringal M inas G erais m encionado nestes  
relatos, importa informar que o sr. Orleir foi indiciado, em 1990, pelo 
crim e de plágio, redução de seringueiros a situação análoga a de escravo, 
de acordo com  docum ento que segue em  anexo. O sr. Orleir não 
som ente cobrava renda “ in natura” em área de 6 0 0 .000  hectares que 
alegava ter arrendado do grupo Santana Em preendim entos/Consulm ar ( que 
, em  verdade, tinha apenas 70 .000  hectares de escritura ) mas também  
liderou os seringalistas ( “coronéis de barranco” ) para exigir dos 
seringueiros o pagamento da renda em borracha , contratos proibidos 
pelo  Estatuto da Terra . E , tam bém, recorreu ao Judiciário para obter 
interditos proibitórios que vedavam  a entrada ( mesmo por rios 
federais) de regatões e cooperativistas ( mesmo estando estes 
contratados pelo BNDES) nos seringais. D essa  forma, garantia o 
monopólio do sistem a do barracão/endividamento, que escravizou os 
seringueiros do século XIX até hoje ( em algumas locais do Acre). O 
sistem a do aviam ento/barração/endividamento era praticado e 
defendido pelo sr. Orleir.

INFORMAÇÃO DO CIMI -



ONG INDIGENISTA COM FAMA MUNDIAL

Em 23 de setem bro de 1987 , o C onselho Indigenista  
M issionário, R egional A m azônia O cidental, através de sua assessoria  
jurídica, enviou docum ento à Procuradoria da R epública no Estado do A cre 
onde ressalta que:

“a área indígena Kampa do rio A m ônea é identificada e 
delim itada pela FU N A I. C om o terra habitada pelos  
índios Kampa, estão tuteladas pelo  art.198 da 
Constituição Federal. À  essa  garantia constitucional há 
de corresponder a proteção de fato dos direitos 
indígenas.

Não é possível a continuidade da violação impune 
desses direitos, com evidentes prejuízos 
patrimoniais, culturais e até da vida dos índios, em  
favor da audácia e enriquecim ento de grandes grupos 
em presariais, latifundiários e madeireiros, que 
agem à revelia da Lei (...)”

Um a vez  apontado pela imprensa, sem  refutações, o 
Sr. Orleir Cam eli, foi autuado pela Polícia  F e d e r a l, sendo, portanto, alvo  
do Inquérito Policial n° 075 , de 03 de m aio de 1987, onde foi indiciado  
crim inalm ente ( e denunciado, pois aplicava-se na época o rito do art. 531 
do CPP, que tinha início na polícia  ). Som ente ocorreu a prescrição em  
m arço de 1992 devido ao fato dos autos terem sido rem etido de m odo  
equivocado à Justiça estadual, quando é sabido que contravenções  
com etidas antes de outubro de 1988 devem  ser , por com petência residual, 
ju lgadas na Justiça Federal).

M ais adiante, o já  referido docm nento enviado pelo  
CIMI à Procuradoria da R epública no Estado do A cre diz que:

“pelo  processo  de Contravenção n° 075 /87  estão  
sendo indiciados ... o senhor O rleir Cam eli por 
infringir o art. 26, ‘a ’ e ‘b’ e art. 29 ‘b’.

r

E do nosso entendimento que o senhor O rleir 
Cam eli infringiu também a letra ‘c ’ do art. 26 do
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Código Florestal, ao adentrar área indígena co 
maquinário pesado, como foi confirmado pelo 
mesmo durante o momento em que foi ouvido...”,

A ORDEM JUDICIAL PARA QUE 
ORLEIR CAMELI CUIDASSE DA MADEIRA 

ESFORÇOS DESTE MADEIREIRO PARA EVITAR O LEILÃO

N este ponto, é de ressaltar-se que no dia 16 .12 .87 , o 
M M . Juiz Federal Dr. V icente Leal de Araújo exarou o seguinte despacho  
no p rocesso  de pedido de liberação da madeira para alienação:

“O ficie-se  ao IBD F, solicitando inform ações sobre o 
procedim ento administrativo originário da apreensão. 
Para evitar deterioração da madeira, adote a em presa  
depositária as m edidas necessárias à sua preservação, 
podendo e D E V E N D O , para tanto, retirar as toras da 
margem do rio, colocando-as em  depósito seguro.

Intim em -se,

Em 16.12 .87
(a) V icente Leal de Araújo 

Juiz Federal”

D e  tal despacho foram intimados o IBD F e o Sr. 
O R LEIR  M ESSIAS CAM ELI, proprietário da Em presa M armude Cameli 
& Cia. Ltda., no caso  do Sr. Orleir Cam eli, no dia 07 de janeiro de 1988, 
pelo  OF. n° 02 /88 . Ou seja, o M M . Juiz Federal da época, não só  
considerou que o depositário poderia tomar providências no sentido de 
preservar a madeira com o D E V E R IA  fazê-lo . Se a madeira deteriorou-se, 
isto se deve ao fato de ter sido o depositário infiel e de ter 
desobedecido à ordem judicial expressa, causando ( desta forma e 
sendo, portanto, responsável) IM ENSOS PREJUÍZOS à comunidade 
dos índios Kampa do rio Amônea.

E ssa impunidade fez  com  que continuassem  a ameaçar 
os índios Kam pa por muito tem po, mantendo, até hoje, pressão sobre 
aquela com unidade. C om o prova desta alegação segue, em  anexo, parte
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do texto do Relatório de V iolências contra os P ovos Indígenas no ano 
1991 elaborado pelo  C onselho Indigenista M issionário - CIMI e 
encam inhado ao então Procurador Geral da R epública, Dr, Aristides
Junqueira.

O RELATÓ RIO  DO CIM I, sobre violências contra 
os P ovos Indígenas, diz , na pág. 27:

“ INVASÕES DE M ADEIREIROS, 
FAZENDEIROS E POSSEIRO S

O maior número d esse tipo de invasão foi registrado no 
Estado do A m azonas, cinco das 16 no decorrer de 
1991. EM SEGUIDA VEM  O ACRE, C O M  TRÊS  
(... ) O S K A M PA  FO R A M  VÍTIM A S D E  D U A S  
IN V A S Õ E S , U M A  D E  M A D EIR EIR O S e outra de 
posseiros.” ( grifos e destaques nossos).

E, no resum o dos fatos diz:

“ A  AI [Kampa] é invadida por duas madeireiras: a 
Correia e  Irmãos Ltda e a CAM ELI E FILHOS  
LTDA., QUE UTILIZAM  TRATORES DE 
ESTEIRA. A  denúncia é  feita à Procuradoria Geral da 
R epública em  Brasília p elos Kampa Antonio Pianco e 
seu  filho M oisés . Fonte: Jornal do Brasil 09.08.91”

D estarte, o M inistério Público Federal - Procuradoria da 
R epública no A cre entende que a madeira apreendida encontra-se  
certam ente destruída pela ação do tempo: chuvas, sol, umidade, acidez do 
so lo , ou serrada... o que inviabiliza qualquer negociação com  a mesma.

O jornal “ O R io Branco” , de 2 2 .0 8 .8 7 , que pertence 
ao em presário N arciso  M endes , aliado principal do réu sr.Orleir, no 
artigo “ Kampas podem  vender direto m adeiras para interessados” narra 
a ação do sr. Orleir para dificultar a indenização aos Kampa:

“ O em presário Orleir Cam eli , de Cruzeiro do Sul, 
está fazendo de tudo em Brasília para persuadir a 
direção da Funai a não abrir concorrência pública
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para a venda de 585 toras de árvores de cedrôtá; 
aguano, derrubadas há algum tempo na área doís^Mo^. 
índios Kampa do igarapé Am ónia” ( o artigo 
consta em  a n e x o ) .

DANOS AMBIENTAIS
DEVASTAÇÃO DA ÁREA INDÍGENA KAMPA

O s réus m adeireiros abriram, dentro do território 
indígena Kampa do rio Am ónia, várias estradas que cortaram as florestas, 
espalhando ramais e  picadas ( 80 k m ) , com  a finalidade única e exclusiva  
de facilitar a penetração clandestina nos territórios indígenas, bem  com o o 
escoam ento da madeira extraída ilegalm ente. Instalaram acam pam ento  
onde a destruição do m eio ambiente e do patrimônio público tinha uma 
sede. O corte irracional de árvores com  m ais de 50 anos deixa marcas 
profundas por anos. A lém  do fato que, a derrubada de gigantes da floresta  
mata, pelo  esm agam ento, inúmeras árvores m enores , expõe o so lo  aos 
raios do so l, soterraram igarapés e nascentes. A s terras indígenas são  
unidades de conservação ambiental, os índios apenas podem  caçar , pescar 
ou retirar madeiras para suas necessidades, já  que fazem  isso  de m odo  
racional, sem  destruir centenas de esp éc ies de m odo racional. O s índios 
têm  “ a p osse  permanente das terras habitadas pelos índios e o usufruto 
exclu sivo  dos recursos naturais e de todas as utilidades nelas ex istentes” . 
O total dos danos ambientais e o valor da indenização devida aos 
índios ( para reconstituição do m eio am biente, a elaboração do plano de 
recom posição ambiental e sua execução cabe ao IBA M A , nos termos do 
D ecreto n. 2 4 /1 9 9 1 - pedido de alínea “ h” ) deve ser quantificado e 
analisado através de prova pericial , que poderá ser feita pelo EBAMA ou 
outra entidade que V ossa  E xcelência  escolher. Um a área de rios e 
igarapés sofreu danos eco lóg icos que apenas uma perícia pode relatar.

DIREITO DOS KAMPA A INDENIZAÇÃO 
POR DANOS MORAIS SOFRIDOS

As florestas , para os índios ( e para qualquer ser 
racional) significam  m ananciais de água puros, so lo  fértil, pureza do ar, 
proteção contra o so l, temperatura equilibrada sem  variações térm icas ( 
no seara há variações diárias de 30 graus ) ,  existência de fauna ( e proteína 
animal - alim entação ) ,  garantia de sobrevivência dos rios ( e dos p e ix e s ) , 
“habitat” natural . Cada árvore de m ogno derrubada provoca a 
destruição de 28  árvores de outras esp éc ies, cada árvore de m ogno dura 
cerca de 40  anos para crescer , há árvores de m ais de 100 anos. Para que

58



uma árvore adquira 50 cm  de diâmetro pode levar 40 anos e há árvore 
3 a 4 m etros. E são o s gigantes das florestas, mortos por m adeireiros 
inescrupulosos. Cada árvore que é derrubada danifica 
aproxim adam ente 1.500 ( mil e quinhentos ) metros quadrados de 
floresta. Notar que a retirada foi ao longo dos igarapés Revoltoso e 
Amoninha, retiradas vedadas pelas leis ambientais, pois matam os 
igarapés. Causam o assoream ento e morte, as matas ciliares são vitais 
para a sobrevivência dos rios e igarapés. Igarapé, em língua tupi, 
significa caminho de água, as populações indígenas são ribeirinhas, em 
regra. Esse prejuízo deve e pode ser indenizado pelo Judiciário.

Anthony Brome Rylands, do Departamento de 
Geologia da Universidade de M inas Gerais, no encontro “ W orkshop  
9 0 ” d isse co isas im portantíssim as que m erecem  serem consideradas 
nesta lide, pelo Judiciário:

“ M adam e Tatcher [ Inglaterra e EU A ] tem  uma 
singular predileção pelo nosso  m ogno e outras 
m adeiras de lei da A m érica , Á sia, África e O ceania...

Por outro lado, a crença de que os ecó logos querem  
manter a A m azônia intocada é crença infundada ou que 
as áreas prioritárias devem  ser preservadas 
integralmente inacessíveis a quaisquer atividades 
humanas. As reservas extrativistas [ ou indígenas j 
- esclarece o cientista - são um exemplo de como se 
pode utilizar racionalmente a floresta.’ “ A s  
reservas extrativistas pelas quais tanto lutou Chico  
M endes estão sendo implantadas em Rondônia, no 
A cre, no Am apá e são um bom  exem plo de com o  
utilizar racionalm ente a floresta. Cabe ressaltar que 
tam bém o regim e clim ático atual depende , em grande 
parte, da manutenção de uma porcentagem  expressiva  
da cobertura florestal amazônica, cuja vocação está 
certam ente na conservação de suas florestas e não 
na sua substituição por pastagens ou monocultura.

A  floresta explorada , após a extração seletiva da 
madeira, tem  uma quantidade de biomassa 
combustível três vezes maior do que a floresta 
primária. A lém  disso , a cobertura de d ossel é 
geralm ente reduzida à m etade nas operações de
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r^ VWJ

exploração, provocando importantes alterações  ̂
m icroclim a. Durante a estação seca, basta um p e r í o d o ^ ^ j ^ ^ 1 
de cinco ou seis  dias para secar o material com bustível
ao ponto de ignição. Assim, as florestas que sofrem  
a extração da madeira formam um ambiente bem ( ««° ^  }
mais propício ao alastramento do fogo. Com  o corte \  i  J  
das árvores , aumenta a quantidade de material 
com bustível, o m icroclim a se tom a m ais seco  e a ação  
humana m ultiplica as fontes de incêndios.

N o s locais de floresta secundária, quando o fogo  
ocorre , os resultados podem  ser muito danosos. Há 
fazendeiros que se utilizam das queim adas para 
controlar as ervas invasoras e favorecer as gramíneas 
em  áreas de pastagens e  depois não conseguem  deter 
as cham as que se alastram para as florestas 
secundárias vizinhas. A  copa aberta dessas matas 
reconstituídas permite que as ervas gramíneas 
vicejem  junto à sobra das árvores , aumentando a 
quantidade de matéria combustível. Durante a 
estação seca, as pastagens são potencialmente 
inflam áveis após um período de 24 horas à 
ocorrência de uma chuva...”

“ E ssa exploração ... A m azônia conduz a alterações na 
estrutura florestal, expondo-se a perigos 
incontom áveis. Pratica-se a extração de quatro 
árvores em dez por hectare, danificando entre 
25%  a 50% da madeira remanescente. N as duas 
regiões o potencial de ignição tom a-se alto,um a vez  
que o  fogo  é  usado rotineiramente. Com esse  quadro 
basta que se tenha um ano seco , de baixo índice de 
pluviosidade, para que corra o risco de um incêndio de 
proporções alarmantes. “

N o  texto da revista “ C iência , hoje” ( 1990), que 
tratou sobre as queim adas na A m azônia tam bém  consta que “ o clim a por 
quase toda a região é muito úm ido para permitir um incêndio natural em  
con d ições de floresta fechada” , m as em áreas degradadas por 
desm atam ento por máquinas e m otosserras, os incêndios são frequentes. N o  
ciclo  de respiração da Floresta (gás carbônico liberado e , depois, absorvido  
pela fotossín tese, há um saldo positivo de seis quilos diários de carbono por 
hectare, o que m ostra que o efeito estufa é diminuído graças a Floresta ,
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im prescindível para a vida na Terra). O A cre, durante o verão amazôi 
queim a em cham as, devido a m adeireiros inescrupulosos.

Foi este bem  jurídico e social importantíssimo que foi 
destruído. E m ais, a com unidade Kampa do rio Am ónia tinha , na época , 
apenas cerca de 2 20  habitantes e cerca de 46  fam ílias, que tiveram seu  
território invadido por m ais de 22 p eões , com  máquinas pesando  
toneladas, armas, rádio, etc. E estes invadiram inclusive a festa  indígena 
da caiçumada. A  perda para a com unidade não pode ser ressarcida 
apenas com  o valor com ercial da madeira extraída ( seria incentivo a 
invasões ). Invadir o  território indígena é atentar contra o ambiente 
sócio-cultural onde vivem , destruir florestas im plica em  intensos 
sofrim entos. D e repente, um p ovo acostum ado a um nível tecn ológ ico  vê  
invadido suas terras com  máquinas pesadas, este fato vulnera a 
consciência  social da com unidade. Seria , por analogia, com o se um 
tropa boliviana invadisse o A cre im punem ente..., algo que causa  
dim inuição da estim a ( a resistência causaria a morte dos índios, em  
confronto com  hom ens armados , com  barcos, tratores, etc). O fato 
assistirem  a tal invasão sem  poder resistir, causa , de acordo com  a 
experiência normal das co isas, intenso sofrim ento e com oção.

Som ente pela perda dos anim ais assustados pelo  
barulho ensurdecedor das máquinas do sr. Orleir , a im possibilidade de 
caçar em  áreas degradadas que viraram m atagais fechados, os animais 
que fogem  do “habitat” destruído, som ente por esta perda fica patente 
o sofrim ento da com unidade Kampa. Que deve ser indenizado. A  
econom ia , sobrevivência , dos Kampa ( basta que se olhe as fotos em  
anexo, que mostram a integração com  as florestas ) depende  
essencialm ente do m eio ambiente, principalmente pelo fato da econom ia  
ter com o fundam ento principal o extrativism o , a caça, p esca  e pequenos 
roçados. A  floresta mantém por sécu los o p ovo Kampa, faz parte 
intrínseca da cultura e da civilização. Destruir as florestas em  tais áreas e 
assassinar o p ovo Ashaninka ( kampa). A  invasão traz doenças  
transm issíveis para as quais os índios não têm  anticorpos , antígenos. A  
destruição da Floresta afasta a caça  ( m acacos, jacarés, antas, porcos do 
m ato, jabutis, cotias, etc) , elim inando fonte básica de proteína animal. Os 
índios retiravam algum a madeira antes, m as de m odo artesanal, sem  a 
m enor destruição. O s tratores ( skillers) e m otosserras são piores que 
bom bas, destroem  tudo. E , inclusive, suprimem outra fonte de rendas e 
matéria-prima dos índios, a retirada de alguns m etros cúbicos de madeira 
para poderem  comprar violeta de genciana ( usada em  partos), objetos de 
alumínio ( para portar água), etc.



A  floresta é im prescindível para a subsistência  
material e cultural, da população indígena Kampa. T odos os estudos 
antropológicos e de p sicó logos mostram que a maior violência  contra os 
índios é a com etida contra suas terras ( seu so lo  , que só é fértil 
devido a cobertura florestal no mínimo em  pontos vitais ) , contra sua 
cultura que é enraizada nas florestas. E contra sua religião ( cerimônias 
, ritos, que foram ofendidos também ) .

C aio M ário da Silva Pereira, na obra “ O D ano M oral e 
sua Reparação” , n. 237 , p. 561 , 1983, escreveu sobre o dano moral:

“ Admitir, todavia, que som ente cabe reparação moral 
quando há um dano material é um desvio  de 
perspectiva. Quem  sustenta que o dano moral é 
indenizável som ente quando e na m edida em  que 
atinge o patrimônio está, em  verdade, recusando a 
indenização do dano moral. O que é preciso assentar, e 
de maneira definitiva, com o faz W ilson M elo da 
Silva, é que na ocorrência de uma lesão , manda o 
direito ou a equidade que se não deixe o lesado ao 
desamparo de sua própria sorte” .

“ N ão cabe, por outro lado, considerar que são  
incom patíveis os pedidos de reparação patrimonial e 
indenização por dano moral. O fato gerador pode ser 
o mesmo, porém , o efeito pode ser múltiplo. A 
morte de uma pessoa fundamenta a indenização 
por dano material na medida em que se avalia o 
que se perdem, pecuniariamente os seus 
dependentes. Ao mesmo tempo justifica a reparação 
por dano moral quando se tem em vista a dor, o 
sofrimento que representa para os seus parentes ou 
aliados a eliminação violenta e injusta do ente 
querido, independentem ente de que a sua falta atinge 
a econom ia dos fam iliares e dependentes.”

L ogo, mn conjunto de fatos geradores ( invasões na 
terra indígena Kam pa e devastação ambiental com  saque de madeiras de 
lei de grande valor econ ôm ico) enseja indenização pela madeira de lei, 
pelo dano moral e pelo dano ambiental. Se os tribunais garantem  
indenização pelo  protesto indevido de título de crédito já  saldada a dívida,
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pela injusta lesão  à honra ( e sofrim ento) da p essoa  que sofre o prot 
cam bial, invasões em  áreas indígenas que provocam  verdadeiro caos  
organização socia l ( jurídica e política ) e cultural ( além  de danos 
am bientais, sofrim ento ao ver sua terra invadida e destruída) dos índios, /  ■■ 
essa  v iolência  deve e pode ser indenizada. 7 r.

CR ITÉR IO S PARA O ARBITRAM ENTO  
DOS DANOS M ORAIS

N a Lei de Imprensa ( Lei n. 5 .2 5 0 /6 7 ), no artigo 53, 
consta com o critérios: “ N o  arbitramento da indenização em  reparação do 
dano moral, o ju iz  terá em  conta, notadamente: I - a intensidade do 
sofrim ento do ofendido, a gravidade, a natureza e a repercussão da ofensa  
e a posição  social e política do ofendido; II - a intensidade do dolo ou o 
grau de culpa do responsável, sua situação econôm ica e sua condenação  
anterior em  ação criminal ou cível “ . L ogo, além  da situação patrimonial 
das partes, d eve-se  considerar a extensão do dano , os sofrim entos 
causados e a intensidade do dolo ou grau de culpa. Carlos Alberto Bittar 
sustenta que o  dano moral dispensa prova em concreto, trata-se de 
presunção absoluta ( “ Reparação civil por danos m orais” , RT, 1993, p. 
204). V ale frisar que o dano moral v isa  ressarcir, inclusive para 
prevenir n ovos fatos e principalmente para atender o sofrimento das 
vítim as, o “ pretium doloris” ou “ Schm erzgeld” , o sofrim ento puro e 
sim ples.

A  Floresta , viva, rende muito m ais em extrativism o  
ou m esm o por retiradas de madeira com  m anejo florestal ( garantindo a 
recuperação ) do que a pecuária ou a mera derrubada insana. Chico  
M en des e Steve Schwartzm an , disseram  junto ao B IR D , em  1987, uma 
verdade que todo agrônom o sabe: “ o lucro líquido total gerado pela 
exploração uniforme dos produtos florestas, tais como frutas 
com estíveis, fibras naturais e plantas medicinais é duas ou três vezes 
m aior do que o gerado pela derrubada de árvores para o comércio da 
madeira ou abertura de pastos” . E , claro, garante a Floresta, com  sua 
riqueza genética ( biodiversidade ) inesgotável para n ossos netos ou  
bisnetos. H á m ais de 30 m ilhões de seres v ivos no m undo, a maior parte 
vive nas florestas tropicais, e a ciência som ente estudou cerca de 2 m ilhões 
destes seres.

Em  1987, segundo relato dos índios, os p eões do sr. 
Orleir invadiram, quase todos os sábados, durante 25 dias, as festas dos
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Kampas denom inadas caiçum adas, festa sem anal que reúne os  
numa só localidade. P eões que derramavam cachaça na caiçum a ( s u c o ^ ff d " 
de m andioca , oriundo da m astigação desta, fermentada , com  baixo teor 
alcoó lico  e suave ao paladar ) para embriagar os índios . Eram 250 índios 
na época ( cerca de 150 crianças e  adolescentes, dos 100 restantes, a 
m etade era com posta de mulheres ) ,  o que demonstra o grau de intimidação 
que tal invasão representou. índias foram seduzidas e expostas a doenças 
venéreas. R esistir a hom ens armados, com  equipam entos que pesavam  
toneladas era im possível. O sofrim ento moral de ver sua festa principal 
invadida, sua terra, suas árvores com  m ais de 100 anos serem  destruídas é 
evidente . E sse sofrim ento é extraordinário ( além  do normal no caso  de 
danos materiais puros ) , deve e pode ser indenizado pela Justiça. A  
invasão por brancos em áreas indígenas leva também doenças, em  
1995, houve 36 .0 0 0  casos de malária , 80%  ocorridos no Vale do Juruá, 
onde residem  quase todos os índios . O sistem a im unológico dos 
índios não tem  resistência a doenças com o sarampo, e outras.

O sr. Orleir declarou em  1990, no inquérito onde foi 
indiciado por plágio (a r t .  149 do CP) que tinha com o patrimônio 30  
m ilhões de dólares. D isse  que doou à Prefeitura de Cruzeiro do Sul 10 
m ilhões de reais em  bens e 15 m ilhões de reais em serviços. E d isse ao STJ 
ser m ilionário, quem  pode duvidar de suas a legações ? O sr. Orleir e o sr. 
Abrahão são os m aiores m adeireiros do V ale do Juruá, por anos 
desmaiaram florestas seculares. O que demonstra a riqueza dos réus, 
um dos critérios para indenizações por danos m orais, segundo em entas que 
seguem  em anexo.

Os índios Kampa são pessoas pobres e 
desam paradas, vivem  do suor de seus rostos, sem acesso a nenhuma 
tecnologia moderna. L ogo, são dois m ilionários e uma em presa  
milionária com o autores de danos. E , com o vítim as, uma população  
fam élica. São critérios essencia is para o cálculo da indenização por danos 
morais , a ser arbitrada por V ossa  Excelência: o patrimônio do ofensor e 
a pobreza, h ipossufíciência , das vítimas.

A matéria , no que tange aos danos morais ( 
sofrimentos intensos , pois atingem a cultura de um povo ) é 
gravíssim a. O s p ovos indígenas estão em  extinção pelo  d escaso  das 
autoridades públicas. A  indenização moral deve ser, dessa forma, de 3 ( ^
três ) m ilhões de reais. Inclusive, tam bém  , para exem plo , de m odo a 
tom ar os m adeireiros cuidadosos com  o ordenamento jurídico.

64



Há poucos sofrimentos morais maiores que 
invasão do território de uma pequena comunidade ( com organização 
social calcada em costum es estratificados e hábitos culturais arraigados 
) . Qualquer invasão causa o caos social , a an om ia , angústia social 
prolongada, exausperação , perda de dignidade, questionamento das 
lideranças tribais. Toda a vida da pequena com unidade é afetada, índios 
que falam  apenas sua língua esp ecífica , deparam -se com  máquinas de 
toneladas ( principalm ente o s  Skidders de pneus, que penetram quase um 
metro no so lo  m olhado das chuvas do verão am azônico e com pactam  a 
terra, esterilizando esta ). Em Dourados M S , os suícidios em  m assa ( 
cerca de 60 incluindo tentativas ) de índios guaranis têm  com o causa a 
aculturação, perda de identidade, desagregação social e cultural ( tradições , 
religião ), etc. N o s  Fundam entos Jurídicos desta petição vão transcritas 
em entas sobre indenização por danos morais.

A  Constituição da R epública , quando trata da ordem  
social , e dos índios, é c la r a , em  sua força normativa, ao relacionar as 
terras tradicionalm ente ocupadas com a organização social, 
instituições jurídicas ( ordenamento jurídico próprio, quase todo 
formado por regras consuetudinárias, não escritas , os costumes - fonte 
do Direito), as atividades produtivas e os recursos naturais. Qualquer 
invasão coloca tudo em risco, gerando verdadeira crise. A té m esm o  
a tecnologia  tradicional indígena, e a língua, é  desprezada pelos m eninos 
quando estes assistem  invasores impunes. O desprezo da própria cultura 
causa grande tragédia no seio  da com unidade. O prejuízo às atividades 
sócio-econôm ico-cu lturais é im enso, do m esm o m odo o sofrim ento por 
esta crise . Tal sofrim ento, dano moral, pode e deve ser indenizado pelo  
Judiciário. E is os artigos da Constituição que regem  estes fatos:

“ VIII - D A  O R D E M  S O C IA L  
V I I I -  D O S  ÍN D IO S

Art. 231. São reconhecidos aos índ ios sua organização  
social, costum es, línguas, crenças e tradições, e os
d ire ito s or ig in á r io s so b re  as terra s  que  
tra d ic io n a lm en te  ocu p am , com p etin d o  à U nião  
d em a rcá -la s, p ro teg er  e  fa zer  resp eita r  tod os os seu s  
bens.
Par. 1. São terra s  trad ic io n a lm en te  o cu p a d a s pelos  
ín d ios as p o r  e les h ab ita d a s em  ca rá ter  p erm an en te , 
as u tilizad as para  su as a tiv id a d es p rod u tivas, as
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im prescindíveis à preservação dos

necessárias a sua reprodução física e cultural, 
segundo seus usos, costumes e tradições.
Par. 2. A s terras tradicionalm ente ocupadas pelos  
índios destinam -se a sua p osse  permanente, cabendo- 
lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos 
rios e dos lagos nelas existentes.”

RESPONSABILIDADE DA FUNAI

Apesar de seus relatórios denunciarem a invasão e 
depredação ilegal dos recursos florestas indígenas, a FU N A I não cumpriu 
seu dever legal de proteger e fiscalizar as áreas indígenas. O s relatórios de 
alguns funcionários mostram o voraz desm atam ento e os culpados, mas 
não foi tom ada, até o m om ento, m edidas concretas para processar os  
m adeireiros. Dando um basta no quadro de espoliação e saque nas terras 
indígenas.

D o is  funcionários da Funai, o sr. H issa Abrahão e 
Sebastião Am âncio da C osta foram negligentes, pois, se agiram, 
demoraram dem ais. E a Funai se om ite no exercício  do poder de 
polícia, dessa forma áreas indígenas não são demarcadas , nem  vigiadas e 
nem  recebem  ajudas. Certo que há problem as financeiros, m as o dever 
da Funai é certo. A  condenação da Funai nesta lide deve ser obrigá-la 
a implantar im ediatam ente um posto  indígena na área indígena Kampa , 
com  a finalidade de fiscalizar , controlar e impedir a devastação  
indiscriminada. No Vale do Juruá estão cerca de 85% ou mais dos 
índios que residem no Acre, não podem ficar com apenas um posto 
em Cruzeiro do Sul, um posto situado em M arechal Thaumaturgo , 
alto Juruá, iria garantir o direito dos povos indígenas.

E , também, condenação da Funai a elaborar um 
plano de uso racional do dinheiro da indenização, para atendimento 
das necessidades mais prementes da população indígena das *  
com unidades K a m p a , em conjunto com a comunidade Kampa do rio 
Amónia, com a UNI, com o CIM I e com a Comissão Pró-Índio. 
Plano para aplicação do montante em  dinheiro a ser pago pelos réus 
madeireiros. A  Funai é gestora do patrimônio indígena e poderá 
auxiliar na elaboração de um bom  plano de aplicação dos recursos. C aso
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em bora , para fiscalizar, é necessário um posto avançado no alto JuruáN^L

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
DOS PEDIDOS

OBRIGAÇÃO DOS RÉUS MADEIREIROS 
DE INDENIZAR A COMUNIDADE ASHANINKA

O patrimônio indígena foi dilapidado, com  a
destruição das florestas que o com põem  e que são essencia is para a vida  
numa área situada quase na linha do Equador. O acervo florestal 
integrante do território tribal é im prescindível para a subsistência 
físico cultural da sociedade Kampa, é inclusive considerado pelas leis 
ambientais como de preservação permanente. D e uso exclu sivo  e em  
estrito benefício  dos próprios índios ( Lei n. 6 .0 0 1 /73/Estatuto dos índios e 
C ódigo Florestal - Lei n. 4 .7 7 1 /6 5 ), excepcionalm ente essas leg islações  
facultam as com unidades indígenas a exploração com ercial das madeiras. 
O s réus têm a obrigação de indenizar, conform e regulamenta o Código  
C ivil, nos artigos 159:

“ Art. 159 - A quele que, por ação ou om issão
voluntária, negligência ,ou imprudência, violar direito 
ou causar prejuízo a outrem, fica  obrigado a reparar o 
dano” .

D essa  forma se  desenha a responsabilidade civil dos 
réus. O sr. Orleir agiu antijuridicamente, vulnerando a um só tem po  
regras constitucionais, legislação ordinária, interdições administrativas da 
Funai e do IBG E, ao invadir terras de propriedade da U nião, ocupadas 
p elos índios Ashaninka ( K a m p a ), retirando esp écies vegetais do usufruto 
d eles, cuja m anutenção se mostra im prescindível ao equilíbrio eco lóg ico  
do m eio am biente em  que vivem , portanto, para a sobrevivência dessa  
população indígena. Estando dem onstrado o nexo causal entre o dano e a 
ação dolosa do agente, assom a o dever de indenizar. É a teoria da 
responsabilidade subjetiva, da qual som ente se  exim e na h ipótese de fato
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advindo de caso  fortuito ou força maior, ou praticado em  
exercício  regular do direito ou estado de necessidade.

legitim a defèfg ,
%/

do

U m a p essoa  que cause perigo de degradação  
ambiental, som ente por isso , com ete crime ( art. 15 da Lei n. 7 .815 , 
crim e de perigo,frise-se ), e fica  obrigada a reparar o dano causado .

Se as pessoas que invadem e derrubam áreas 
indígenas fossem apenas condenadas a indenizar os índios pelo preço 
do mercado da madeira apreendida, isso seria um incentivo ao saque, 
pois os custos com a retirada são pequenos. O dano ambiental 
causado é evidente e uma perícia poderá comprovar. Os danos 
morais também ocorreram , pois para a cultura indígena a terra é 
tida como “ mãe terra” , todo o modo de vida e toda a economia 
indígena é alterada com tais invasões. A  razão pela qual existem  as 
áreas indígenas é que a vida dos índios depende do so lo  e este, na 
A m azônia, depende da Floresta. A  econom ia indígena tem  fundamento 
na econom ia extrativista. Que inclusive rende m ais, por hectare, que a 
pecuária , que a agricultura. Certo isolam ento cultural e territorial permite 
uma integração gradual equilibrada, invasões geram sofrim entos im ensos.

A  responsabilidade civil por atos ilícitos tem sido  
acatada por toda a doutrina nacional e teve aplicação por séculos:

“ O efeito da responsabilidade civil é o dever de 
reparação. O responsável , por fato próprio ou não, é 
obrigado a restabelecer o equilíbrio rom pido...” ( Caio  
M ário da Silva Pereira, “ Instituições de D ireito Civil “ 
, vol I, 2 a edição, p. 458  ).
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RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS RÉUS 
MADEIREIROS - sr. Orleir, sr. Abrahão e 

Marmud Cameli e Cia Ltda.

O s atos dos réus ( sr. Abrahão, Orleir e Marmud 
Cam eli e Cia Ltda) causaram enorm es danos am bientais, com  a abertura de 
estradas, expulsão de fauna, destruição da biodiversidade a partir da retirada 
seletiva sem  nenhum cuidado com  as esp écim es nobres de madeira. E 
danos m orais, sofrim entos. E danos ao patrimônio indígena ao retirar 
madeira.

M adeira cortada em 1985 estava apreendida pelo 
IBA M A e FUNAI. Portanto a União detinha a sua posse. Assim , o ato 
do réu constituiu-se em subtrair, para si, bem cuja posse era detida 
pela União. Embora, o usufruto dos recursos pertence a com unidade 
indígena Kampa, devia a U nião leiloar e entregar os valores a com unidade, 
o sr. Orleir evitou isto  entrando furtivamente e retirando a madeira 
ilegalm ente. A pós a substração o réu conduziu a madeira e co locou -a  em  
local de difícil acesso . Quando poderia ter levado para Cruzeiro do Sul e 
ter co locad o em  depósitos, protegida.
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Inobstante reiteradas tentativas dos órgãos federais p 
efetuar leilão da madeira para, com  o produto, pelo  m enos amenizar o . 
prejuízos decorrentes dos atos dos réus, não houve êxito , pois o sr. Orleir 
era o maior madeireiro do vale do Juruá, com  Abdul Karin, Irmãos 
Correia e Abrahão, dom inavam  o m ercado.

A im possibilidade de converter a madeira em 
pecúnia decorreu diretam ente do fato de a mesma ter sido colocada, 
pelos réus, em local de difícil acesso ( lago Flora, pois para chegar até 
o lago é preciso passar por córrego de 2 quilômetros intransitável 
durante a seca amazônica) e em circunstâncias adversas.

C onsiderando-se todos e sses  fatos, não há outra 
alternativa senão cobrar dos réus as indenizações. Primeiro pelo  dano moral 
causado a um p ovo secular, depois pelos prejuízos financeiros 
causados pelo  corte de madeira em  terras indígenas cuja propriedade é da 
U nião (CF, art. 20 , X I) e, tam bém, pelo  dano ambiental

H á responsabilidade pela reparação dos danos 
causados ao patrimônio da U nião e ao patrimônio indígena , e esta é 
solidária. E xiste uma obrigação com um  e indivisível. A  abertura de 
estradas, derrubada de inúmeras árvores , principalmente árvores de porte 
grandes ( “ garim pagem ” de m ad eira) , a devastação de recursos naturais, a 
com pactação e esterilização do so lo  , são danos insuscetíveis de divisão. 
Ensejam  responsabilidade conjunta ou solidária. E sse ponto é pacífico  
na doutrina, vejam os JOSÉ D E  A G U IA R  D IA S :

“ A  indivisibilidade do dano, portanto, pode aparecer 
com o consequência da dificuldade de fixar o 
montante do prejuízo atribuível a cada um, operando a 
fusão dos dois danos num só e único prejuízo. Seria 
na verdade injurídico beneficiar os autores do ato ilícito  
com  a incerteza que só e les estão em  condições de 
desfazer e uma v ez  que não haja outra solução capaz  
de atender ao imperativo da reparação ao lesado. “ ( 
in “ D a R esponsabilidade C ivil” , 6 a edição, volum e  
2, págs. 514).

D anos deste tipo causam  obrigações indivisíveis, 
solidárias, numa extensíssim a área abriram ramais ilegais, de forma 
desordenada. Principalmente quando ocorreram também danos morais 
gravíssim os. A  em enta a seguir transcrita ilustra este ponto:
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APELAÇÃO CÍVEL 
ANO DO PROCESSO: 94 
UF: DF - DISTRITO FEDERAL 
REG.INT.PROCES: 72.549 
NÚMERO: APC0032464 
DATA DA DECISÃO: 04.08.94 
PRIMEIRA TURMA CÍVEL 
DESEMBARGADOR JOSÉ HILÁRIO DE VASCONCELOS 
DATA DA PUBLICAÇÃO: 21.09.94 PÁGINA: 11.460
EMENTA:
INDENIZAÇÃO. DANO OCORRIDO EM HOSPITAL. 
ILEGITIMIDADE AD CAUSAM.
DEVER DE INDENIZAR. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. 
DIVISIBILIDADE DA PRESTAÇÃO.
GRAU DE PARTICIPAÇÃO DE CADA AGENTE. PESQUISA 
DESNECESSÁRIA. DANOS MORAIS. CUMULATIVIDADE 
COM OS DANOS MATERIAIS. SÚMULA STJ-37. 
ARBITRAMENTO DOS DANOS MORAIS. PERÍCIA 
DESNECESSÁRIA. ATUAÇÃO DO JUIZ. CORREÇÃO 
MONETÁRIA. TERMO INICIAL.
A LEGITIMIDADE AD CAUSAM REPOUSA NA RELAÇÃO DE 
DIREITO MATERIAL.
INOCORRENDO ESSE VÍNCULO, PARA UM OU MAIS 
DEMANDADOS, ESTÁ AFASTADA A LEGITIMIDADE AD 
CAUSAM, IMPONDO-SE A DECRETAÇÃO DA CARÊNCIA DE 
AÇÃO QUANTO A CADA UM DELES. EXSURGE O DEVER 
DE INDENIZAR DA CONDUTA DANOSA E CULPOSA DO 
EMPREGADO DA ENTIDADE HOSPITALAR (CC. ART. 1521, 
III). AFIRMA-SE A SOLIDARIEDADE PASSIVA ENTRE O 
HOSPITAL E SEU EMPREGADO, A TEOR DO DISPOSTO 
NO ART. 1518, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. 
NÃO SE HÁ FALAR EM INDIVISIBILIDADE DA PRESTAÇÃO, 
NEM A SOLIDARIEDADE A RECLAMA. EM SENDO 
SOLIDÁRIA A OBRIGAÇÃO, DESNECESSÁRIA SE REVELA 
A PESQUISA DO GRAU DE PARTICIPAÇÃO DO AGENTE. 
SÃO CUMULÁVEIS OS DANOS MORAIS COM OS 
MATERIAIS (STJ - SÚMULA 37).
PRECEDENTES DO TJDF. PODE O JUIZ, NO 
PROCESSO DE CONHECIMENTO, À VISTA DOS 
SUBSÍDIOS ENCONTRADOS NO PROCESSO, 
ARBITRAR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 
FIXADO O MONTANTE DOS DANOS MORAIS, FLUI A 
CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DATA DO 
ARBITRAMENTO.
OS HONORÁRIOS ARBITRADOS PARA VÁRIOS 
LITISCONSORTES ENTRE ELES DEVEM SER REPARTIDOS 
EM VALORES IGUAIS.
DECISÃO:
CONHECER OS RECUROS PRINCIPAIS E NÃO CONHECER 
O RECURSO ADESIVO. NO MÉRITO, IMPROVER OS 
RECURSOS, À UNANIMIDADE.
DIREITO CIVIL 
INDEXAÇÃO:
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RESPONSABILIDADE CIVIL, ATO ILÍCITO, RESULTAD 
ERRO, APLICAÇÃO, MEDICAMENTO INJETÁVEL; 
CONDENAÇÃO, SOLIDARIEDADE PASSIVA, HOSPITAL, 
ATENDENTE, ENFERMAGEM, INDENIZAÇÃO, FAMÍLIA, 
VÍTIMA; POSSIBILIDADE JURÍDICA, CUMULATIVIDADE, 
DANOS MATERIAIS, DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE 
ATIVA, MARIDO, VÍTIMA, AJUIZAMENTO, AÇÃO DE 
INDENIZAÇÃO.
DESNECESSIDADE, FIXAÇÃO, INDENIZAÇÃO, DANOS 
MORAIS, MÉTODO, ARBITRAMENTO, MOTIVO, 
FACULTATIVIDADE, JUIZ, DETERMINAÇÃO, VALOR.
TERMO INICIAL, INCIDÊNCIA, CORREÇÃO MONETÁRIA, 
DATA, SENTENÇA JUDICIAL.
CÓDIGO CIVIL 
FED LEI-3071.1916
ART-1521 INC-3 ART-1518 PAR-ÚNICO ART-896 ART-895
ART-904 ART-1553
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
FED LEI-5869.1973
ART-500 INC-1 ART-20 PAR-3
REF_LEG
DOUTRINA:
CURSO DE DIREITO CIVIL, DIREITO DA OBRIGAÇÃO, 
PRIMEIRA PARTE, VIGÉSIMA SEGUNDA EDIÇÃO, 
SARAIVA, SÃO PAULO, 1988, PÁG. 139.
WASHINGTON DE BARROS MONTEIRO
INSTITUIÇÕES DE DIREITO CIVIL, FORENSE, SEGUNDA
EDIÇÃO, VOL. II, PÁG.84
CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA
OBSERVACOES, STJ, SÚMULA 37, TJDF, APC 19.369, APC 
30963

Trata-se de obrigação “ in solidum”, “ pelo  todo” , “ 
por inteiro” ou solidária, obrigações extracontratuais, de 
solidariedade legal. O fato danoso foi um ilícito que , no m ínimo, em  
tese, configura contravenção. O fato danoso sendo com etido por várias 
p essoas, co-autoria, estabelece a responsabilidade solidária de todos. 
H avendo uma indivisibilidade da causa e sendo esta fato ilícito, há 
responsabilidade solidária. Cada devedor responde pela dívida toda, não 
havendo obrigação do autor de acionar todos. N esta  lide, os réus 
m adeireiros , m ais a Funai e o IB A M A , são processados, podem  também  
ajuizar ação retroativa contra N anei Freitas.

José Homem Corrêa Telles, na obra “ Doutrina das 
A c çõ e s” , acom odada ao foro do Brasil por Teixeira de Freitas ( R io de 
Janeiro, Gam ier, 1 9 0 2 ) , obra escrita em Lisboa, em  1819, já  escrevia : “ § 
140. A s ações de indenização com petem  às p essoas ofendidas, contra cada 
um dos dos ofensores solidariam ente, ou contra seus herdeiros, para serem
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condenados a indenizá-los com pletam ente” . A  satisfação será à custa 
tod os, ficando cada um deles solidariamente obrigado.

DA PRO TEÇÃO  CO NSTITUCIO NAL  
ÀS TERRAS INDÍGENAS

A  área indígena Kampa do rio A m ônea foi
reconhecida pelo  Poder Público desde o início de 1985, embora seja posse  
im em orial, m esm o o SPI ( Serviço de Proteção aos índ ios ) já  m encionava  
a p osse  p elos Kampa sobre aquela terra, em 1941. Importa frisar, no 
entanto, que o direito à proteção às terras indígenas e aos recursos naturais 
nelas existentes independe do reconhecim ento oficial ou da fase em que se  
encontre o processo  administrativo de dem arcação das m esm as, nos termos 
do artigo 25 do Estatuto do índio :

“ Art. 2 5 - 0  reconhecim ento do direito dos índios e 
grupos tribais à posse permanente das terras por 
eles habitadas, nos termos do artigo 198 da 
Constituição Federa, independerá de sua 
dem arcação, e será assegurado pelo órgão federal de 
assistência aos silv ícolas, atendendo à situação atual e 
ao consenso histórico sobre a antiguidade da 
ocupação , sem  prejuízo das m edidas cabíveis que, na 
om issão ou erro do referido órgão, tomar qualquer dos 
Poderes da R epública” .

A s C onstituições brasileiras, desde 1934, reconhecem
aos índios a p osse  dos territórios por e les habitados. N a Constituição de 
1946, praticamente o m esm o texto, no artigo 216. N a  Constituição de 
1967, a m esm a coisa , com  o acréscim o referente ao “ direito ao usufruto 
exclu sivo  dos recursos naturais e de todas as utilidades nelas existentes” . 
N a C onstituição de 1969, no art. 198 traz o m esm o texto que a 
Constituição de 1967. Já a Constituição de 1988, no artigo 231 diz:

“ Art. 231 - § I a - São terras tradicionalmente 
ocupadas p elos índios as por e les habitadas em caráter 
permanente, as utilizadas para suas atividades
produtivas, as im prescindíveis à preservação dos 
recursos am bientais necessários a sua reprodução física  
e cultural, segundo seus u sos, costum es e tradições. “
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“ Art. 231 - § 2 - A s terras tradicionalme
ocupadas pelos índios destinam -se à sua posse  
permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das 
riquezas do so lo , dos rios e dos lagos nelas ex istentes” .

José Afonso da Silva, num artigo publicado na 
coletânea “ O s direitos indígenas e a Constituição”, editada pelo N úcleo  de 
D ireitos Indígenas e por Sérgio Antônio Fabris Editor, preleciona sobre o 
direito dos índios:

“ O INDIGENATO. O s dispositivos constitucionais 
sobre a relação dos índios com  suas terras e o 
reconhecim ento de seus direitos originários sobre elas 
nada mais fizeram do que consagrar e consolidar o 
indigenato, velha e tradicional instituição jurídica 
luso-brasileira que deita suas raízes já nos primeiros 
tempos da Colônia,quando o Alvará de 1 a de abril de 
1680, confirm ado pela Lei de 6 de junho de 1775, 
firmara o  princípio de que, nas terras outorgadas a 
particulares, seria sem pre reservado o direito dos 
índios, primários e naturais senhores delas. V indo a Lei 
6 0 1 /1 8 5 0 , os grileiros de sem pre, ocupando terras 
indígenas , pretendiam destes a exibição de registro de 
suas p osses. João M endes Júnior, num texto que bem  
reflete o sentim ento de autêntico jurista que era, rebateu 
a pretensão nos term os seguintes: “ Desde que os 
índios já estavam aldeados com cultura e morada 
habitual, essas terras por eles ocupadas, se já não 
fossem deles, também não poderiam ser de 
posteriores posseiros, visto que estariam devolutas; 
em qualquer hipótese, suas terras lhe pertenciam em 
virtude do direito à reserva , fundado no Alvará de 
1 a de abril de 1680, que não foi revogado, direito 
esse que jam ais poderá ser confundido com uma 
posse sujeita à legitimação e registro.”

O M OGNO ( “ swietenia macrophylla” ) - 
ESPÉCIE AM EAÇADA DE EXTINÇÃO

A  esp écie  florestal m ais atingida pela ação predatória 
das m adeireiras é justam ente o m ogno, já  incluído na “Lista Oficial de
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E sp écies da Flora Brasileira A m eaçadas de Extinção” , aprovada por ui 
Portaria do Presidente do IB A M A  n. 06-N . A  Constituição Federal , no 
artigo 225 , VII, veda práticas que que coloquem  em risco a função 
eco ló g ica  da flora e da fauna ou provoquem a extinção de espécies. O 
m ogno encontra-se na lista oficial das esp écias da flora brasileira com o  
esp éc ie  “em  perigo”, “ cujos números foram reduzidos a um nível crítico” .

Segundo a C om issão Parlamentar de Inquérito do 
Senado Federal, instaurada em  09 de março de 1989, para apurar denúncias 
sobre a devastação da H iléia A m azônica, o m ogno é uma madeira em  
extinção. N o  V ale do rio Tocantins e em outras partes do Pará já  foi 
extinto.

O im pacto do m odelo de corte e transporte adotado na 
A m azônia com prom ete, além  do m ogno, todo o ecossistem a das regiões  
em  que é encontrado. Para cada árvore de mogno retirada, cerca de 
1.450 metros quadrados de floresta são danificados, grandes 
quantidades de árvores de mogno jovens são destruídas no seu entorno, 
árvores com baixos diâmetros são cortadas e os adultos portadores de 
sem ente são elim inados na época da frutificação. As dificuldades de 
regeneração e a perspectiva de extinção da espécie são enormes. O 
mogno é tido chamado de “ouro verde” e a cobiça dos madeireiros 
transcende os escrúpulos de respeitar as leis ambientais e as áreas 
indígenas.

O local do qual a madeira foi retirada, área indígena, 
é considerado área considerada de preservação permanente. O corte das 
florestas existentes nas áreas indígenas é, expressam ente proibido, pelo  
C ódigo Florestal - Lei n. 4 .7 7 1 , de 15 de setem bro de 1965, cujo art. 
terceiro e  parágrafos primeiro e segundo dispõem:

“ as florestas que integram o Patrimônio indígena
ficam  sujeitas ao regim e de preservação permanente ( 
letra “ g” ) pelo  só efeito desta Lei “

“ A  supressão total ou parcial de florestas de 
preservação permanente só  será admitida com  prévia 
autorização do Poder E xecutivo Federal, quando for 
necessário à execução de obras, planos, atividades ou 
projetos de utilidade pública ou interesse socia l”
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O Estatuto dos 
estabeleceu  norm as que mostram
madeireiros:

índios , Lei n. 6 .0 0 1 /7 3 , tamb.
a ilicitude cometida pelos reus

“ Art. 18. A s terras indígenas não poderão ser objeto  
de arrendamento ou de qualquer ato ou negócio  
jurídico que restrinja o pleno exercício da posse 
direta pela comunidade indígena ou pelos silvícolas.

§ 1 °. Nessas áreas , é vedada a qualquer pessoa 
estranha aos grupos Tribais ou comunidades 
indígenas a prática da caça , pesca ou coleta de 
frutos assim como de atividade agropecuária ou 
extrativa.

Art. 24. O usufruto assegurado aos índios ou silvícolas  
com preende o direito à p osse , uso e percepção das 
riquezas naturais e de todas as utilidades existentes nas 
terras ocupadas , bem  assim  ao produto da exploração  
econôm ica de tais riquezas e utilidades” .

DÍVIDA DE VALOR

Trata-se de dívida de valor e não de dinheiro. D eve  
ser considerado o valor do metro cúbico de m ogno e cedro de hoje e 
não o  valor de 1981, 1985 e 1987, pois trata-se de prejuízos 
decorrentes de atos ilícitos. A vítima de ato ilícito é credora de 
dívida de valor e, por isso, faz ju s  a uma indenização que 
corresponda ao valor atuai do prejuízo e não a sua  expressão  
m onetária do tem po do fato. V ejam os a em enta seguinte :

ORIGEM TRIBUNAL: STJ ACÓRDÃO
RIP:92/0017923-1 PROC:RESP NUM:0024865
UF:SP RECURSO ESPECIAL
FONTE DJ DATA:03/11/1992 PG: 19766
RELATOR MIN:0361 - MINISTRO NILSON NAVES
JULGADOR ÓRGÃO:03 TERCEIRA TURMA DECISÃO
:25/09/1992
EMENTA:

COMISSÃO PELA INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIO 
(CORRETAGEM). DÍVIDA DE VALOR. ATO ILÍCITO 
RELATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INÍCIO. 1. 
EM CASO DE DIVIDAS DE DINHEIRO E DE VALOR,
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SÃO DE VALOR AS RESULTANTES DE COMISSõ 
DEVIDAS AOS CORRETORES. 2. OCORRENDO 
INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO ESTABELECIDA 
EM CONTRATO, VERIFICA-SE O ATO ILÍCITO 
RELATIVO. 3. INCIDE CORREÇÃO MONETÁRIA 
SOBRE DÍVIDA POR ATO ILÍCITO (ABSOLUTO OU 
RELATIVO, DÍVIDA DE VALOR, PORTANTO) " A 
PARTIR DA DATA DO EFETIVO PREJUÍZO" (SÚMULA 
43/STJ). 4. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PELA
ALÍNEA c  e  p r o v id o .
DECISÃO POR UNANIMIDADE, CONHECER DO RECURSO 
ESPECIAL PELO DISSÍDIO A SEGUIR E LHE DAR 
PROVIMENTO.

PRIMIERA CÂMARA CÍVEL: S essão  Ordinária realizada em: 
27.08.90. Recurso de Apelação Cível n° 13.133 Capital 
Classe II 20.
APELANTE: Transportadora Minosso Ltda. (Adv. Dr. Farouk 
Naufal).
APELADO: Orivaldo Araújo Silva Filho (Advs. Drs. Alberto 
Gonçalves e Elidia Penha Gonçalves).
RELATOR: Exmo. Sr. Des. Mauro José Pereira.
DECISÃO: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso. 
EMENTA: REPARAÇÃO DE DANOS CONDENAÇÃO
IRRESIGNAÇÃO DA RE FUNDAMENTOS: PENSÃO NÃO 
DEVIDA, DANOS AO VEÍCULO JÁ RESSARCIDOS E 
DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES JÁ QUITADAS
INSUBSISTÊNCIA DÍVIDA DE VALOR IMPROVIMENTO. A
vítima de ato ilícito e credora de dívida 
de valor e, por isso, faz jus a uma 
indenização que corresponda ao valor 
atual do prejuízo e não a sua expressão
monetária do tempo do fato. se a vítima, em 
consequência do fato, esta submetida a tratamento 
medico, e curial deva o ressarcimento cobrir, 
integralmente, todos os prejuízos.
REF.: DIÁRIO DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 
DATA: 04.09.90 PÁG. 132

APELAÇÃO CÍVEL 
ANO DO PROCESSO: 92 
UF: DF - DISTRITO FEDERAL 
REG.INT.PROCES: 59.558 
NÚMERO: APC0027720 
DATA DA DECISÃO: 22.06.92 
PRIMEIRA TURMA CÍVEL
DESEMBARGADOR OTÁVIO AUGUSTO BARBOSA 
DATA DA PUBLICAÇÃO: 16.09.92 PÁGINA: 28.646
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EMENTA:
A AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO, PESSO, 
PRESCREVE EM 20 ANOS (ART. 177 E 179 DO CÓDIGO 
CIVIL).
DECISÃO:
CONHECER E PROVER, POR MAIORIA, VENCIDO O DES. 
VOGAL, ANTÔNIO HONÓRIO PIRES, QUE LHE NEGA 
PROVIMENTO.
DIREITO CIVIL 
INDENIZAÇÃO 
ATO ILÍCITO 
INDEXAÇÃO:
INDENIZAÇÃO, EFEITO, ATO ILÍCITO, CULPA, RÉU, 
AFASTAMENTO, ARGUIÇÃO, PRESCRIÇÃO; AÇÃO 
PESSOAL, CASSAÇÃO, DECISÃO; PROVIMENTO, 
ANDAMENTO, PROCESSO.
VOTO VENCIDO: VIOLAÇÃO, DIREITO DE PROPRIEDADE, 
AUTOR, CULPA AQUILIANA, OCORRÊNCIA, PRESCRIÇÃO, 
EXTINÇÃO PROCESSO, JULGAMENTO, MÉRITO.
CÓDIGO CIVIL 
FED LEI-3071.1916
ART 00177 ART 00179 ART 00178 PAR 00010 INC 00009 
ART 00159
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 
FED LEI-5869.1973 
ART 00269 INC 00004 
DOUTRINA:
OBRA: INTRODUÇÃO AO DIREITO CIVIL AUTOR:
ORLANDO GOMES - PAG. 379.
OBRA: DA PRESCRIÇÃO E DA DECADÊNCIA AUTOR: 
CAMARA LEAL - PAG. 288.
OBRA: CURSO DE DIREITO CIVIL AUTOR: W. DE BARROS 
MONTEIRO - PAG. 322.

APLICAÇÃO DE JUROS DE MORA DE 1 %
AO MÊS A CONTAR DO FATO E 

JUROS COMPOSTOS

Aplica-se, para indenizações matérias de atos 
ilícitos, juros de mora de 1% ao mês a contar do fato ilícito e , vale 
frisar, juros compostos. A s em entas do STJ e o texto do C ódigo Civil 
(art. 1 .544) são claros neste ponto.

ORIGEM TRIBUNAL: STJ ACÓRDÃO
RIP:90/0005975-5 PROC:RESP NUM:0003766
UF:RJ
FONTE DJ DATA: 18/03/1991 PG:02774 RSTJ
VOL.:00038 PG:00381
RELATOR MIN.T040 - MINISTRO JOSE DE JESUS FILHO



JULGADOR ÓRGÃO:01 PRIMEIRA TURMA DECIS 
: 14/11/1990
EMENTA RESPONSABILIDADE CIVIL. PESSOA JURÍDICA
DE DIREITO PÚBLICO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. 
NAS INDENIZAÇÕES POR FATO ILÍCITO, TRATANDO- 
SE DE DELITO, OS JUROS DE MORA INCIDEM DESDE 
A ÉPOCA DO FATO, NA CONSONÂNCIA DO ARTIGO 
1544 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E 
DESPROVIDO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE, CONHECER DO RECURSO 
E LHE NEGAR PROVIMENTO.
INDEX RESPONSABILIDADE CIVIL, ATO ILÍCITO,
INDENIZAÇÃO, JUROS DE MORA, INCIDÊNCIA, ÉPOCA, 
CRIME, CUMPRIMENTO, OBRIGAÇÃO, PERÍODO, 
CARACTERIZAÇÃO, JUROS COMPOSTOS,
PROPORCIONALIDADE, VALOR, DANO. DESCABIMENTO, 
RECURSO ESPECIAL, INEXISTÊNCIA, DIVERGÊNCIA, LEIS, 
AFASTAMENTO, PRETENSÃO,, INCIDÊNCIA, JUROS DE 
MORA, DATA, CITAÇÃO.
CATÁLOGO CT0001 RECURSO ESPECIAL 
DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL 
REFERÊNCIA LEGISLATIVA: LEG:FED EMC:000001
ANO: 1969 ***** CF-69 CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
ART:00119 INC:00003 LET:A LET:D . LEG:FED LEI:003071 
ANO: 1916 ***** CC-16 CÓDIGO CIVIL 
ART01536 PAR:00002 ART01544 ART:00948 ART:00962 . 
LEG:FED CFD:****** ANO: 1988 ***** CF-88
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
ART:00105 INC:00003 LET:A LET:C . LEG:FED LEI:005869 
ANO: 1973***** CPC-73 CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 
ART:00020 PAR:00005 .
DOUTRINA OBRA: TRATADO DE DIREITO PRIVADO, ED. 
1959, TOMO 24, PAG.29. AUTOR: PONTES DE MIRANDA.

ORIGEM TRIBUNALSTJ ACÓRDÃO
RIP:91 /0023060-0 PROORESP NUM:0016238
UF:SP RECURSO ESPECIAL
FONTE DJ DATA:01/06/1992 PG:08045 RSTJ
VOL.:00038 PG:00409
RELATOR MIN:0361 - MINISTRO NILSON NAVES
JULGADOR ÓRGÃO:03 TERCEIRA TURMA DECISÃO
:09/03/1992
EMENTA:
RESPONSABILIDADE CIVIL. JUROS DE MORA. A 2a 
SEÇÃO ESTABELECEU DISTINÇÃO ENTRE AS 
ESPECIES DE RESPONSABILIDADE, DE SORTE QUE, 
NO CASO DA EXTRACONTRATUAL, OS JUROS 
FLUEM DESDE O EVENTO DANOSO (CCV, ART. 
962), E NO CASO DA CONTRATUAL, A PARTIR DA 
CITAÇÃO INICIAL (CCV, ART. 1.536, PARAGRAFO
2.), SOMENTE, CASO DE RESPONSABILIDADE 
CONTRATUAL, DONDE FLUIRÃO OS JUROS DA
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CITAÇAO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
PROVIDO. x*
DECISÃO POR UNANIMIDADE, CONHECER DO RECURSO 
ESPECIAL E LHE DAR PROVIMENTO.
INDEX AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, ACIDENTE
FERROVIÁRIO. ACIDENTADO, PASSAGEIRO,
CARACTERIZAÇÃO, RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. 
JUROS, TERMO INICIAL, CITAÇÃO. (ROSANA)
CATÁLOGO CV0227 RESPONSABILIDADE CIVIL
JUROS MORATÓRIOS TERMO INICIAL
REFERÊNCIA LEGISLATIVA: LEG.FED LEI:003071
ANO:1916 ***** CC-16 CODIGO CIVIL ART:00962
ART:01536 PAR:00002 . LEG:FED CFD:****** ANO:1988 
***** CF-88 CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART:00105
INC:00003 LET:A LET:C . LEG:FED SUM:000163 
ANO:**** (STF) . LEG:FED RGI:****** ANO:1989 *****
RISTJ-89 REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA ART:00255 PAR:00002 . LEG:FED
SUM:000013 ANO:**** (STJ).
VEJA RTJ 70/683, RTJ 87/948, RTJ 125/1290, RT 
520/291, JURISPRUDÊNCIA BRASILEIRA 102/108, RTJ 
16/107, RTJESP 49/701, RESP 2662-SP (STJ).

ORIGEM TRIBUNAL: STJ ACÓRDÃO
RIP:92/0015714-9 PROC:RESP NUM:0023873 UF:SP
RECURSO ESPECIAL
FONTE DJU DATA:08/08/1994 PG: 19570, Sec.I 
RELATOR MIN: 1102 - MINISTRO RUY ROSADO DE AGUIAR 
JULGADOR ÓRGÃO 04 QUARTA TURMA DECISÃO
:31/05/1994 
EMENTA:

RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. JUROS 
COMPOSTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA 
EMPRESA. TRATANDO-SE DE FATO DEFINIDO 
COMO CRIME, E DEVIDOS OS JUROS COMPOSTOS 
(ART. 1544 CC), POR ELES RESPONDEM NÃO SÓ O 
AUTOR DO FATO INTEGRAL COMO A EMPRESA 
EMPREGADORA (1521, III CC), RESPONSÁVEL 
SOLIDÁRIA PELO PAGAMENTO INTEGRAL DA 
INDENIZAÇÃO. VOTOS VENCIDOS. RECURSO NÃO 
CONHECIDO.
DECISÃO POR MAIORIA, NÃO CONHECER DO RECURSO 
INDEX ACIDENTE DE TRÂNSITO, ATROPELAMENTO, 
VEÍCULO AUTOMOTOR, PROPRIEDADE, EMPRESA DE 
TRANSPORTES, RESPONSABILIDADE CIVIL,
SOLIDARIEDADE, PREPOSTO, INDENIZAÇÃO, PAGAMENTO, 
JUROS COMPOSTOS, ABRANGÊNCIA, EMPRESA. VOTO 
VENCIDO, INAPLICAÇÃO, JUROS COMPOSTOS, 
INDENIZAÇÃO, INCIDÊNCIA, EXCLUSIVIDADE, AUTOR, 
HIPÓTESE, CRIME.
CATÁLOGO CV0229 RESPONSABILIDADE CIVIL 
JUROS COMPOSTOS



REFERENCIA LEGISLATIVA: LEG FED LEI:003071 AN019I
***** CC-16 CÓDIGO CIVIL 
ART:01544 ART:00896 PAR:ÚNICO ART:00904 ART:01518 
ART:01521 INC:00003 ART:00962 .
DOUTRINA OBRA : DA RESPONSABILIDADE CIVIL, 
FORENSE, 3 ED., VOL II 1766. AUTOR: JOSE DE 
AGUIAR DIAS
VEJA RESP 3766, RESP 11599, RESP 17550, RESP 
36753, RESP 38309, (STJ)

ORIGEM TRIBUNAL: STJ ACÓRDÃO
RIP:90/0005926-7 PROC:RESP NUM:0003720
UF:SP
FONTE DJ DATA: 30/09/1991 PG: 13486
RELATOR MIN:1089 - MINISTRO BARROS MONTEIRO 
JULGADOR ÓRGÂO:04 QUARTA TURMA DECISÃO 
:20/08/1991
EMENTA RESPONSABILIDADE CIVIL. ATROPELAMENTO 
POR COMPOSIÇÃO FERROVIÁRIA. JUROS COMPOSTOS E 
JUROS MORATÓRIOS. 1. RESPONDE CIVILMENTE A 
EMPRESA FERROVIÁRIA QUE SE OMITE NAS MEDIDAS 
DE SEGURANÇA EXIGÍVEIS, COMO E O CASO DA 
CONSERVAÇÃO DE MUROS E CERCAS. 2. CUIDANDO-SE 
DE CULPA EXTRACONTRATUAL, OS JUROS 
MORATÓRIOS, SEGUNDO A JURISPRUDÊNCIA DA TURMA, 
FLUEM DESDE A ÉPOCA DO EVENTO. 3. OS JUROS 
COMPOSTOS SOMENTE INCIDEM NAS OBRIGAÇÕES 
DECORRENTES DE CRIME. RECURSO ESPECIAL 
CONHECIDO, EM PARTE, E PROVIDO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE, CONHECER EM PARTE DO 
RECURSO E, NESSA PARTE, DAR-LHE PROVIMENTO. 
INDEX AGUARDA.
REFERÊNCIA LEGISLATIVA: LEG:FED DEL002335
ANO:1987
ART:00013 . LEG:FED CFD:****** ANO:1988 ***** CF-88
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
ART:00105 INC:00003 LET:A .
VEJA RESP-2595-SP; RESP-3683-SP; RESP-3931-SP; 
RESP-4300-SP; RESP-4270-RS; RESP-3722-SP; RESP- 
3941-SP; RESP-955-RS; (STJ).

ORIGEM TRIBUNALSTJ 
RIP:90/0005975-5 PROC:ERESP 
UF:RJ
FONTE DJ DATA:28/10/1991 

VOL.:00032 PG:00211 RSTJ VOL.:00038
PG:00385
RELATOR MIN:0302 - MINISTRO JESUS COSTA LIMA 
JULGADOR ÓRGÃO.CE CORTE ESPECIAL DECISÃO 
: 13/06/1991
EMENTA: EMBARGOS DE

ACÓRDÃO
NUM:0003766

PG:15214 RSTJ



DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. RESPONSABILI. 
CIVIL. INCIDÊNCIA DOS JUROS COMPOSTOS 
CASO DE CRIME. I. OS EMBARGOS D
DIVERGÊNCIA VISAM A UNIFORMIZAR A
JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL NA APRECIAÇÃO 
DE HIPÓTESE IDÊNTICAS, ADOTANDO A MESMA 
TESE JURÍDICA AO INTERPRETAR UMA NORMA DE 
DIREITO FEDERAL. II. NAS INDENIZAÇÕES
DECORRENTES DE ATO ILÍCITO OS JUROS

NÃO INCIDEM SOBRE O 
SUPORTANDO-OS APENAS OS 

PELO CRIME (CÓDIGO CIVIL, 
III. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA

COMPOSTOS 
PREPONENTE, 
RESPONSÁVEL 
ARTIGO 1544).
CONHECIDOS E PROVIDOS.
DECISÃO PRELIMINARMENTE, POR MAIORIA, CONHECER 
DA DIVERGÊNCIA, VENCIDOS OS SRS. MINISTROS 
COSTA LIMA ( RELATOR ). GERALDO SOBRAL, NILSON 
NAVES , ILMAR GALVÃO, JOSE DE JESUS E EDSON 
VIDIGAL. NO MÉRITO, TAMBÉM POR MAIORIA, RECEBE 
OS EMBARGOS, VENCIDOS OS SRS. MINISTROS ILMAR 
GALVÃO, JOSE DE JESUS, EDSON VIDIGAL, GARCIA 
VIEIRA E PEDRO ACIOLI.
INDEX AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, DISCUSSÃO,
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO, INCIDÊNCIA, 
JUROS COMPOSTOS, SITUAÇÃO, CRIME. VOTO
VENCIDO, DECISÃO, CORTE ESPECIAL, (STJ), 
PRELIMINAR, CONHECIMENTO, RELATOR , HIPÓTESE, 
EXAME, DIVERSIDADE, IDENTIDADE, SITUAÇÃO,
REQUISITOS, ESSENCIALIDADE, EMBARGOS. 
RECONHECIMENTO, VOTO VENCEDOR; DIVERGÊNCIA, 
ACÓRDÃO , INCIDÊNCIA, JUROS COMPOSTOS, AUTOR, 
CRIME PREPOSTO, DECISÃO, MAIORIA, EXISTÊNCIA, 
DIVERGÊNCIA, ACÓRDÃO ; APRECIAÇÃO.
CONHECIMENTO, PROVIMENTO. MÉRITO, MAIORIA, 
ENTENDIMENTO, AUSÊNCIA, INCIDÊNCIA, PREPOSTO, 
JUROS COMPOSTOS, ORIGEM , ATO ILÍCITO,
RESPONSABILIDADE, AUTOR CRIME. VOTO VENCIDO, 
MÉRITO, ESTADOS, INDENIZAÇÃO, AÇÃO REGRESSIVA. 
REFERÊNCIA LEGISLATIVA: LEG:FED RGI:******
ANO: 1989 ***** RISTJ-89 REGIMENTO INTERNO DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ART:00266
ART:00267 . LEG:FED LEL005869 ANO:1973 ***** CPC-
73 CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ART:00833 .
LEG:FED LEL005869 ANO:1973 ***** CPC-73 CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL ART:00546 .
VEJA RESP - 1999; RESP - 3766; RESP 2067; RESP 
2662; (STJ).

“CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO
PARTE ESPECIAL
III - D O  DIREITO  D A S  O BR IG A Ç Õ ES
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VIII- D A  L IQ U ID A Ç Ã O  D A S O BR IG A Ç Õ ES  
II - DA LIQ UIDAÇÃO  DAS OBRIG AÇÕES  
RESULTANTES DE ATO S ILÍCITOS

A R TIG O  1544 - A lém  dos juros ordinários, contados 
proporcionalm ente ao valor do dano, e desde o tempo 
do crime, a satisfação compreende os juros 
compostos.”

r

E inegável que retirar madeira e derrubar milhares 
de árvores ( para retirar 530  é  preciso derrubar 28 v ezes  m ais ) de áreas 
indígenas é  algo ilícito e  , no m ínim o, contravenção. M esm o com  a 
prescrição da pretensão punitiva/penal ( há independência da jurisdição  
civil e cr im in a l), é p ossível a análise do fato ilícito ( e p e n a l) na jurisdição  
civ il, v isando tão-som ente a obtenção da indenização devida pelo 
ilícito penal ( combinado com ilícito civil, responsabilidade “ ex 
delicto” , aq u ilian a), de acordo com os artigos 1.518 a 1.553 do 
Código Civil. Dessa forma, aplicam -se juros compostos.

Juros com postos são juros sobre juros, capitalizados , 
calcu lados não sobre o  capital inicial e sim sobre este m ais os juros. 
Q uando o fato que cause os danos a serem  indenizados for um ilícito , 
penal ( ou contravenção - retirar madeira de terra indígena é , em  tese,
furto , contravenção de retirada ilegal de madeira - art. 26 do Código 
Florestal - ilícitos penais e mesmo degradação ambiental, art. 15 da 
lei n. 7 .8 0 4 ) .  E ainda dano qualificado ( art. 163, par. único, I I I , CP) .

TRIBUNALTRl ACORDÀO RIP:00000000 DECISÀ0 03-04
1995
Tribunal= TR1, Dia-Dec= 03,Mes-Dec= 04,Ano-Dec= 1995 
Data-Dec= 04-03-1995 - (mes-dia-ano)
PROC:HC NUM:0104294 ANO:95 UF:MT TURMA:03
REGIÃO01
HABEAS CORPUS
Fonte (Publicação):
Data da Publicação (mes-dia-ano): 04-27-95 - DJ DATA:27-04-95
PG:24648
Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO. EXTRAÇÃO DE 
MADEIRA EM RESERVA INDÍGENA. DENUNCIA 
1 NÃO SE MOSTRA INEPTA A DENUNCIA QUE, EMBORA DE 
FORMA CONCISA,
CONTEM A EXPOSIÇÃO DO FATO CRIMINOSO (EXTRAÇÃO 
DE MADEIRA EM
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RESERVA INDÍGENA), COM TODAS AS 
CIRCUNSTANCIAS, BEM COMO A 
QUALIFICAÇÃO DO ACUSADO, A CLASSIFICAÇÃO 
CRIME E O ROL DAS 
TESTEMUNHAS.
2. E TAREFA IMPRÓPRIA, NO ENTANTO, A APURAÇÃO, 
ATRAVÉS DOS ESTREITOS
LIMITES DO HABEAS CORPUS, TENDENTE A FIXAR QUE A 
MADEIRA APREENDIDA
ERA RETIRADA DE PROPRIEDADE DE PARTICULAR E NÃO 
NA RESERVA INDÍGENA.
A CIRCUNSTANCIA SOMENTE PODERÁ SER ESCLARECIDA 
NA AMPLITUDE DA
INSTRUÇÃO CRIMINAL, COM A AMPLA E IRRESTRITA 
LIBERDADE DE PRODUÇÃO 
DE PROVAS.
3. ORDEM DENEGADA.
Relator:
JUIZ: 110 - JUIZ FERNANDO GONÇALVES 
Referência Legislativa:
LEG:FED DEL:002848 ANO: 1940 ART:00155 ART:00180 
***** CP-40 CODIGO PENAL 
LEG:FED DEL:003689 ANO: 1941 ART:00041 
***** CPP-41 CODIGO DE PROCESSO PENAL

TRIBUNAL:TR4 ACORDÀO RIP:00220950 DECISÀ007-05- 
1992
Tribunal= TR4,Dia-Dec= 07,Mes-Dec= 05,Ano-Dec= 1992 
Data-Dec= 05-07-1992 - (mes-dia-ano)
PROC:RCCR NUM:0422095 ANO:90 UF:RS TURMA01
REGIÃO:04
RECURSO CRIMINAL
Fonte (Publicação):
Data da Publicação (mes-dia-ano): 06-24-92 - DJ DATA:24-06-92 
PG: 18662
RTRF VOL:00010 PG:00291 
Ementa:
PROCESSO PENAL COMPETÊNCIA
1. NA FORMA CONSTITUCIONALMENTE PREVISTA - 
ARTIGO-20, INCISO-11, DA
CF-88 -, A UNIÃO FEDERAL TEM A NUA PROPRIEDADE 
DAS TERRAS OCUPADAS
PELOS INDÍGENAS, DECORRENDO DAI O DEVER DE 
PROTEGER TAIS BENS;
2. COMPETENTE A JUSTIÇA FEDERAL PARA JULGAR A 
AÇÃO PENAL
CORRESPONDENTE;
3. RECURSO IMPROVIDO..
Relator:
JUIZ:409 - JUIZ PAIM FALCÃO 
Observações:
DECISÃO UNANIME.
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VER: TRIBUNAL:STF PROC:RHC NUM 0055979 UF:
RELATOR:MINISTRO 
SOARES MUNOZ.
Referência Legislativa:
LEG:FED CFD:****** ANO:1988 ART:00020 INC:00011
ART:00231 PAR:00002 

ART:00109
***** CF-88 CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
LEG.FED DEL:002848 ANO: 1940 ART:00155 
***** CP-40 CODIGO PENAL 
LEG:FED LEL004771 ANO: 1965 ART:00026 
Indexação:

RECONHECIMENTO, COMPETÊNCIA, JUSTIÇA FEDERAL, 
JULGAMENTO, REU,
PRATICA, CRIME, FURTO, MADEIRA, ÂMBITO, RESERVA 
INDÍGENA.
Catálogo:
RA8173 COMPETÊNCIA JURISDICIONAL 

INTERESSE DA UNIÃO 
RA0472 CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO 

FURTO

TRIBUNAL:TR4 ACORDÀO R1P:04089131 DECISÀO:09-12- 
1993
Tribunal= TR4,Dia-Dec= 09,Mes-Dec= 12,Ano-Dec= 1993 
Data-Dec= 12-09-1993 - (mes-dia-ano)
PROC:ACR NUM0408913 ANO:93 UF:RS TURMA:02 
REGIÃO: 04
APELAÇÃO CRIMINAL 
Fonte (Publicação):
Data da Publicação (mes-dia-ano): 04-13-94 - DJ DATA: 13-04-94
PG: 15647
Ementa:
PENAL. RECEPTAÇÃO. CP ART. 180. RECEBIMENTO, 
SERRAGEM E GUARDA DE
MADEIRA OBJETO DE FURTO. AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADA.
SENTENÇA MANTIDA.
Relator:
JUIZ:414 - JUIZ TEORI ALBINO ZAVASCKI 
Revisor:
JUIZ:418- JUIZA LUIZA DIAS CASSALES 
Referência Legislativa:
LEG:FED DEL:002848 ANO: 1940 ART:00180 PARCAPUT 
ART:00155 PAR:00004

INC:00004 ART:00029 ART:00069 
***** CP-40 CODIGO PENAL 
Indexação:

AÇÃO PENAL, RELAÇÃO, RECEPTAÇÃO, MADEIRA, 
OBJETO, FURTO.

CABIMENTO, CONDENAÇÃO, REU. MOTIVO, AUTO DE 
BUSCA E APREENSÃO,



COMPROVAÇÃO, MATERIALIDADE, CRIME MOTIV 
COMPROVAÇÃO, AUTORIA,
EFEITO, DECLARAÇÃO, REU.

DESNECESSIDADE, PERÍCIA, OBJETIVO, APURAÇÃO, 
QUANTIDADE, MADEIRA.
MOTIVO, EXISTÊNCIA, INFORMAÇÃO, AUTOS 

Catálogo:
RA0473 CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO 

RECEPTAÇÃO 
Decisão:
UNANIME.

Pelas em entas acim a, fica  claro que a retirada de 
m adeira de áreas indígenas configura, em  tese, furto. E que receber, 
guardar e  serrar essa  madeira configura receptação, pior ainda quando a 
madeira está interditada pela Funai e pelo  IBDF , fato que ocorreu 
quando o  sr. Orleir M essias Cam eli e sua em presa entraram , em abril de 
1987, na área indígena e retiraram fiirtivamente a madeira, além de 
derrubar m ais ainda e m esm o chegar a entrar no Peru ( de acordo com  o 
depoim ento do m esm o sr. Orleir).

N o  m ais, o artigo 962 do C ódigo Civil diz: “ nas 
obrigações provenientes de delito, considera-se o devedor em mora desde  
que o perpetrou” .

A 4 a Turma do STJ decidiu:

“ Com preendendo a expressão “ delito” constante do 
art. 962 do C ódigo Civil o ato ilícito , o s  juros de mora 
contam -se desde a época do evento” ( R esp. 3 .000 -  
SP, j. 2 1 .8 .1 9 9 0 , v. un., Rei. M in. Barros M onteiro, 
D JU , 1 ° out. 1990, n. 189, p. 10.450; R.Esp. 1.437- 
SP, j. 6 .2 .1 9 9 0 , v. un. Rei. M in. Barros M onteiro, DJU, 
13.ago. 1990, n. 155, p. 7 .649; Resp. 63-S P , j. 
3 0 .1 0 .1 9 9 0 , v. un., Rei. M in. Fontes de A lencar, D JU, 
l im a r .  1991, p. 2 .3 9 5 ).”

Esta é tam bém  a opinião de Aguiar D ias, 
Philadelpho A zeved o , Arnaldo R izzardo ( “ delito, com o endossa Orlando 
G om es, vale amplamente por ato ilícito. É idéia que vem  de V on Tuhr, 
passando por Teixeira de Freitas, C lóvis, O rozim bo N onato e sufragada 
p elos autores m ais atuais e pela jurisprudência...” - “ A  Reparação “ ,p. 
187).
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Orlando G om es , na obra “ Transferências gerais do 
D ireito das O brigações” , 1 a ed., R evista dos Tribunais, p. 121) escreveu : “ 
acom panham  entre nós a lição de C lóvis Beviláqua, segundo a qual, “ não 
havendo, para efeitos civ is, distinção notável entre o delito e o quase-delito, 
fundiram-se as n o çõ es  na denom inação geral de ato ilícito” . Em acórdão, 
sintetizou O rozim bo N onato o pensam ento dom inante na interpretação do 
art. 962  do C ódigo C ivil, ao sentenciar que o “ cham ado quase-delito está, 
em  n osso  direito, absorvido na figura do delito” . D úvida não há, com  efeito, 
de que o vocábulo “ delito” foi em pregado no texto legal no largo sentido de 
ato ilíc ito” . O  m esm o entende A gostinho A l vim  ( D a Inexecução,p. 139). 
D even do o causador do ato ilícito  reparar de m odo com pleto as perdas e 
danos que decorrem de seu ato injurídico, a reparação deixa de ser integral 
se os juros não forem  contados a partir do fato que constitui a fonte da 
obrigação de indenizar. A  liquidação das obrigações resultantes de atos 
ilíc itos é  tratada no Capítulo II e não no Capítulo I . É também o 
entendim ento do STF, no RE 112 .165-3  SP, publicado no DJU, 
2 0 .0 3 .1 9 8 7 . E JTACSP, R evista dos Tribunais, 104/184.

“ [ tratando-se] de sanção civil decorrente de atividade 
crim inosa, transm ite-se ela aos herdeiros e prepostos. 
A  indenização civil guarda com patibilidade com  as 
consequências pecuniárias do evento danoso, 
tom ando-se desnecessário  que a ação seja m ovida  
contra o próprio autor do ilícito penal, m as contra 
quem pode suportar as consequências patrimoniais do 
com portam ento crim inoso” ( JTACSP, R evista dos 
Tribunais, 108:73).

“ Se o patrão é solidariam ente responsável pelos atos 
ilícitos de seus em pregados, por força doque dispõem  
os citados arts. 1.518 e 1.521 do C C, é evidente que 
também responderá p elos juros ordinários e com postos  
desde o evento, ainda que a p essoa  jurídica não com eta  
crime. Basta que se configure a prática de ilícito penal 
praticado pelo  em pregado, serviçal ou preposto, para 
que o patrão, am o ou com itente, responda pelos juros 
ordinários e  com postos a partir da prática do ilícito. Em  
em bargos inffingentes, a E. 6 a Câmara desta Corte 
assim  também reconheceu, assentando em aresto inserto 
in Jurisprudência Brasileira, 102:172, o seguinte:
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Juros - Indenização - A to ilícito - Juros c o m p o s td $ ^  
Crime de preposto - Cabim ento. O art. 1.544 do C ^  
considerou , para a incidência dos juros com postos, o 
crime com o causa da obrigação. Se ao ato, no campo 
penal, não se vincula a em presa, dele não escapa no 
âmbito da responsabilidade civil. É a vítim a que se  
busca proteger com  a m ais com pleta possível 
indenização. Sem  relevo quem paga, sim quem paga  
a título de ato crim inoso gerador do dano ( EI 3 1 9 .770 -  
SP, 15 .5 .84 )” ( JTACSP, R evista dos Tribunais,
112:33)

N a  m esm a linha jurisprudencial entende o 1 0 Tribunal 
de A lçada C ivil de São Paulo, os juros devem  ser contados a partir do 
evento e de forma com posta ( arts. 962 e 1 .544 do CC):

“ Pouco importa seja a ré preponente do direito 
causador do dano, considerando-se que a lei não faz 
esta restrição, bem  assim , objetivam ente, o fato gerador 
da gravíssim a lesão  ( ilícito penal, lesão corporal 
culposa) . M áxim e pela independência das 
responsabilidades civil e penal ( art. 1.525 , C. C ivil) e 
o nítido caráter solidário da obrigação da empresa 
preponente ( arts. 1.518 e 1 .521, III, C. C ivil)” ( Ap. 
3 9 2 .0 2 7 -2 , Piracicaba, 4 a Câm ., j. 6 .9 .1 9 8 8 , Rei. José  
B ed ran ) “

DOS PEDIDOS

Isto posto, devendo ser explicado que ainda que 
tenha o relato dos fatos se referido a valores do metro cúbico de m ogno e 
cedro, o M PF, seguindo precedente jurisprudencial, e m ovido por 
prudência, requer condenação a pedido ilíquido, devendo os valores 
serem objeto de liquidação por arbitramento. E , tendo com o certo a 
clareza solar dos fatos e do D ireito aplicável à esp écie , diante sobretudo do 
concludente conjunto probatório proveniente do inquérito policial ( 
p rocesso  criminal, rito extinto, dos arts. 531 e segs.) instaurado para 
apuração de fatos atribuídos aos réus indicando a relação dano-ação  
voluntária dos agentes, requer o MINISTÉRIO PÚBLICO 
FEDERAL:
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a) a citação dos réus para, se quiserem  , contestar 
os pedidos , sob pena de con fessos e, ao final , seja ó 
pedido ju lgado totalm ente procedente;

b) a condenação da ré Marmud Cam eli e Cia Ltda e 
do réu Orleir M essias Cam eli a indenizarem, 
solidariam ente, pagando em dinheiro o valor 
correspondente a 900 m etros cúbicos , considerando  
45 0  de m ogno e  450  de cedro, a ser objeto de 
liquidação por arbitramento. A  esta som a, importa 
ainda acrescentar juros de mora de 1 % ( um por 
cento) ao m ês , desde dezem bro de 1981 sendo que 
são juros com postos, até a data de pagamento;

c) condenação dos réus sr. Orleir M essias Cam eli, sr. 
Abrahão Cândido da Silva e a em presa Marmud 
Cam eli e Cia Ltda a indenizarem , solidariamente, 
pagando em  dinheiro o valor correspondente a 530  
árv o res  , em  1985 , sendo 265 árvores de m ogno mais 
265 árvores de cedro . N o  total de 1.848 ( um m il, 
oitocentos e quarenta e o ito) m etros cúbicos de 
madeira (dívida de valor ) , m etade m ogno e m etade 
cedro, tal valor deve ser objeto de liquidação por 
arbitramento. A  esta som a, importa ainda acrescentar 
juros de mora de 1 % (u m  por cento) ao m ês , desde  
fevereiro de 1985, juros com postos, até a data de 
pagam ento;

d) a condenação dos réus sr. Orleir M essias Cam eli, 
Marmud Cam eli e cia  Ltda e sr. Abrahão Cândido da 
Silva a indenizarem , solidariam ente, pagando em  
dinheiro o valor correspondente a 1 .078 ,52  ( um m i l , 
setenta e oito m etros e  cinquenta e dois centím etros ) 
m etros cúbicos de m ogno e cedro retirados ilegalm ente  
da Terra Indígena Kampa do rio A m ónia - confessado  
pelo  próprio réu sr. Orleir - pagando à com unidade 
Kampa , através da Funai, o valor correspondente a 
4 0 6 ,9 3 8  m etros cúbicos de m ogno de primeira 
qualidade . E 2 4 0 ,2 9 9  m etros cúbicos de m ogno de 
segunda qualidade. E 3 0 1 ,1 2 4  metros cúbicos de 
cedro de primeira qualidade. M ais 130,161 metros
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cúbicos de cedro de segunda qualidade. Que deve 
o objeto de liquidação por arbitramento. A es 
soma deve ainda ser acrescentado montante 
referente a juros de mora de 1 % ao m ês a partir de 
fevereiro de 1985 , juros com postos, até a data de 
pagam ento. Esse pedido deve ser desconsiderado 
caso o pagamento da alínea “ c” seja feito, pois 
esses 1.078,52 metros cúbicos são parte dos 
1.848,45 metros cúbicos do pedido da alínea “ d” ;

e) indenização, a ser paga pelos réus m adeireiros ( 
sr. Orleir M essias Cam eli , sr. Abrahão Cândido da 
Silva e a Marmud Cam eli e Cia Ltda), por danos 
morais ( cum ulável com  danos materiais, segundo  
súmula 37 do STJ) devido ao fato que qualquer 
invasão e, principalm ente, saque provoca sofrim entos 
muito além  do normal no caso  de danos 
materiais/patrimoniais, devendo este sofrimento 
causado por invasões durante vários anos ser 
indenizado a título de danos morais , no valor de R$ 
3.000.000,00 ( três milhões de reais). Se V ossa  
E xcelência entender que essa  indenização não pode  
ser arbitrada sem  perícia, que seja realizada perícia 
esp ecífica  através de antropólogo ou indigenista  
especializado para apurar o “ quantum debeatur” ;

f) Que o total das indenizações das alíneas “b”, “c ” , 
“d” , e “e ” seja revertido em  benefício da 
comunidade Ashaninka/Kampa do rio Amónia 
situada no Acre ocupada por estas populações 
migrantes, devendo também beneficiar índios 
Kampa de outras áreas indígenas próximas , nos 
term os dos artigos 13 da lei 7 .3 4 7 /8 5 , 159 e 1518 do 
C ódigo Civil, com  a gestão da Adm inistração  
R egional da FUNAI de Rio Branco , de 
representantes da União das Nações Indígenas-UNI 
que representa juridicam ente as populações indígenas 
do A cre , de representantes do CIM I e da C om issão  
Pró-Índios e fiscalização do MINISTÉRIO 
PÚBLICO FEDERAL que deverão elaborar um 
ou mais planos de uso  racional dos valores 
pagos para atendim ento das necessidades
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m ais prem entes destas  populações indígen

g) condenação da Funai a implantar imediatamente 
um posto  indígena na área indígena Kampa , com  a 
finalidade de fiscalizar , controlar e impedir a 
devastação indiscriminada. E condenação da Funai a 
elaborar um plano de uso racional para 
atendimento das necessidades mais prementes da 
população indígena das comunidades Kampa, tendo 
em vista o fato dos Kampa serem migrantes, 
dessa forma, o dinheiro beneficiaria todo o povo 
Kampa das quatro áreas indígenas Kampa, de 
acordo com a alínea “ e”. Ou , se Vossa Excelência 
não consentir, que o produto seja aplicado como 
indenização apenas aos índios Kampa que moram 
na área indígena Kampa do rio Amónia;

h) condenação dos réus sr. Orleir M essias Cam eli, sr. 
Abrahão Cândido da Silva e a Marmud Cam eli e Cia  
Ltda a arcar com  todos os custos e despesas para a 
elaboração e execução de plano de recom posição  
ambiental, danos am bientais, inclusive reflorestam ento  
da área desm aiada e desassoream ento dos rios e 
igarapés com prom etidos, da Área Indígena kampa do  
rio A m ónia, que deve ficar a cargo do IB A M A  e ser 
acom panhado pela Funai, nos term os dos artigos 2 0 e 
4 ° do D ecreto n. 24 , de 04 de fevereiro de 1991, que 
atribuiu ao IB A M A  a responsabilidade pela elaboração  
e execução de projetos visando a recuperação de áreas 
indígenas que “ tenham sofrido processo de degradação  
de seus recursos naturais” . O s danos ambientais 
dependeriam  de perícia, que tam bém importa que seja  
realizada para apurar o “ quantum debeatur” ; e

i) A  condenação dos réus a pagarem as custas judiciais  
e honorários advocatícios a serem  desde fixados em  
20%  ( vinte por cento) sobre o  valor da causa.

DAS PROVAS



Protesta o M PF pela produção de todas as provas em  
Direito adm itidas e que se  fizerem  necessários, em especial, pela juntada 
de novos docum ento e por testem unhas, m ais perícias necessárias. O 
artigo 282 , VI, do CPC, que ex ige na inicial “ as provas com  que o autor 
pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados” deve, salvo melhor 
ju ízo , ser interpretado de acordo com  a em enta seguinte do STF:

“ A o  protestarem os autores, na inicial, por todos os  
m eios de prova em  direito perm itidos, seguiram forma 
usual, porquanto a precisa indicação das necessárias, 
muitas vezes, só é possível após a contestação, pois 
esta até pode admitir como verdadeiros todos os 
fatos alegados, dispensando-se , assim, a instrução 
probatória” ( STF, RTJ, 106/157, RT 580/260).

O art. 18 da Lei n. 7 .34 7 /8 5  , que disciplina a ação civil 
pública diz, textualm ente, que “ não haverá adiantamento de custas, 
em olum entos, honorários periciais e quaisquer outras despesas” . Logo, 
o M PF está dispensado do adiantamento de quaisquer despesas  
processuais. Este m esm o d ispositivo consta tam bém  do art. 19, § 2 0 do 
CPC - “ Com pete ao autor adiantar as despesas relativas a atos, cuja 
realização o Juiz determinar de ofíc io  ou a requerimento do M inistério 
Público” . Theotônio N egrão, “ CPC e L egislação Processual em  vigor” , 
26  a ed. - “ O M P é isento do pagam ento de custas ( RCJF 9 °, IV )” . Este 

• d ispositivo garante o direito ao acesso  a Justiça. L ogo, desde já , o 
M PF protesta e requer prova pericial, designação de perito, para 
verificação dos danos am bientais causados pelas invasões p elos réus 
m adeireiros, em  1981, 1985 e  1987.

Requer a intimação da União para que diga se  
tem  interesse na lide, com o litisconsorte ativo, já  que as terras 
indígenas são bens da União ( art. 20, XI, da CF).

Atribui-se à causa o valor de R$ 6 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0  ( seis
m ilhões de reais).

Pede deferim ento.
R io B ra n co , A cre, 21 de março de 1996.

Luiz FfCncisco Feràándes de Souza  
Procurador da R epública
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São Paulo, 03 de janeiro de 1996

Exmo. Sr.
DR LUIZ FRANCISCO FERNANDES DE SOUZA 
Procurador da República 
Ministério Público Federal 
Rio Branco, AC

Prezado Dr. Luiz Francisco:

Conforme conversa por telefone com o Dr. Sérgio Leitão no final de dezembro passado, 
estou remetendo-lhe, por intermédio de Moisés Pianko, representante da Comunidade Kampa do Rio 
Amônea, cópia da documentação referente à retirada de madeira da Área Kampa do Amônea, efetuada 
ilegalmente pela empresa Marmude Cameli em 1987.

Durante alguns anos, os advogados do então Núcleo de Direitos Indígenas (NDI) - hoje 
Instituto Socioambiental - representaram os Kampa do Amônea numa demanda inserida no contexto da ação 
criminal que tramitava na Justiça Federal em Rio Branco (fundada no mencionado incidente de retirada ilegal 
de madeira), com o fim de obter uma autorização judicial para a venda da madeira apreendida, que estaria 
em mãos do próprio Cameli (nomeado depositário pelo IBDF à época da apreensão), bem como para que o 
produto dessa venda fosse revertido em benefício da Comunidade Indígena.

De fato, a autorização foi obtida e um alvará para o resgate e venda da respectiva madeira, 
por licitação, foi expedido em nome da Comunidade Kampa do Amônea, por intermédio de seus advogados.

Estivemos, então, em Cruzeiro do Sul mais de uma vez, e todas as providências para a venda 
da madeira por licitação foram tomadas. Ocorre que nenhuma proposta de compra foi apresentada, o que 
inviabilizou a licitação. À época, era mais ou menos do conhecimento geral a notícia de que a maior parte 
da madeira já não mais existia: que provavelmente grande parte dela fora vendida pelo próprio Cameli e que 
o restante teria descido pelo rio ou apodrecido no local em face das péssimas condições em que foram 
estocadas as toras.

Cogitamos, em seguida, da possibilidade de resgatar a madeira (ou o que restara dela) do 
lago Flora, no Rio Juruá onde estava estocada, transportando-a para tentar efetuar a venda em outro local 
No entanto, a Comunidade Indígena não dispunha de meios para efetuar o resgate e o transporte, o que 
tomava impossível a venda em qualquer outra praça.



Instituto Socio

Sendo assim, em conjunto com os representantes da Comunidade Indígenas, pensamos ei 
acionar diretamente Orleir Messias Cameli para que, como depositário infiel, fosse obrigado a entregar 
totalidade da madeira em local acessível para os índios, ou a indenizá-los na forma da lei.

Tais providências, porém, estavam condicionadas ao fato de encontrarmos um advogado 
cidade de Rio Branco, que estivesse disposto a assessorar-nos no acompanhamento diário da ação judicial a 
ser movida, tendo em vista estarmos sediados, naquela ocasião, em Brasília.

Várias tentativas, em vão, foram feitas junto a profissionais em Rio Branco, que não se 
dispuseram ou tiveram condições de levar adiante o trabalho. Por isso, não pudemos mover a ação e o caso 
está parado desde 1991.

Aproveitamos esta oportunidade para enviar-lhes cópias de toda a documentação que 
continuava até agora sendo mantida em nossas mãos, esperando que o Ministério Público Federal possa 
então tomar as providências que a questão exige e está a merecer.

De antemão, colocamo-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que possam 
vir a ser necessários, sendo certo, porém, que os representantes da Comunidade Kampa com quem o senhor 
estará se reunindo poderão eles próprios agregar a esses documentos informações valiosas sobre os fatos a 
que se referem como também com relação à situação atual de suas terras.

Agradecendo, desde já, a sua atenção e colaboração, despedimo-nos,

Atenciosamente,

/  A n /  V ajériâ/Araúj o
/  AssessoraJurídica

/Sérgio  j/eitão
Coordenadora de Atividades Jurídicas



LV.INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL

São Paulo, 06 de fevereiro de 1996

Exmo. Sr.
DR. LUIZ FRANCISCO FERNANDES DE SOUZA 
Procurador da República 
Ministério Público Federal 
Rio Branco, AC

Prezado Dr. Luiz Francisco:

Conforme nossa conversa por telefone, estou enviando-lhe, em anexo, cópia da 
documentação referente à retirada de madeira da Área Kampa do Amônea, efetuada ilegalmente pela 
empresa Marmude Cameli em 1987.

Durante alguns anos, os advogados do então Núcleo de Direitos Indígenas (NDI) - hoje 
Instituto Socioambiental - organização não-govemamental da qual eu fazia parte, representaram os Kampa 
do Amônea numa demanda inserida no contexto da ação criminal (Processo n° 377/89), fundada no 
mencionado incidente de retirada ilegal de madeira, que tramitava na Justiça Federal em Rio Branco. O 
procedimento, iniciado pelos advogados da FUNAI em 1989, tinha por fim obter uma autorização judicial 
para a venda da madeira apreendida, que se encontrava em mãos do próprio Cameli (nomeado depositário 
pelo IBDF à época da apreensão), bem como para que o produto dessa venda fosse revertido em benefício 
da Comunidade Indígena.

De fato, a autorização foi obtida por “sentença” em junho de 1989, mas a FUNAI abandonou 
a questão em seguida, não tomando qualquer providência a respeito. Em dezembro de 1989, assumimos o 
caso, que resultou na expedição de um alvará para o resgate e venda da respectiva madeira, por licitação, em 
nome da Comunidade Kampa do Amônea, por intermédio de seus advogados.

Estivemos em Cruzeiro do Sul mais de uma vez e todas as providências para a venda da 
madeira por licitação foram tomadas. Ocorre que nenhuma proposta de compra foi apresentada, o que 
inviabilizou a licitação. À época, era mais ou menos do conhecimento geral a notícia de que a maior parte 
da madeira já não mais existia: que provavelmente grande parte dela fora vendida pelo próprio Cameli e que 
o restante teria descido pelo rio ou afundado e apodrecido no local em face das péssimas condições de j 
estocagem das toras. ,



Cogitamos, então, da possibilidade de resgatar a madeira (o que restara dèlã) do lago Flora, 
no Rio Juruá, onde estaria guardada, transportando-a para tentar efetuar a venda em outro local. No 
entanto, a operação exigia profissionais especializados, em razão das dificuldades e perigos envolvidos, e a 
Comunidade Indígena não dispunha de meios para efetuar o resgate ou o transporte. Isso tomou impossível 
a venda da madeira em qualquer outra praça.

Sendo assim, em conjunto com os representantes da Comunidade Indígena, pensamos em 
acionar diretamente Orleir Messias Cameli para que, como depositário, fosse obrigado a entregar a 
totalidade da madeira em local acessível para os índios (invertendo o ônus), ou a indenizá-los na forma da 
lei.

Tais providências, porém, estavam condicionadas ao fato de encontrarmos um advogado na 
cidade de Rio Branco, que estivesse disposto a assessorar-nos no acompanhamento diário da ação judicial a 
ser movida, tendo em vista estarmos sediados, naquela ocasião, em Brasília. Várias tentativas, em vão, 
foram feitas junto a profissionais em Rio Branco, que não se dispuseram ou tiveram condições de levar 
adiante o trabalho. Por isso, não pudemos mover a ação e o caso está parado desde 1991.

Aproveitamos a oportunidade e o interesse do Ministério Público Federal, representado por 
sua pessoa, em tomar as providências que a questão exige e merece, para enviar-lhe cópias de toda a 
documentação que até agora vinha sendo mantida em nossas mãos. Estamos anexando também alguns 
documentos que dizem respeito ao envolvimento de alguns dos posseiros, então ocupantes ilegais da Area 
Kampa do Amônea, com o narcotráfico e suas ameaças e pressões sobre a Comunidade Indígena.

De antemão, colocamo-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que possam 
vir a ser necessários. É certo, porém, que os representantes da Comunidade Kampa são os que melhor 
poderão agregar a esses documentos informações significativas sobre os fatos a que se referem, como 
também com relação à situação atual de suas terras.

Agradecendo, desde já, a sua atenção e colaboração, despeço-me,

Atenciosamente,

w y  ei,
Ana Valéria/Maújo 
/Assessora/Jurídica
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JUSTIÇA FEDERAL DE 1a INSTÂNCIA
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m in is t é r io  p u b l ic o  f e d e r a l

Procuradoria da República no Estado do Acre

OFÍCIO N° 91/99/PR/AC
Rio Branco (AC), 10 de março de 1999.

1. C ie n te  em 1 8 .0 3 .9 9 ; '
2. J u n te -s e ,
3. Encaminhe-se à s e rv id o ra  

E la in e  para  a c o n tin u id a d e  
do acompanhamento da ques tão .

43ie>ne (Kenezes êe &afl4i _ . _ , ,
r., R.púbiic» Senhora Coordenadora,

4* 6* Ofaii»*». 4* *  l?#Mtt tP

QKflrfr
8w-

Apraz-me cumprimentá-la, oportunidade em que, reportando- 

me ao Ofício n° 24/99/PR/AC, de 28.01.99, onde o colega Dr. Manoel Pastana 

encaminhou a essa  Colenda Câmara laudo pericial relativo a Ação Civil Pública n° 

96.1206-7, em trâmite na 1a Vara da Seção Judiciária do Estado do Acre, para 

apreciação técnica, informo-lhe que o colega que o sucedeu, Dr. Osório Barbosa, 

entendendo estar o mencionado laudo em conformidade com os interesses do MPF 

na respectiva ação, concordou com o mesmo, tomando ciência e encaminhando os 

autos à Justiça Federal.

Inobstante a excelente qualidade técnica dos profissionais da 

Câmara, não tem sentido, atualmente, a análise técnica da perícia vez que o MPF, 

com ela concordou.

Certo de contar com Vossa atenção, renovo protestos de 

consideração e estima.

ç l ^ p
OSNIR BEUCE

P roctksdor da República

A Sua Excelência, a Senhora
Doutora MARIA EUANE MENEZES DE FARIAS
Digníssima Coordenadora da 6a Câmara de Coordenação e  Revisão do MPF 
B R A S Í L I A  - DF
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P rocuradoria da Republica no Estado do Acre
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AÇÃO CIVIL PUBLICA N.° 9 6 .0 0 0 1 2 0 7 -7  
(ÍNDIOS KAMPAS)

Trata-se de ACP de Indenização por atos 
ilícitos , que tramita na Ia Vara da Seção Judiciária Federal do 
Estado do Acre, interposta por este parquet federal, contra o 
Senhor Orleir Messias Cameli, MARMUD CAMELI & CIA. LTDA, 
Abrahão Cândido da Silva e a FUNAI.

A Ação versa sobre danos morais à 
comunidade Kampa e ao meio ambiente, haja vista a enorme 
quantidade de madeira retirada ilegalmente da comunidade 
indígena Ashaninka-Kampa, com todas as nefastas 
conseqüências materiais e morais advindas desta ação.

As provas de que os réus devastaram as 
terras dos indíos Kampas estão acostadas na exordial: relatório 
do IBDF, de 16. 05.85, relatório de ANTÔNIO PERREIRA NETO, 
então administrador da FUNAI à época, telegrama do Sr. 
NELSON MARABUTO DOMINGUES, então Presidente da FUNAI 
ao Dr. MAURO SILVA REIS, Presidente do IBDF, relatório do 
Delegado da Polícia Federal, Dr. FELIPE AUGUSTO ARAGÃO 
EVANGELISTA, datado no dia 05.05.87.

DOS FATOS ______
-

Em 1981, o Sr. Orleir Cameli, através de 
sua firma Marmud Cameli e Cia, com aproximadamente 30 
(trinta) pessoas e máquinas adentrou entre os Igarapés 
Amoninha e Revoltoso, região indígena Kampa, localizada no 
município de Taumaturgo, no Estado do Acre, derrubando e 
retirando, estimadamente, mais de 537,6 árvores de mogno, 
cedro, cumaru e cerejeira.
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Em fevereiro de 1985, o Senhor Abrahão 
Cândido da Silva e a Empresa Marmud Cameli, derrubaram 530 
árvores, equivalente a 2.500 toras( mogno e cedro) da referida 
área indígena (proximidades da cabeceira do seringal Revoltoso).

Em março de 1987, o Sr. Orleir, através de 
sua Empresa, invade novamente a citada área indígena. Desta 
vez, entrou, com aproximadamente 40 (quarenta) pessoas e 9 
(nove) máquinas, entre os igarapés Revoltoso e Taboca, 
derrubando cerca de 700 árvores de mogno, cedro e cerejeira.

Além disso, no período de 1978 a 1990, os 
posseiros que moravam às margens dos rios e igarapés da 

referida terra indígena derrubaram, por ano, cerca de 500 
árvores de cedro e mogno que eram trocadas por mercadorias 
e/ou vendidas aos « patrões », ou sejam, os Senhores Abrahão e 
Orleir Cameli.

A abertura de estradas e ramais dentro da 
área indigena e o corte irracional de árvores com mais de 50 anos 
deixaram marcas profundas, acarretando sérios danos ao meio 
ambiente. Ademais, os acusados ainda ousaram humilhar e 
mesmo manter relações sexuais com as índias, maculando a 
dignidade e também as festas religiosas dos mesmos.

Os réus praticaram tais atos, confiantes 
na omissão da FUNAI, que apesar das denúncias, não cumpriu 
seu dever legal. Por este motivo, o MPF, na exordial, pediu que a 
FUNAI fosse condenada à obrigação de implantar um posto 
indígena na área Kampa, a fim de fiscalizar, controlar e impedir 
a devastação da região. Também, à obrigação de elaborar plano 
de uso racional da indenização a ser paga pelos réus
madeireiros, para atendimento das necessidades mais prementes 
das populações Kampa , em conjunto com a comunidade kampa 
do rio Amónia, com a UNI, com o CIMI e com a Comissão Pró- 
índio.

Os réus agiram antijuridicamente,
vulnerando a um só tempo regras constitucionais, legislação
ordinária e interdições administrativas da FUNAI e do IBGE, ao 
invadir terras de propriedade da União, ocupadas pelos índios

' 2Francisca/C:\Meus Documcrtos\RELATORIO KAMPA. doc
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Ashaninka (Kampa), para derrubar e retirar madeiras nobres. 
Causaram ainda, danos morais aos indígenas, além de danos ao 
patrimônio indígena com a retirada de madeira.

CONTESTAÇÃO E RÉPLICA

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO-FUNAI

Em sua contestação requereu a FUNAI a 
passagem para o pólo ativo da ação, com o que, em réplica, 
concordou o MPF, por ser atribuição daquela Fundação, dentre 
outras, a representação tutelar do índio e o gerenciamento do 
patrimônio indígena, afim de garantir o usufruto exclusivo dos 
recursos naturais, por parte dos indios (art, Io, Parágrafo Único 
e incisos, da Lei n° 5.371/67).

ORLEIR M ESSIAS CAMELI, MARMUDE CAMELI CIA. 
LTDA. E DE ABRAHÃO CÂNDIDO DA SILVA

Em suas contestações, os supracitados 
réus alegaram preliminarmente a prescrição, por entenderem 
que, tratando-se de terras da União, com exclusivo usufruto 
indígena, constituem-se bens do patrimônio indígena e, assim 
sendo, o prazo prescricional seria de 5 anos, de acordo com o 
artigo 178, § 1, IX, do Código Civil. Todavia, o MPF replica, 
afirmando que o dano não foi em bens pertencentes aos índios, 
e sim dano aos seus exclusivos direitos de usufruto sobre 
os recursos naturais integrantes de terras da União. Ainda, que 
boa parte dos indios da citada comunidade eram menores de 
idade na década de 80 e ainda hoje, a maior parte dos índios 
são incapazes, contra as quais não corre prazo prescricional.

Assevera ainda o MPF que trata-se de 
indenização devida por danos morais , por danos ambientais 
causados a União ( dona da terras) e aos índios enquanto 
usufrutuários do meio ambiente e por danos materiais devidos 
aos índios pelo fato destes serem usufrutuários exclusivos das 
madeiras, etc. Em todos estes casos, a prescrição é de 20
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anos. A regra dos cinco anos só atinge o direito de particulares 
contra o Estado. Ou no caso de danos oriundos de atos 
descritos nos arts. 554 e 555 do Código Civil.

No mérito, alegam que o fato não ocorreu. 
Ainda, que o ato ilícito necessita a data, a hora, o momento exato 
da sua prática. No entanto, o MPF esclarece que, quando o ato 
ilícito é um procedimento, uma série de atos ilícitos, que 
vão sucedendo de forma ilícita e criminosa por vários anos. 
O que o MPF fez, ao colocar o ano de 1981 como marco inicial 
foi apenas seguir o que consta nos o relatórios do IBDF e da 
FUNAI, ambos elaborados no ano de 1985, que a expressão há 
mais de 4 anos”, concluindo-se que a série de pilhagens 
começou em 1981.

Assim, o MPF em resposta às contestações 
dos réus requereu fosse desconsiderado o alegado pelos réus 
Orleir Messias Cameli, Marmude Cameli Cia. Ltda. e Abrahão 
Cândido da Sil, bem como concordou com a passagem da FUNAI 
para integrar o pólo ativo da Ação.

DECISÃO DE PASSAGEM DA FUNAI PARA O PÓLO ATIVO 
_________ (17/07/97) E DEMAIS MOVIMENTAÇÕES_________

• Às fls. 1.235, o MM. Juiz deferiu o pedido 
da FUNAI, que passou a integrar o pólo ativo da ação, bem 
como deferiu o pedido de perícia do MPF.

• Às fls. 1.362/1367, encontra-se inserta 
exposição resuminda dos trabalhos de levantamento Florestal 
da BR 364, bem como o Mapa da área indígena em questão, 
enviado pela Fundação de Tecnologia do Estado do Acre -  
FUNTAC, conforme solicitação judicial.

LAUDOS PERICIAIS
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DANOS MATERIAIS

LAUDO PERICIAL APRESENTADO PELA ENGENHEIRA 
FLORESTAL SILVIA REGINA ZACHARIAS (FLS. 1 .4 3 6 /1 .6 8 3 1  
EM 21 DE AGOSTO DE 1998

A perícia efetuada constatou, em síntese, 
que no período entre entre 1981 a 1989, a reserva indígena 
Kampa do Rio Amónia foi invadida e suas madeiras derrubadas 
e retiradas pelo menos três vezes, sofrendo danos ambientais 
provocados pela atividade empresarial dos réus ORLEIR 
MESSIAS CAMELI e familiares e ABRAÃO CÂNDIDO DA SILVA.

Ademais, houve modificação e destruição 
do meio natural com a abertura dos ramais rodoviários no 
interior da referida Reserva Indígena : a cobertura vegetal foi 
totalmente retirada, o solo compactado pelo trânsito de máquinas 
pesadas e o escoamento d’água de pequenos igarapés, 
interrompido.

Para se chegar ao total dos danos 
ambientais, considerou-se nos cálculos, o valor monetário que 
poderia ser gerado pela extração e venda de frutas, palmitos e 
caça por um período de 50 anos, numa área de floresta 
correspondente a 198,06 hectares, chegando-se aos total de R$
5 .3 9 5 .1 5 4 ,4 0  (fl. 1470).

Ademais, confirmou-se que houve extração 
de madeiras nobres totalizando 1.738 árvores e um volume 
explorado (m3) 8.060,94, nas invasões de 1981, 1985 e 1987 (fl. 
1477).

C oncluiu a Perita às fls. 1 .5 1 3  que 
houveram  danos am bientais e prejuízos m ateriais  
decorrentes das susom en cion adas in vasões, sendo que o 
to ta l dos danos, em  preços correntes im porta em  R$ 
1 0 .5 2 3 .0 9 2 ,7 9  ídez m ilh ões, qu in h en tos e v in te  e três m il, 
noventa  e dois reais e se ten ta  e nove centavos).
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DANOS MORAIS

LAUDO PERICIAL APRESENTADO PELA
ANTROPÓLOGA/PERITA ESTER MARIA DE OLIVEIRA
SILVEIRA E PELA SOCIÓLOGA/PERITA MARIA ELIZA
REOUEJO RIBEIRO LEITE (FLS. 1 7 0 7 /3 .0 3 1 } EM 15 DE
DEZEMBRO DE 1998

As peritas constataram , em síntese, que 
os índios Kampas ou Ashaninka do rio Amónia sofreram sérios 
abalos em sua saúde física e mental e no seu desenvolvimento 
psiquico-social causados pela invasão, pela exploração, bem 
como pelos danos causados ao meio ambiente no seu território 
tradicional, no período das invasões de 1981, 1985 e 1987 e da 
ocupação efetiva dos posseiros aviados pelas firmas Cameli e 
Abraão Cândido.Dentre os eventos mais recorrente vividos pelos 
índios estão os seguintes : doenças e mortes de cônjuges ou 
filhos ; contágio de doenças cujos tratamentos etc.

Concluiram as peritas (fls. 2.060) que :
« A valoração da indenização dos danos m orais, n o s preços  
atuais, im porta em  R$ 3 .5 8 8 .0 0 0 ,0 0  (três m ilh ões, 
q uinhentos e o iten ta  e o ito  m il reais), conform e foi analisado  
na resposta  ao q uesito  n ove, embora sem  os juros. »

OUTRAS MOVIMENTAÇÕES -

• Os Réus apresentaram impugnação às 
perícias às fls 3.044 (em 08/02 /99), requerendo a sua 
nulidade, alegando, em síntese, que os trabalhos realizados 
pelos peritos judiciais carecem de rigor científico, posto que, 
os conhecimentos de suas especialidades não seriam 
bastantes para a descrição dos fatos sociais, econômicos, 
psicológicos, mentais e culturais da comunidade indígena. 
Ainda, que as peritas ouviram integrantes da comunidade 
indígena como testemunhas, estando os mesmos impedidos 
por serem partes interessadas na demanda.
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• Ministério Público Federal manifestou-se 
às fls. 3.053/3.054, demonstrando serem incabíveis as 
alegações da parte Ré.

• Às fls. 3 .056/3.057 o Juiz indeferiu  o 
pedido de declaração de nulidade dos laudos periciais, 
formulado pelo réus, bem como determinou que as partes 
dissessem se tinham provas a produzir em audiência.

• A parte Ré impetrou Agravo de 
Instrumento da decisão supracitada às fls. 3.059/3.073

• Às fls. 3 .079/3.080 este Parquet 
manifestou-se a respeito da produção de prova oral, 
ratificando que a oitiva das testemunhas já arroladas às fls. 
1.220/1 e às fls. 1.226/7, é imprescindível para a instrução 
processual, relacionando novamente seus nomes (13/04/99).

• À fl. 3.081 o Juiz requereu fosse dada vista 
ao MPF para manifestar-se sobre o comparecimento em 
audiências, das testemunhas FRANCISCO PIANCO e 
ÂNTONIO PIANCO (indígenas), independentemente de 
intimação, tendo em vista a dificuldade de intimá-los.

• MPF manifestou-se à fl. 3.083v, dizendo 
que irá providenciar mediante a FUNAI o comparecimento das 
referidas testemunhas em audiência, independente de 
intimação.

• A audiência de instrução e julgamento foi 
designada para o dia 0 9  de junho de 1 9 9 9 , às 10:30 horas.

• O MPF oficiou a FUNAI no sentido de 
providenciar a apresentação dos indígenas FRANCISCO 
PIANCO e ANTONIO PIANCO na audiência de instrução e 
julgamento.
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EM DIA COM O PAÍS

■ PA IA C E ir

Moradores farão protesto no STF
Os ex-moradores do edifício Palace n, na Barra da Hjuca, que 

desabou parriaimente no carnaval de 98, matando oito pessoas, 
estão programando uma manifestação em frente ao Supremo 
Tribunal Federal (STF), em Brasília. Eles querem pressionar o 
ministro Marco Aurélio Mello a acolher denúncia do procurador-geral 
da República. Geraldo Brindeiro, contra o ex-deputado Sérgio Naya. 
Os mamiêstantes pretendem alinhar oito caixões, representando os 
monos no desabamento, em frente ao STF.

■ INVASÃO

Ex-govemador 
será julgado
Começa hoje o julgamento do ex- 
govemador Orleir Cameli (PFL) na 
'Justiça Federal do Acre. Ele está 
sendo acusado pela Procuradoria 
da República do Estado de invadir 
terras inaigenas e roubar 
madeiras nobres de áreas 
demarcadas. Caso seja 
condenado, o ex-govemador 
deverá pagar indenização de, até,
RS 14.1 milhões aos índios 
kampas. por danos morais e 
físicos. 0 juiz David Wilson, que 
irá analisar o caso, disse que o 
processo de julgamento deverá 
durar, pelo menos, três meses. ‘É 
um processo muito difícil porque é 
necessário analisar provas 
antigas', afirma.

De o r d e m , ^  ° *
i /-i ___............._T~^ 7̂ f. —

____ ............................................................ -
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ração do Sendero no Brasil
, está tom ando a direção da luta dos sem -terra na região de Corumbiara

da luta de 
erialismo 
inte o p o  
rária e as 
dem der- 
atifundiá- 
nos dizer 
i pode-se 
ieiro.” 
informa
r á  assu- 
ivimento 
o de Co- 
um mas- 
0  sena- 

,'entes do 
hadores 
F) estão  
pelos ati- 
expulsos 
lio Ribei

ro, o Tempestade, que lhe teria 
dito que os ativistas da LOC que
rem entrar em confronto com os 
fazendeiros, sem levar em conta 
o interesse de posseiros e a luta 
pela reforma agrária. ■

Cabral: O movimento 
quer a revolução

— Nós, senadores da Amazô
nia, estamos preocupados. Defen
demos a reforma agrária, mas 
conforme as determinações cons
titucionais. Tememos que a radi
calização do movimento, infiltra
do por guerrilheiros do Sendero 
Luminoso, possa atrapalhar a lu
ta peia reforma agrária. 0  que o 
movimento radical quer não é a 
reforma agrária, mas a revolução 
— afirmou ele. ■

Marcado julgamento de PMs
Começa em agosto juízo de acusados de Carajás

•  O juiz Ronaldo Valle marcou para 16 de agosto o julgamento dos 
150 PMs acusados pela morte de 19 trabalhadores rurais sem-ter
ra em 17 de abril de 1996, em Eldorado dos Carajás, Sul do Pará , 
O julgamento, que deve se estender até 3 de dezembro, será rea
lizado em 27 sessões, no auditório da Universidade da Amazônia 
às segundas e sextas-feiras, informou ontem o juiz. .

Segundo Valle, o governador do Pará, Almir Gabriel (PSDB), o 
secretário de Defesa Social, Paulo Sette Câmara, e o comandante-i 
geral da PM na época, coronel Fabiano Diniz Lopes, foram arro
lados como testemunhas pela defesa dos PMs e terão de com
parecer a todas as sessões do julgamento.

brirá novo prazo para servidores 
ao parcelamento dos 28,86%
deverá conceder período de 30 dias a partir de julho

deverá 
as a par- 
servido- 
aossam 
aimento 
ia medi- 
publica- 
stabele- 
io é dar 
i que os 
os, pos- 
nto dos 
janeiro

regula- 
ota úni- 
devido 
; ainda 
simula- 
estuda- 
çamen- 

í  2 . 000 . 

:nto se- 
iro.

No período de adesão, que ter
minou no dia 19 de maio, cerca de 
440 mil servidores entregaram o 
termo do acordo, em que abriam 
mão de qualquer ação jurídica 
contra a União. Esse total repre
sentou uma despesa de R$ 300 
milhões. Como o Governo espera
va gastar cerca de R$ 600 milhões 
e houve vários pedidos de servi
dores que se arrependeram por 
não assinar o documento, foi de
cidida a abertura de novo perío
do de adesão.

Gastos com servidores inativos 
chegam a 43,7% da folha 

A secretária de Estado da Ad
m inistração  e do Patrim ônio, 
Cláudia Costin, disse ontem que 
os gastos da União com os servi
dores inativos estão  quase se 
igualando aos dos funcionários 
ativos. Dados da secretaria mos
tram que, em abril, as despesas 
dos aposentados e pensionistas

foram de 43,7% da folha de pes
soal, e dos ativos, 51,6%. Os ou
tros 4,7% representam as transfe
rências para ex-territórios. Em re
lação ao número de funcionários, 
os ativos somam 509 mil e os ina
tivos 366 mil.

O ministro do Orçamento, Pe
dro Parente, disse que o tamanho 
do Governo é compatível com o 
padrão internacional, mas que o 
problema do país é a distribuição 
setorial dos funcionários. Nas ati
vidades que deveriam ser realiza
das pelo Estado, estão apenas 
21% dos servidores. E nas carrei
ras típicas do Estado estão ape
nas 10% dos funcionários. São 
2.250 tipos de cargos e o Governo 
quer reduzir esse número. Entre 
as carreiras estão auxiliar de pe
dreiro e chaveiro.

O INSS informou que o reajuste 
de 4,61% para inativos que ga
nham mais de um salário-mínimo 
será pago ainda este mês. ■

NOTAS

1 NO PI •  VAGÕES TOMBAM NO RS
> Mirim Cinco vagões com 300 mil litros 
on Félix de óleo combustível tombaram 
à polícia ontem entre os municípios de 
indicia- Rio Grande e Pelotas, a 300 qui- 

iso pela lômetros de Porto Alegre. Téc- 
ros, que nicos suspeitam de sabotagem 
',le disse uma vez que o cadeado que 
intes do tranca a alavanca do trem esta
fo para va quebrado e alguns parafusos 

dos trilhos foram arrancados.

•  CRIANÇAS MORREM EM FESTA
Duas crianças morreram quei
madas e outra ficou gravemen
te ferida no prim eiro dia da 
guerra das espadas, uma tradi
ção dos festejos juninos de 
Cruz das Almas (BA). A tragédia 
foi causada pelo estouro de ro
jões. Outras 77 pessoas foram 
atendidas em hospitais da cida
de e de Salvador.

Cameli pode ser ; 
condenado a , | 
indenizar índios K! j
Ação pede R$ 15,6 1 ;■ j
milhões por devastação 
em mata de reserva , ,
•  O ex-governador do Acre Orleir 
Cameli poderá ser condenado (a í 
pagar R$ 15,6 milhões de indeni- > I 
zação aos índios ashaninka, que l j 
habitam a reserva de Kampa, no i 
município de Marechal Thauma ■ 
no Acre. A empresa do ex-gover- g 
nador — a Marmud Cameli — é 
acusada em uma ação, movida i 
pelo Ministério Público, de retirar ! 
ilegalmente 3,8 mil metros cúbi
cos de mogno e cedro-rosa da re
serva no início da década de 80.

O procurador da República, > 
Luiz Francisco de Souza, autor ca 
ação, explicou que o pedido de ■ 
indenização é referente a danes • > 
morais (R$ 3,6 milhões) e m att-t 
riais (R$ 12 milhões) sofridos pe
los índios por causa da explora- •; 
ção da floresta. O processo, intii i 
ciado em 1996, está na sua fase fi*p ■ 
nal. Segundo o advogado da Fun- ! 
dação Nacional do Indio (Funai) \ 

em Rio Branco, Levi Alves de Sou
za, falta ao juiz da 15 Vara Federal > 
do Acre, David Wilson de Abreu - 
Pardo, ouvir apenas mais três tes- '< 

temunhas — José Meirelles, Per- 
ry de Áquino e Marco Antonio do ' 
Espírito Santo — antes de dar a 
sentença. Eles são funcionários 
da Funai e, segundo o advogado, • 
constataram a ação da madeirei- ; 
ra. Em sua defesa, Cameli alega a 
que desconhecia que a região era i  

uma área indígena. Cerca de 450 b 
índios ashaninka habitam a reser- -  
va de 87 mil hectares que fica na ■< 
região do Alto Juruã. ■ v



Ministério Público Federal

REFERÊNCIA : NOTA TÉCNICA N° 026/2000, datada de 10 de abril de 2000, assi
nada pela servidora Elaine de Amorim Carreira.
(Procedimento Administrativo MPF/PGR/N0 08100.005559/97-33).

INTERESSADA : Procuradoria da República no Estado do Acre.

ASSUNTO : Presta informações sobre o andamento do dossiê de acompanhamento
referente aos autos da ação civil pública de indenização por atividade 
madeireira ilegal na Terra Indígena Kampa do Rio Amónia/Acre.

D E S P A C H O

1. Ciente. Junte-se.

2. Tendo em vista as informações de que a referida ação encontra-se conclusa 
para sentença, determino o encaminhamento do presente dossiê à Assessoria 
Jurídica para que seja providenciada consulta à Procuradoria da República 
no Estado do Acre sobre o andamento do assunto.

3. Se porventura já emitida a sentença, juntar cópia da mesma, enviando-me 
os autos para análise.

4. Caso contrário, mantenha-se o dossiê na Assessoria Jurídica que deverá 
acompanhar a questão, informando-me na época oportuna.

Brasília, de maio de 2000

^ ^

MARIA ELIANE MENEZES DE FARIAS 
Subprocuradora-Geral da República 

Coordenadora da 6a Câmara de Coordenação e Revisão
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NOTA TÉCNICA N° 026/2000 Brasília, 10 de Abril de 2000

Referência: Dossiê 5559/97-33 
Assunto: Ação Civil Pública 96.0001207-7

Para: Maria Eliane Menezes de Farias

Técnico Responsável: Elaine de Amorim Carreira

Senhora Coordenadora,

Trata-se de dossiê de acompanhamento referente aos autos da ação 

civil pública de indenização por atividade madeireira ilegal em território indígena 

Kampa do rio Amônia/Acre, de número 96.0001207-7.

Conforme informou a PR/AC, a referida ação encontra-se conclusa 

para sentença.

*
E a informação.

JU
Elai nè^éfÁmol^inf(farrei ra 

Antropóloga - Analista Pericial



Ministério Público Federal

REFERÊNCIA : Procedimento Administrativo MPF/PGR/N0 08100.005559/97-33
(dossiê de acompanhamento).

INTERESSADA : Procuradoria da República no Estado do Acre.

ASSUNTO : Perícia técnica referente aos autos da ação civil pública de indenização
por atividade madeireira ilegal na Terra Indígena Kampa do Rio Amó
nia, Estado do Acre (condenação judicial por danos morais e ambien

tais contra o ex-Govemador do Acre e outros).

D E S P A C H O

1. Junte-se a cópia da sentença condenatória em anexo ao procedimento que 
trata do assunto.

2. Considerando o acompanhamento do assunto pela 6a Câmara, 
principalmente a atuação quanto ao pagamento da perícia em tela, 
determino a expedição de expediente, para conhecimento, aos Senhores 
Procurador-Geral da República (com cópia deste para as Secretarias Geral e 
de Administração), Coordenador da 4a Câmara de Coordenação e Revisão e 
a todos os Membros da Câmara e àqueles que, em nível estadual e 
municipal, atuam nas questões indígenas e minorias.

3. A seguir, mantenha o procedimento na Assessoria Jurídica, para o 
acompanhamento posterior que se fizer necessário, principalmente no 
tocante ao cumprimento da sentença por parte dos réus e outras 
comunicações oriundas do Procurador da República responsável pelo 
assunto no âmbito da PR/Acre.

Brasília, A de maio de 2000

MARIA ELIANE M ENEZES DE FARIAS
Subprocuradora-Geral da República 

Coordenadora da 6a Câmara de Coordenação e Revisão
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EXPEDIENTE DO DIA 04 DE M AIO DE 2000

A U TO S CO M  SENTENÇAS

JUIZ TITULAR: DR. PEDRO FRANCISCO DA SILVA 
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s):

96.0001206-7 AÇÃO CIVIL PÚBLICA
REQTE:MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E OUTRO
ADVOG: AC 582 LEVI ALVES DE SOUZA
REQDO: ORLEIR MESSIAS CAMELI
ADVOG: RN 1807 -  ERI RODRIGUES VARELA
REQDO: MARMUD CAMELI E CIA. LTDA
REQDO: ABRAHÃO CÂNDIDO DA SILVA
ADVOG: DF 1275 -  ARGGEU BREDA PESSOA DE MELLO
ADVOG: DF 1199 -  LEVI RODRIGUES VARELA
ADVOG: RN 1807 -  ERI RODRIGUES VARELA
ADVOG: AC 421 -  MARCO ANTÔNIO PALÁCIO DANTAS

O Exmo. Sr. Juiz exarou a sentença:

(...) 111. Por todo o exposto, ACOLHO quase integralmente o pedido formulado pelo 
Ministério Público Federal e pela FUNAI nesta ação civil pública para: a) condenar os 
requeridos Orleir Cameli e Marmud Cameli Cia. Ltda. a solidariamente pagarem o valor de 
R$ 478.674,00 (quatrocentos e setenta e oito mil, seiscentos e setenta e quatro reais) a título 
de indenização de 450 metros cúbicos de mogno e 450 metros cúbicos de cedro retirados 
ilegalmente da terra indígena Kampa do rio Amónia, durante os anos de 1981/1982. Os 
valores sofrerão correção monetária pelo IPC desde a data do laudo pericial (21.08.1998), 
incidindo juros moratórios a partir da data da extração ilegal da madeira (dezembro de 1982), 
nos termos da Súmula 54/STJ; b) condenar os requeridos Orleir Cameli, Marmud Cameli Cia. 
Ltda. e Abrahão Cândido da Silva a solidariamente pagarem o valor de R$ 982.877,28 
(novecentos e oitenta e dois mil, oitocentos e setenta e sete reais e vinte e oito centavos), a 
título de indenização de 924 metros cúbicos de mogno de 924 metros cúbicos de cedro 
retirados ilegalmente da terra indígena Kampa do rio Amónia, nos anos de 1985 e 1987. Os 
valores sofrerão a correção monetária pelo IPC desde a data do laudo pericial (21.08.1998), 
incidindo juros moratórios a partir da data da extração ilegal de madeira (abril de 1987), nos 
termos da Súmula 54/STJ; c) condenar os requeridos Orleir Cameli, Marmud Cameli Cia. 
Ltda. e Abrahão Cândido da Silva a solidariamente pagarem o valor de R$ 3.000.000,00 (três 
milhões de reais), a título de indenização por danos morais causados aos membros da 
comunidade indígena Kampa do rio Amónia, durante os anos de 1981 a 1987, valor este que 
será atualizado monetariamente pelo IPC, a partir da data desta sentença (RE SP 55547/DF -  
3a Turma -  STJ -  Rei Min. Carlos Alberto Menezes de Brito -  DJ 03/02/1997, pg. 717); d) 
determinar que o total das indenizações referidas nas alíneas anteriores seja revertido em 
benefício da comunidade Ashaninka/Kampa do rio Amónia situada no Acre, cuja gestão será 
realizada pela FUNAI, através da sua Administração Regional em Rio Branco-AC, 
juntamente com a Associação da comunidade indígena beneficiária, sob a fiscalização do



Ministério Público Federal, devendo a FUNAI, elaborar plano de uso racional dos vai 
para atendimento das necessidades dos beneficiários e gerenciamento adequado; e) condem 
os requeridos Orleir Cameli, Marmud Cameli Cia Ltda. e Abrahão Cândido da Silva a 
solidariamente pagarem o valor de R$ 5.928.666,06 (cinco milhões, novecentos e vinte e oito 
mil seissentos e sessenta e seis reais e seis centavos) ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos 
(nos termos do artigo 13 da Lei n° 7.437/85 e Decreto n° 1.306/94), a título de custeio da 
recomposição ambiental. Os valores sofrerão correção monetária pelo EPC desde a data do 
laudo pericial (21.08.1998), incidindo juros moratórios a partir da data dos atos que 
provocaram os danos ambientais (abril de 1987), nos termos da Súmula 54/STJ. 112. 
Considero prejudicado o pedido g  da fl. 92 (petição inicial), em que a FUNAI passou a 
integrar a lide no pólo ativo (fl. 1235), mediante expressa anuência do MPF (fl. 1.196). 113. 
Condeno os requeridos ao pagamento das custas e demais despesas processuais e ao 
pagamento de honorários advocatícios 'FUNAI, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais). Não 
há condenação em honorários advocatícios em favor do MPF, por lhe ser vedado recebê-los 
(RT 729/202, RTJ 175/90) 114. Declaro extinto o processo com exame do mérito, nos termos 
do artigo 269, I do CPC. 115. Oficie-se ao Sr. Relator do agravo interposto contra a decisão 
que indeferiu o pedido de nulidade dos laudos periciais, informando a prolação desta 
sentença. 116. RPI.
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
6* Câmara de Coordenação e Revisão 
(Comunidades Indígenas e Minorias)

OFÍCIO N° /2000/CaDIM/MPF Brasília, de maio de 2000

Assunto: Informa, para conhecimento, sobre a expedição de sentença condenatória por danos 
causados a terceiros na Terra Indígena Kampa do Rio Amónia, Estado do Acre.

j r

Senhor Procurador-Geral da República, . ' -

Cumprimentando-o, tenho a grata satisfação de encaminhar a Vossa Excelência, 
em anexo, para conhecimento, extrato de cópia de sentença condenatória expedida por Juiz da 
Ia Vara da Justiça Federal do Estado do Acre na Ação Civil Pública n° 96.0001206-7, movida 
pelo Ministério Público Federal (Procuradoria da República no Estado do Acre) contra o 
Senhor Orleir Messias Camelli (ex-Govemador daquele Estado) e outros, visando a reparação, 
por parte dos réus, de danos morais e ambientais causados aos habitantes da Terra Indigena 
Kampa do Rio Amónia, Estado do Acre, cuja importância indenizatória a ser paga pelos 
requeridos gira, atualmente, em torno de R$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de reais).

A presente iniciativa justifica-se pela própria relevância do assunto, além de dar 
conhecimento a Vossa Excelência sobre a atuação da Procuradoria da República no Estado do 
Acre e o constante acompanhamento da 6a Câmara, inclusive com os deslocamentos da 
signatária até aquele Estado, no sentido de prestar a necessária assistência na agilização e 
andamento da questão, culminando com a posterior e recente decisão final ora ocorrida e que 
veio de encontro aos interesses não só da Instituição como dos elementos índios que habitam a 
referida região.

Por outro lado, é importante salientar que, dentre as diversas medidâs 
relevantes adotadas pelo Ministério Público Federal, tendentes a colaborar na análise e na 
posição favorável adotada pela Justiça Federal de Rio Branco, uma delas diz respeito à 
liberação dos recursos necessários ao pagamento da perícia técnica na referida ação, cujas 
providências internas foram adotadas, em tempo hábil, por esta Unidade.

A Sua Excelência o Senhor 
Doutor GERALDO BRINDEERO 
Digníssimo Procurador-Geral da República 
N E S T A



Ministério Público Federal

Medidas idênticas estão sendo adotadas pela Câmara em relação a diversas 
outras ações em andamento, cujas decisões, esperamos sejam sempre favoráveis ao Ministério 
Público Federal, nos moldes da vitória ora obtida, e que venham a beneficiar os povos 
indígenas prejudicados por práticas de crimes ilegais no âmbito de suas reservas, notadamente 
aqueles intentados contra os costumes, a natureza e outras formas consideradas injustas, 
permitindo que as indenizações porventura determinadas possam contribuir para melhorar as 
condições de vida de diversas comunidades indígenas no território nacional.

Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência os meus protestos 
de elevada estima e distinta consideração.

MARIA ELIANE MENEZES DE FARIAS
Subprocuradora-Geral da República 

Coordenadora da 6* Câmara de Coordenação e Revisão

OBS: c/c para conhecimento: a) Vice-Procurador-Geral da República;
b) Chefe de Gabinete do PGR;
c) Secretário-Geral (em exercício) do MPF;
d) Secretário-de Administração do MPF.
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
6a Câmara de Coordenação e Revisão 
(Comunidades tndigenas e Minorias)

OFÍCIO N° /  y  ^  /2000/CaDIM/MPF Brasília, de maio de 2000

Assunto: Informa, para conhecimento, sobre a expedição de sentença condenatória por danos 
causados a terceiros na Terra Indígena Kampa do Rio Amónia, Estado do Acre.

Senhor Coordenador,

Cumprimentando-o, tenho a grata satisfação de encaminhar a Vossa Excelência, 
em anexo, para conhecimento, extrato de cópia de sentença condenatória expedida por Juiz da 
Ia Vara da Justiça Federal do Estado do Acre na Ação Civil Pública n° 96.0001206-7, movida 
pelo Ministério Público Federal (Procuradoria da República no Estado do Acre) contra o 
Senhor Orleir Messias Camelli (ex-Govemador daquele Estado) e outros, visando a reparação, 
por parte dos réus, de danos morais e ambientais causados aos habitantes da Terra Indígena 
Kampa do Rio Amónia, Estado do Acre, cuja importância indenizatória, a título de custeio da 
recomposição ambiental na área degradada gira, atualmente, em tomo de R$ 14.000.000,00 
(quatorze milhões de reais).

A presente iniciativa justifica-se pela própria relevância do assunto, 
principalmente por se tratar de assunto de interesse dessa 4a Câmara, em virtude de que parte 
dos crimes praticados relacionam-se a danos ambientais em terras ocupadas por elementos 
indígenas, permitindo, inclusive, que a eles se atribua a valiosa colaboração prestada, face as 
suas preocupações com o meio ambiente que habitam, além de dar conhecimento a Vossa 
Excelência sobre a atuação da Procuradoria da República no Estado do Acre e o constante 
acompanhamento da 6a Câmara, inclusive com os deslocamentos da signatária até aquele 
Estado, no sentido de prestar a necessária assistência na agilização e andamento da questão, 
culminando com a posterior e recente decisão final ora ocorrida e que veio de encontro aos 
interesses não só da Instituição como dos elementos índios que habitam a referida região

A Sua Excelência o Senhor
Doutor ROBERTO MONTEIRO GURGEL SANTOS
Digníssimo Subprocurador-Geral da República
Coordenador da 4a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal
N E S T A



Ministério Público Federal

Por outro lado, é importante salientar que, dentre as medidas relevantes 
adotadas pelo Ministério Público Federal, tendentes a colaborar na análise e na posição 
favorável adotada pela Justiça Federal de Rio Branco, uma delas diz respeito à liberação dos 
recursos necessários ao pagamento da perícia técnica na referida ação, cujas providências 
internas foram adotadas, .em tempo hábil, por esta Unidade.

Medidas idênticas estão sendo adotadas pela Câmara em relação a diversas 
outras ações em andamento, cujas decisões, esperamos sejam sempre favoráveis ao Ministério 
Público Federal, nos moldes da vitória ora obtida, e que venham a beneficiar os povos 
indígenas prejudicados por práticas de crimes ilegais no âmbito de suas reservas, notadamente 
aqueles intentados contra os costumes, a natureza e outras formas consideradas injustas, 
permitindo que as indenizações porventura determinadas possam contribuir para melhorar as 
condições de vida de diversas comunidades indígenas no território nacional.

Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência os meus protestos 
de elevada estima e distinta consideração.

MARIA ELIANE MENEZES DE FARIAS
Subprocuradora-Geral da República 

Coordenadora da 6a Câmara de Coordenação e Revisão



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
6a Câmara de Coordenação e Revisão 
(Comunidades Indígenas e Minorias)

OFÍCIO CIRCULAR N° 0  o  H  /2000/CaDIM/MPF Brasília, p r  de maio de 2000

Assunto: Informa, para conhecimento, sobre a expedição de sentença condenatória por danos 
causados a terceiros na Terra Indígena Kampa do Rio Amónia, Estado do Acre.

Senhor(a) Procurador(a),

Cumprimentando-o(a), tenho a grata satisfação de encaminhar a Vossa 
Excelência, em anexo, para conhecimento, extrato de cópia de sentença condenatória expedida 
por Juiz da Ia Vara da Justiça Federal do Estado do Acre na Ação Civil Pública n°
96.0001206-7, movida pelo Ministério Público Federal (Procuradoria da República no Estado 
do Acre) contra o Senhor Orleir Messias Camelli (ex-Govemador daquele Estado) e outros, 
visando a reparação, por parte dos réus, de danos morais e ambientais causados aos habitantes 
da Terra Indígena Kampa do Rio Amónia, Estado do Acre, cuja importância indenizatória, a 
título de custeio da recomposição ambiental na área degradada gira, atualmente, em tomo de 
R$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de reais).

A presente iniciativa visa dar conhecimento aos Membros que atuam com 
índios e minorias sobre questões consideradas relevantes, decorrentes da atuação de Unidades 
do Ministério Público Federal nos estados e municípios e do constante acompanhamento pela 
6a Câmara de Coordenação e Revisão, cuja decisão ora informada poderá facilitar a análise e a 
determinação da adoção de medidas em assuntos de natureza idêntica.

Por outro lado, é importante salientar que, dentre as medidas relevantes 
adotadas pelo Ministério Público Federal, tendentes a colaborar na análise e na posição 
favorável adotada pela Justiça Federal de Rio Branco, uma delas diz respeito à liberação dos 
recursos necessários ao pagamento da perícia técnica na referida ação, cujas providências 
internas foram adotadas, em tempo hábil, por esta Unidade.

Medidas idênticas estão sendo adotadas pela Câmara em relação a diversas 
outras ações em andamento, cujas decisões, esperamos sejam sempre favoráveis ao Ministério 
Público Federal, nos moldes da vitória ora obtida, e que venham a beneficiar os povos indíge-



Ministério Público Federai

nas prejudicados por práticas de crimes ilegais no âmbito de suas reservas, notadamente 
aqueles intentados contra os costumes, a natureza e outras formas consideradas injustas, 
permitindo que as indenizações porventura determinadas possam contribuir para melhorar as 
condições de vida de diversas comunidades indígenas no território nacional.

Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência os meus protestos 
de elevada estima e distinta consideração.

/ V'-'T-'Wv
MARIA ELIANE MENEZES DE FARIAS 

Subprocuradora-Geral da República 
Coordenadora da 6* Câmara de Coordenação e Revisão



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
6a C âm ara de  C oordenação e Revisão 

(índios e  Minorias)

Informação CJ n° 029/2009 Brasília, 09 de março de 2009. i

Destinatário: Dra. Deborah Macedo Duprat de Britto Pereira r

Referência: Procedimento Administrativo n°.: 08100.005559/97-33 fR

Assunto: Dossiê de acompanhamento da ACP n.° 96.0001206-7, ajuizada pelo MPF 
em face de Orleir Messias Cameli e outros.

INFORM AÇÕES/SUGESTÕES/CONCLUSÕES E OUTROS DADOS

Senhora Subprocuradora-Geral da República,

Trata-se de dossiê de acompanhamento da Ação Civil Pública n.° 96.0001206-7, 

ajuizada pelo MPF em face de Orleir Messias Cameli e outros, pedindo indenização pela extração 

ilegal de madeiras no território indígena Kampa do Rio Amónia/AC.

Em 04 de maio de 2000, o pedido contido na ACP foi acolhido quase que 

integralmente (cópia da sentença às fls. 144/145 e 146/147).

Dessa decisão, foi interposta apelação cível pelos réus, a qual recebeu o n.° 

2000.01.00.096900-1. Em 23.04.2007, foi a mesma julgada improcedente pela Quinta Turma do 

Tribunal Regional Federal da Ia Região (cópia do acórdão em anexo).

Foram opostos embargos de declaração pelos apelantes, tendo sido negado 

provimento aos mesmos em 05.11.2007.

Em 11 de janeiro de 2008, foram interpostos recursos especial e extraordinário 

pelos apelantes. A última movimentação constante, conforme extrato de consulta processual em 

anexo, é datada de 17.02.2009, quando os autos foram encaminhados à Coordenadoria de Recursos 

do TRF da I a Região.



É o relatório.

Considerando que a Apelação Cível n.° 2000.01.00.096900-1 já se 

cadastrada para acompanhamento em banco de dados próprio desta Coordenadoria Jurídica, sugiro 

o arquivamento do procedimento administrativo.

Atenciosamente,

ALEXANDRE MENDONÇA DE OLIVEIRA 
COORD^NAmJRIA JURÍDICA/6a CCR/MPF
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APELAÇÃO CÍVEL N° 2000.01.00.096900-1/AC
RELATOR
RELATOR CONVOCADO
APELANTE
ADVOGADO
APELANTE
ADVOGADO
APELADO
PROCURADOR
APELADO
PROCURADOR

DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA 
JUIZ FEDERAL MARCELO ALBERNAZ 
ORLEIR MESSIAS CAMELI E OUTRO(A)
ALBERTO SIMONETTI CABRAL FILHO E OUTROS(AS) 
ABRAHAO CÂNDIDO DA SILVA 
ERI VARELA
MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL 
MARCUS VINÍCIUS AGUIAR MACEDO 
FUNDACAO NACIONAL DO INDIO - FUNAI 
JOSE DIOGO CYRILLO DA SILVA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. INVASÃO E 
EXTRAÇÃO ILEGAL DE MADEIRA EM TERRA INDÍGENA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 
FEDERAL. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DA UNIÃO COMO LITISCONSORTE 
NECESSÁRIA. PROVA PERICIAL. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA. 
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO A SER LIQUIDADA 
PORTERIORMENTE. CONDENAÇÃO LÍQUIDA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA SENTENÇA COMO 
ULTRA PETITA. PRESCRIÇÃO. PRAZO DE VINTE ANOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS 
FATOS ALEGADOS NA PETIÇÃO INICIAL. NÃO INCIDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVA DOS 
DANOS E DE TEREM OS RÉUS SIDO OS RESPONSÁVEIS PELAS CONDUTAS LESIVAS. 
OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. TERRITÓRIO INDÍGENA AINDA NÃO DEMARCADO AO TEMPO 
DOS ATOS DANOSOS. IRRELEVÂNCIA. INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE LIMITES MÍNIMO E 
MÁXIMO. APELAÇÕES NÃO PROVIDAS.

1. A Justiça Federal é competente para o processo e julgamento de causas que envolvam disputa 
sobre direitos indígenas e que tenham a FUNAI como parte (art. 109, I e XI, CF).

2. A regra do art. 2o da Lei 7.347/85 não atrai a aplicação da parte final do §3° do art. 109 da 
Constituição Federal. Precedentes.

3. O Ministério Público Federal ostenta legitimidade para, isoladamente, ajuizar ação civil pública 
visando ao pagamento de indenização por danos causados a comunidades indígenas, ao meio 
ambiente e ao patrimônio público (art. 5o, L. 7.347/85).

4. Não tendo sido formulado nenhum pedido em detrimento da União, mostra-se incabível sua 
inclusão no pólo passivo da relação processual.

5. Uma antropóloga e uma socióloga ostentam formação técnico-científica compatível com a aferição 
das consequências sociais, econômicas, psicológicas, mentais e culturais resultantes da extração de 
madeira em território indígena.
6. A qualificação técnica de engenheiro florestal se mostra perfeitamente compatível com a 
mensuração de áreas destinadas à exploração madeireira e/ou nas quais exista potencial madeireiro.

7. A utilização pelas peritas de informações colhidas junto a integrantes da comunidade indígena 
diretamente interessada no julgamento da causa não compromete, por si só, o resultado da prova 
técnica.

8. O fato de as peritas eventualmente terem desconsiderado danos provocados por terceiros 
(posseiros, seringueiros, garimpeiros, narcotraficantes etc.) deve ser objeto de apreciação por 
ocasião do julgamento do mérito, pois diz respeito basicamente à quantificação dos danos.

9. Se a sentença apresenta fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia, não há como 
qualificá-la como desmotivada.
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10. O magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, bastando 
que exponha fundamentos suficientes para respaldar a sua decisão.

11. Não se qualifica como ultra petita  a sentença que impõe obrigação líquida em processo cuja 
petição inicial pugna pela condenação dos réus ao pagamento de indenização a ser posteriormente 
liquidada por arbitramento. Precedentes.

12. Na vigência do Código Civil de 1916, era vintenário o prazo prescricional relativo à pretensão de 
obter indenização por danos (materiais, morais e ao meio ambientais) resultantes de invasão de terra 
indígena, abertura irregular de estradas, derrubada de árvores e retirada de madeira, com ação 
adversa sobre sua organização social, costumes, tradições e meio ambiente.

13. Não incide a presunção de veracidade prevista no art. 302 do Código de Processo Civil quando a 
contestação, considerada em seu conjunto, torna controvertidos os fatos alegados na petição inicial.

14. Havendo prova dos danos e de terem os réus sido os responsáveis pelas condutas lesivas, 
devem ser eles condenados a pagarem as indenizações correspondentes.

15. É irrelevante o fato de o território indígena ainda não estar demarcado ao tempo dos fatos, pois 
as normas constitucionais e legais conferem aos índios a exclusiva exploração econômica das 
riquezas naturais existentes nas terras por eles tradicionalmente ocupadas, mesmo que ainda não 
tenham sido submetidas a demarcação.

16. Ninguém pode extrair madeira de imóvel pertencente a terceiros (indígenas ou não) sem a 
autorização do seu proprietário ou legítimo possuidor (seja ele conhecido ou não).

17. O montante da indenização normalmente não se submete a limites mínimo e máximo, tendo 
como parâmetros básicos a extensão e o valor do dano.

18. Apelações não providas.

Decide a Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 1a Região, por unanimidade, 
negar provimento à s  apelações, nos termos do voto do Relator.

Brasília, 23 de abril de 2007 (data do Julgamento).
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Juiz Federal MARCELO ALBERNAZ  
R elator C o n v o c a d o



RELATÓRIO

0  E xm o. Sr. J u iz  F ederal MARCELO ALBERNAZ (R elator C o n v o ca d o ):

Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - MPF 
em face da FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO - FUNAI e de ORLEIR M ESSIAS CAMELI, 
MARMUDE CAMELI & CIA. LTDA. e ABRAHÃO CÂNDIDO DA SILVA, visando ao seguinte:

1 -  “condenação da ré Marmud Cameli e Cia Ltda. e do réu Orleir Messias Cameli a 
indenizarem, solidariamente, pagando em dinheiro o valor correspondente a 900 metros cúbicos, 
considerando 450 de mogno e 450 de cedro, a ser objeto de liquidação por arbitramento. A esta 
soma, importa ainda acrescentar juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde dezembro de 
1981 sendo que são juros compostos, até a data de pagamento”;

2 -  “condenação dos réus sr. Orleir Messias Cameli, sr. Abrahão Cândido da Silva e a 
empresa Marmud Cameli e Cia Ltda a indenizarem, solidariamente, pagando em dinheiro o valor 
correspondente a 530 árvores, em 1985, sendo 265 árvores de mogno mais 265 árvores de cedro. 
No total de 1848 (um mil, oitocentos e quarenta e oito) metros cúbicos de madeira (dívida de valor), 
metade mogno e metade cedro, tal valor deve ser objeto de liquidação por arbitramento. A esta 
soma, importa ainda acrescentar juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde fevereiro de 
1985, juros compostos, até a data de pagamento”;

3 -  “condenação dos réus sr. Orleir Messias Cameli, Marmud Cameli e cia Ltda e sr. 
Abrahão Cândido da Silva a indenizarem, solidariamente, pagando em dinheiro o valor 
correspondente a 1.078,52 (um mil, setenta e oito metros e cinqüenta e dois centímetros) metros 
cúbicos de mogno e cedro retirados ilegalmente da Terra Indígena Kampa e do rio Amónia -  
confessado pelo próprio réu Sr. Orleir -  pagando à comunidade Kampa, através da Funai, o valor 
correspondente a 406,938 metros cúbicos de mogno de primeira qualidade. E 240,299 metros 
cúbicos de mogno de segunda qualidade. E 301,124 metros cúbicos de cedro de primeira qualidade. 
Mais 130,161 metros cúbicos de cedro de segunda qualidade. Que deve ser o objeto de liquidação 
por arbitramento. A esta soma deve ainda ser acrescentado montante referente a juros de mora de 
1% ao mês a partir de fevereiro de 1985, juros compostos, até a data de pagamento. Esse pedido 
deve ser desconsiderado caso o pagamento da alínea ‘c’ seja feito, pois esses 1.078,52 metros 
cúbicos são parte dos 1.848,45 metros cúbicos do pedido da alínea ‘d’”;

4 -  “indenização, a ser paga pelos réus madeireiros (sr. Orleir Messias Cameli, sr. 
Abrahão Cândido da Silva e a Marmud Cameli e Cia Ltda), por danos morais (cumulável com danos 
materiais, segundo súmula 37 do STJ) devido ao fato que qualquer invasão e, principalmente, saque 
provoca sofrimentos muito além do normal no caso de danos materiais/patrimoniais, devendo este 
sofrimento causado por invasões durante vários anos ser indenizado a título de danos morais, no 
valor de R$3.000.000,00 (três milhões de reais)”;

5 -  reversão do total das indenizações à “comunidade Ashaninka/Kampa do rio 
Amónia situada no Acre ocupada por estas populações migrantes, devendo também beneficiar índios 
Kampa de outras áreas indígenas próximas, nos termos dos artigos 13 da Lei 7.347/85, 159 e 1518 
do Código Civil, com a gestão da Administração Regional da FUNAI de Rio Branco, de 
representantes da União das Nações Indígenas-UNI que representa juridicamente as populações 
indígenas do Acre, de representantes do CIMI e da Comissão Pró-Índios e fiscalização do 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL que deverão elaborar um ou mais planos de uso racional dos 
valores pagos para atendimento das necessidades mais prementes destas populações indígenas”;

6 -  “condenação da Funai a implantar imediatamente um posto indígena na área 
indígena Kampa, com a finalidade de fiscalizar, controlar e impedir a devastação indiscriminada”;

7 -  “condenação da Funai a elaborar um plano de uso racional para atendimento das 
necessidades mais prementes da população indígena das comunidades Kampa, tendo em vista o 
fato dos Kampa serem migrantes, dessa forma, o dinheiro beneficiaria todo o povo Kampa das quatro 
áreas indígenas Kampa (...)” ou que o produto seja aplicado como indenização apenas aos índios 
Kampa que moram na área indígena Kampa do rio Amónia;
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8 -  “condenação dos réus sr. Orleir Messias Cameli, sr. Abrahão Cândido da Silva e a 
Marmud Cameli e Cia Ltda. a arcar com todos os custos e despesas para a elaboração e execução 
de plano de recomposição ambiental, danos ambientais, inclusive reflorestamento da área 
desmatada e desassoream ento dos rios e igarapés comprometidos, da Área Indígena Kampa do rio 
Amónia, que deve ficar a cargo do IBAMA e ser acompanhado pela Funai, nos termos dos artigos 2o 
e 4o do Decreto n. 24, de 04/02/1991”.

0  MPF alega que:

1 -  a terra indígena Kampa do rio Amónia foi demarcada fisicamente através de 
convênio entre a FUNAI/Núcleo de Direitos Indígenas (NDI), tendo o Presidente da República, 
através de decreto, homologado a demarcação administrativa dessa terra indígena, localizada no 
município de Marechal Taumaturgo/AC, caracterizada como de ocupação tradicional e permanente 
indígena, com superfície de 87.205,40 ha e perímetro de 158,990 m;

2 -  “no Brasil, atualmente, toda a população Kampa possui aproximadamente 650 
índios, encontrada apenas no Estado do Acre, onde existem 4 terras indígenas reconhecidas pela 
FUNAI, a saber, Kampa do Rio Amónia, Kampa do Rio Envira, Kaxinawá-Ashaninka do Rio Breu e 
Kampa do Igarapé Primavera”;

3 -  “a população Kampa do Rio Amónia é constituída por cerca de 350 índios, vivendo 
espalhados ao longo deste rio e do Amoninha, até a fronteira peruana. Os Kampa mantêm suas ricas 
tradições culturais e são orgulhosos disto. Falam entre si apenas o seu idioma, havendo entre eles 
pessoas que também falam o português fluentemente”;

4 -  “a economia Kampa está baseada, acima de tudo, no extrativismo, no artesanato, 
na agricultura, pesca e caça. Vivem basicamente dos frutos da terra, pois são considerados 
excelentes agricultores. (...) Os roçados, o extrativismo e a caça dependem da fertilidade do solo. Os 
roçados, o extrativismo e a caça dependem da fertilidade do solo. Os roçados, ferramentas e 
pequenos objetos (inclusive animais caçados) são tidos como objetos pessoais, já as árvores e rios 
são tidos como bens comuns";

5 -  em 1981, o sr. Orleir e a firma Marmud Cameli e Cia. retiraram mais de 900 toras 
de agoano (mogno) e cedro de igarapé revoltoso, utilizando um trator de esteira, dois tratores CBT e 
um caminhão. “Tiveram que derrubar muitas matas, florestas, para abrirem uma estrada de mais de 
3 km de extensão, entre os igarapés, que têm suas cabeceiras em território peruano";

6 -  um dos efeitos trágicos destas invasões, conforme relatório do sociólogo Marco 
Antônio do E. Santo, foram as doenças, como malária, sarampo, febre e diarréia, que atingiram os 
índios daquela área;

7 -  em fevereiro de 1985, o sr. Abrahão Cândido da Silva e a empresa Marmud 
Cameli e Cia derrubaram 530 árvores, equivalente a 2.500 toras;

8 -  “em 18 de março de 1987, o sr. Orleir invade novamente a área indígena Kampa 
do rio Amónia, sua firma, com 22 peões, da qual era sócio-gerente, permanece dentro da área 
indígena por 25 dias até 13.04.87 e retira as 530 árvores e outras. A conduta, na época, foi 
classificada no art. 26 do Código Florestal, contravenção de retirada ilegal de madeira, enquanto o 
Judiciário, hoje, classifica esta conduta como furto qualificado de madeiras”;

9 - o  nome da Funai era usado para iludir e ainda mais aterrorizar os índios;

10 -  “o sr. Orleir confessou ter retirado ‘apenas’ 559 toras e não 3.000 toras. Sendo 
que seriam parte das 530 árvores (e não toras, notar) mais 26 árvores derrubadas em 1987. Embora 
o mesmo sr. Orleir menciona em outra confissão 411 toras de cedro e 151 toras de mogno (562 
toras)”;

11 -  “trata-se de dívida de valor, pois tem como origem um ato ilícito (ilícito civil 
bastaria, mas houve infrações de normas -  ilícitos -  penais, indígenas, ambientais, civis 
administrativas, etc)”;
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12 -  conforme estudo/tabela realizado pelo engenheiro florestal Francisco J. B. 
Cavalcanti, 530 árvores de mogno e cedro equivalem a 1.848,45 metros cúbicos, ou seja, 
R$1.351,219,00, sendo feita a referida exploração “para exportação, sem plano de manejo, sem 
preocupação com a floresta remanescente ou com a regeneração natural e sem limite de espaço 
geográfico, isto é, escolhendo-se apenas as árvores ótimas, onde quer que estejam”;

1 3 - o  prejuízo dos índios foi bem maior, pois “na exploração ilegal do mogno, a 
prática é extremamente predatória à floresta. Não há qualquer preocupação com outras árvores ou 
com a regeneração natural da floresta. Neste tipo de exploração são derrubadas em média 12 
árvores de outras espécies, para cada árvore abatida. Estas outras espécies, como a Andiroba, 
Angelim-pedra, Freijó, Ipê, Maçaranduba, Sucupira, Virola, Jatobá, Cerejeira e muitas outras, 
também possuem valor no mercado internacional, que variam entre US$190 a US$400 o metro 
cúbico”;

14 -  “o Laudo de Avaliação do Oficial de Justiça Avaliador Antonio Ambrosio da 
Silva,... realizado em 28 de julho de 1989 constatou a existência de 508 (quinhentos e oito) toras de 
madeira. Detectou, ainda, a ausência de 49 (quarenta e nove) toras de madeiras. Este Laudo foi feito 
dois anos após (1989) os fatos, por isso, o Relatório de Medição de 1987 deve ser acatado, pois 
guarda maior proximidade com os fatos”;

15 -  “a retirada de madeira da Terra Indígena Kampa do Rio Amónia foi feita em 
escala industrial. Grande parte dessa madeira fazia parte das 530 árvores de mogno e cedro, ou 
seja, 2.500 toras, apreendidas pela FUNAI, IBDF e Secretaria de Segurança do Estado do Acre, em 
1985. Estas madeiras jaziam no local aguardando licitação pública, cujo resultado seria revertido em 
benefício da comunidade Kampa. Foram estas madeiras, além de outras árvores que derrubou, 
possivelmente mesmo no Peru, que a empresa do senhor Orleir Messias Cameli retirou em 1987”;

16 -  “em 1985 foi realizado leilão para venda destas madeiras e também em 1986 
(propostas com validade até abril de 1986), em anexo, seguem provas documentais dos leilões de 
1985 para a venda da madeira que redundaria em benefício para os Kampa, estes não tiveram êxito, 
pois os madeireiros combinam boicotar tais leilões. Porém, em 1987, no início do ano, o sr. Orleir 
retirou furtivamente a madeira já apreendida pela FUNAI e pelo IBDF”;

17 -  no Auto de Infração n° 0117560, expedido pelo IBDF (hoje, IBAMA), consta que 
houve o transporte por via aquática de 557 toras de madeira, das espécies mogno e cedro, sendo 
405 toras de cedro e 152 toras de mogno, ficando as mesmas depositadas na margem esquerda do 
rio Juruá;

18 -  “os réus madeireiros abriram, dentro do território indígena Kampa do rio Amónia, 
várias estradas que cortaram as florestas, espalhando ramais e picadas (80 Km), com a finalidade 
única e exclusiva de facilitar a penetração clandestina nos territórios indígenas, bem como o 
escoamento da madeira extraída ilegalmente. Instalaram acampamento onde a destruição do meio 
ambiente e do patrimônio público tinha uma sede. O corte irracional de árvores com mais de 50 anos 
deixa marcas profundas por anos. Além do fato que, a derrubada de gigantes da floresta mata, pelo 
esmagamento, inúmeras árvores menores, expõe o solo aos raios do sol, soterraram igarapés e 
nascentes”;

19 -  “a floresta é imprescindível para a subsistência material e cultural da população 
indígena Kampa”;

20 -  “um conjunto de fatos geradores (invasões na terra indígena Kampa e 
devastação ambiental com saque de madeiras de lei de grande valor econômico) enseja indenização 
pela madeira de lei, pelo dano moral e pelo dano ambiental”;

21 -  “apesar de seus relatórios denunciarem a invasão e depredação ilegal dos 
recursos florestas indígenas, a FUNAI não cumpriu seu dever legal de proteger e fiscalizar as áreas 
indígenas. Os relatórios de alguns funcionários mostram o voraz desmatamento e os culpados, mas 
não foi tomada, até o momento, medidas concretas para processar os madeireiros”;

PODER JUDICIÁRIO
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fls.6/31

22 -  “se as pessoas que invadem e derrubam áreas indígenas fossem apenas 
condenadas a indenizar os índios pelo preço do mercado da madeira apreendida, isso seria um 
incentivo ao saque, pois os custos com a retirada são pequenos”;

23 -  “o dano ambiental causado é evidente”;

24 -  “os danos morais também ocorreram, pois para a cultura indígena a terra é tida 
como ‘mãe-terra’, todo o modo de vida e toda a economia indígena é alterada com tais invasões. A 
razão pela qual existem as áreas indígenas é que a vida dos índios depende do solo e este, na 
Amazônia, depende da Floresta. A economia indígena tem fundamento na economia extrativista. 
Que inclusive rende mais, por hectare, que a pecuária, que a agricultura. Certo isolamento cultural e 
territorial permite uma integração gradual equilibrada, invasões geram sofrimentos imensos”;

25 -  “há responsabilidade pela reparação dos danos causados ao patrimônio da União 
e ao patrimônio indígena e esta é solidária. Existe uma obrigação comum e indivisível”;

26 -  “a abertura de estradas, derrubada de inúmeras árvores, principalmente árvores 
de porte grandes (‘garimpagem’ de madeira), a devastação de recursos naturais, a compactação e 
esterilização do solo, são danos insuscetíveis de divisão”;

27 -  “o impacto do modelo de corte e transporte adotado na Amazônia compromete, 
além do mogno, todo o ecossistema das regiões em que é encontrado. Para cada árvore de mogno 
retirada, cerca de 1.450 metros quadrados de floresta são danificados, grandes quantidades de 
árvores de mogno jovens são destruídas no seu entorno, árvores com baixos diâmetros são cortados 
e os adultos portadores de semente são eliminados na época da frutificação. As dificuldades de 
regeneração e a perspectiva de extinção da espécie são enormes”;

28 -  “trata-se de dívida de valor e não de dinheiro. Deve ser considerado o valor do 
metro cúbico de mogno e cedro de hoje e não o valor do metro cúbico de mogno e cedro de hoje e 
não o valor de 1981, 1985 e 1987, pois trata-se de prejuízos decorrentes de atos ilícitos”;

29 -  “aplica-se, para indenizações materiais de atos ilícitos, juros de mora de 1% ao 
mês a contar do fato ilícito e, vale frisar, juros compostos”.

Os documentos de fls. 94/1043 foram juntados com a inicial.

Os requeridos foram citados e apresentaram resposta.

A F unai (fls. 1060/1061) requereu a sua integração à lide no pólo ativo.

Os requeridos O rleir  M e s s i a s  C ameli e M a r m u d  C ameli e C ia. apresentaram contestação, 
argüindo a ilegitimidade do MPF e alegando a ocorrência de prescrição. Quanto ao mérito 
propriamente dito, sustentaram que (fls. 1064/1109):

1 -  “em tempo algum retiraram madeira de terras indígenas ou fizeram qualquer 
devastação aos bens indígenas”;

2 -  “durante décadas, aqueles índios retiraram e negociaram as madeiras, derrubando 
a floresta, vendendo-as e trocando-as, em regime de escambo, para aquisição de produtos 
indispensáveis à sua subsistência”;

3 -  “não há nos autos prova alguma que permita afirmar que os Contestantes tenham, 
em 1981, retirado 900m2 de madeira através de atos ilícitos, seja por omissão voluntária, negligência 
ou imprudência, a violar direito, ou causar prejuízo a comunidade indígena, para serem compelidos 
nesta instância judicial a reparar quaisquer danos”;

4 -  “a caracterização do ato ilícito, a exigir a reparação do dano, pressupõe a 
existência de fatos concretos e absolutos. Não se afirma, por hipótese alguma, a data, o local, a 
forma, a maneira e etc...como tal ato que se pretende ilícito veio a se erigir, para que seja 
caracterizado como ação delituosa”;

5 -  “se em 1985, o Delegado da FUNAI e mais 3 outras pessoas que assinam o 
Relatório, não tiveram condições de identificar o ano preciso, custa muito a acreditar que o ilustre
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representante do Ministério Público possa, tendo como base o 
categoricamente que a data do evento teria sido em 1981”;

fls.7/31

mesmo Relatório, afirmar

6 -  “nem mesmo o Relatório aponta que o corte ilegal, ilícito, tenha sido praticado 
pelos Contestantes: aponta-se retirada e, em seguida, contraditoriamente, afirma que as árvores 
estavam lá derrubadas havia mais de 4 anos, sujeitas ao apodrecimento”;

7 -  “é de ressaltar que nenhuma multa foi atribuída pelo IBDF aos Contestantes, por 
corte ilegal ou devastação da mata ocorrida em 1985 e, porventura, nos anos anteriores. Se o IBDF 
não os multou, como fê-lo em 1987, não havia nenhum ato ilícito porque seria crível que altos 
funcionários do IBDF e da FUNAI, ante a veracidade da prática ou da retirada de madeiras, 
procedessem em desacordo com as suas obrigações, em práticas de crimes de prevaricação”;

8 -  “desde 1985, aquelas madeiras lá estavam e que segundo a advertência da 
própria FUNAI, logo se estragariam, se não fosse adotada uma providência urgente para a sua 
retirada”;

9 -  “a madeira foi cortada inicialmente em 1984/1985 e lá estava apreendida. Em 
1987, dois invernos depois, com o propósito de evitar que aquela madeira se estragasse, a 
Contestante pretendeu de lá retirá-la, comunicando ao órgão próprio, com proposta financeira 
favorável à comunidade indígena. Quando estava para retirá-la, foi surpreendida com a ação 
conjunta da Polícia Federal, IBDF e FUNAI, tendo sido a empresa multada e a madeira apreendida 
naquela localidade, sem que houvesse por sua parte, a prática de qualquer ato ilícito, ficando como 
depositário daquela madeira”;

10 -  “posteriormente à tentativa de retirar aquela madeira, esta ficou sob a guarda do 
contestante, por determinação do próprio IBDF. Estava no exercício regular de um direito 
reconhecido”;

11 -  “cumprindo determinação emanada pelo eminente Juiz Federal, Dr. VICENTE 
LEAL ARAÚJO, que o manteve como depositário daquela madeira (...) recebendo, então, ordem 
judicial para que daquela localidade retirasse a referida madeira, já na outra invernada. E, assim, foi 
transportada e guardada em uma propriedade da Contestante, a fazenda flora, em Cruzeiro do Sul”;

12 -  “não há nos autos, seguramente, nenhuma informação que se possa inferir que o 
contestante não tenha zelado com dignidade o exercício regular de depositário fiel, tanto que levou 
aquela madeira para lugar seguro, em cumprimento à ordem judicial”;

13 -  “não se pode atribuir nenhum ato ilícito aos Contestantes pelo insucesso do 
certame licitatório para venda da madeira, solicitada pela FUNAI e autorizado pelo preclaro e 
eminente Juiz Federal PEDRO PAULO CASTELO BRANCO COELHO";

14 -  ao “oficiar à FUNAI, a contestante...pede uma autorização para extração de 
madeira de lei, e informa que já estariam trabalhando na referida área indígena, para retirada de 500 
árvores de madeira de cedro e mogno, que haviam sido derrubadas por terceiros no ano de 1985 e 
que se encontravam deteriorando”;

15 -  “sempre se falou na existência de quinhentas e poucas árvores, mas a realidade 
é que lá só existia 557 toras. Basta verificar o auto de apreensão de fls. 213, emanado pela 
autoridade policial, que presidiu aquela diligência”;

16 -  “é pacífico afirmar que não houve uma quantificação, metragem e cubagem da 
madeira apreendida”;

17 -  “perfila-se a certeza que os contestantes não participaram da derrubada 
daquelas árvores em 1985. Se não participaram, obviamente, não há cometimento de atos ilícitos, 
por conseguinte, não dano a ser reparado”;

18 -  Logo, o que existiu foi uma tentativa de retirada, em 1987, para evitar a 
deterioração daquela madeira; mesmo assim, sob a justificativa de exercício regular de um direito, 
porquanto foi instalado diálogo com representantes oficiais do órgão tutor dos indígenas, no sentido 
de retirá-la, para viabilizar processamento de venda e, assim, pagar o necessário que fosse
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fls. S/31

estabelecido, oferecendo preços vantajosos, além de oferecer animais e infrã^Tmtura para aquela 
comunidade indígena”.

O requerido A bra hã o  C â ndido  da S ilva apresentou contestação (fls. 1140/1168) 
alegando a ocorrência de prescrição e sustentando o seguinte:

1 -  tinha a posse mansa, pacífica e legal das terras onde foram apreendidas a 
madeira pelo IBDF, sendo proprietário das mesmas, adquirida do Sr. Getúlio Ferreira do Vale, 
encontrando-se tal área registrada no Cartório do Registro Imobiliário de Cruzeiro do Sul;

2 -  “ao adquirir aquela propriedade, fez o contrato para a extração de madeira em 
toras com o Sr. Nancy Freitas da Costa, sendo que aquela madeira foi apreendida porque não tinha 
a autorização do IBDF, quando tomou conhecimento pelo auto de infração que se tratava de uma 
reserva indígena, porém sem demarcação; tendo recolhido a multa que lhe foi imposta”;

3 -  diante do seu desconhecimento da situação, encaminhou correspondência ao 
IBDF/AC para liberação da madeira, estando caracterizada a boa-fé do requerido que, “sustentado 
pela aquisição do bem imóvel, em profundo erro de direito, imaginou, inicialmente, por sua falta de 
experiência, que poderia patrocinar o corte de madeiras sem a autorização do então IBDF, hoje 
IBAMA, ao pressuposto que era proprietário daquela área”;

4 -  “por outro prisma, não pode ser responsabilizado por dano moral, porque o fato 
em si não se caracteriza, eis que se inexiste o dano material, queda-se o dano moral, salientando-se 
que, jamais fez qualquer outro tipo de agressão aos índios, individual ou coletivamente”;

5 -  “não prospera também, por seu turno, a pretensão de reparação de danos 
ambientais e recomposição ambiental, inclusive reflorestamento, porque não tendo tido nenhum 
aproveitamento econômico com aquelas árvores, refoge à lógica ser obrigado a recompor o que de 
há muito vinha ocorrendo, sem que participasse e, assim, o evento não poderia causar os danos 
ambientais e assoreamentos indicados pelo Autor”.

Rejeitou-se exceção de incompetência oposta pela parte ré (fls. 1189/1191).

Houve réplica.

O  M P F  concordou com o ingresso da F unai no pólo ativo da relação processual, o que 
foi deferido pelo Juízo a quo.

Realizou-se perícia (fls. 1437/1683 e 1707/3033).

Houve impugnação aos laudos periciais, a qual foi rejeitada.

Nesta data, proferi voto negando-se provimento ao agravo interposto contra essa
decisão.

Colheu-se o depoimento das testemunhas A ntonio L uís  B atista de Macedo (fls. 
3106/3108), F r a n c i s c o  da S ilva P inhanta  (fls. 3109/3112), D avid W ilson  de  A b r e u  P a r d o  (fls. 3113/3114), 
A n to n io  A m b r ó s i o  da S ilva (fls. 3115/3116), M a r c o  A n tô nio  do  E s p ír it o  S a n t o  (fls. 3162/3164), T e r r y  

V alle  de  A q u in o  (fls. 3179/3181) e J o s é  C a r l o s  d o s  R eis  M eire lle s  J únio r  (fl. 3186).

As partes apresentaram alegações finais, reafirmando suas pretensões (fls. 
3190/3203, 3204/3210 e 3214/3218).

O Juízo a quo proferiu sentença, acolhendo parcialmente o pedido para (fls.
3220/3271):

“a) condenar os requeridos Orleir Cameli e Marmud Cameli Cia. Ltda. a solidariamente 
pagarem o valor de R$ 478.674,00 (quatrocentos e setenta e oito mil, seiscentos e setenta e quatro 
reais), a título de indenização de 450 metros cúbicos de mogno e 450 metros cúbicos de cedro 
retirados ilegalmente da terra indígena Kampa do rio Amónia, durante os anos de 1981/1982. Os 
valores sofrerão correção monetária pelo IPC desde a data do laudo pericial (21/08/1998), incidindo 
juros moratórios a partir da data da extração ilegal da madeira (dezembro de 1982), nos termos da 
Súmula 54/STJ;
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b) condenar os requeridos Orleir 
Cândido da Silva a solidariamente pagarem o valor de R$ 982.877,28 (novecentos e oitenta e dois 
mil, oitocentos e setenta e sete reais e vinte e oito centavos), a título de indenização de 924 metros 
cúbicos de mogno e 924 metros cúbicos de cedro retirados ilegalmente da terra indígena Kampa do 
rio Amónia, nos anos de 1985 e 1987. Os valores sofrerão correção monetária pelo IPC desde a data 
do laudo pericial (21/08/1998), incidindo juros moratórios a partir da data da extração ilegal da 
madeira (abril de 1987), nos termos da Súmula 54/STJ;

c) condenar os requeridos Orleir Cameli, Marmud Cameli Cia. Ltda. e Abrahão 
Cândido da Silva a solidariamente pagarem o valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), a 
título de indenização por danos morais causados aos membros da comunidade indígena Kampa do 
rio Amónia, durante os anos de 1981 a 1987, valor este que será atualizado monetariamente pelo 
IPC, a partir da data desta sentença (RESP 66647/DF -  3a Turma -  STJ -  Rei. Min. Carlos Alberto 
Menezes de Brito -  DJ 03/02/1997, pg. 717);

d) determinar que o total das indenizações referidas nas alíneas anteriores seja 
revertido em benefício da comunidade Ashaninka/Kampa do rio Amónia situada no Acre, cuja gestão 
será realizada pela FUNAI, através da sua Administração Regional em Rio Branco-AC, juntadamente 
com a Associação da comunidade indígena beneficiária, sob a fiscalização do Ministério Público 
Federal, devendo a FUNAI elaborar plano de uso racional dos valores para atendimento das 
necessidades dos beneficiários e gerenciamento adequado;

e) condenar os requeridos Orleir Cameli, Marmud Cameli Cia. Ltda. e Abrahão 
Cândido da Silva a solidariamente pagarem o valor de R$ 5.928.666,06 (cinco milhões, novecentos e 
vinte e oito mil, seiscentos e sessenta e seis reais e seis centavos) ao Fundo de Defesa de Direitos 
Difusos (nos termos do artigo 13 da Lei n. 7.437/85 e Decreto n. 1.306/94), a título de custeio de 
recomposição ambiental. Os valores sofrerão correção monetária pelo IPC desde a data do laudo 
pericial (21/08/1998), incidindo juros moratórios a partir da data dos atos que provocaram os danos 
ambientes (abril de 1987), nos termos da Súmula 54/STJ)”;

f) condenar “os requeridos ao pagamento das custas e demais despesas processuais 
e ao pagamento de honorários advocatícios à FUNAI, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)”.

Os requeridos O rleir  M e s s i a s  C ameli e M a r m u d e  C ameli & C ia L t d a . (fls. 3280/3315) 
interpuseram apelação, sustentando que:

1 -  a Justiça Federal é incompetente, nos termos da Súmula 183 do Superior Tribunal
de Justiça;

2 -  a prova pericial é nula, em virtude da:

2.1 - incursão das peritas em áreas alheias às suas formações acadêmicas;

2.2 - utilização de informações colhidas por integrantes da comunidade indígena 
diretamente interessada no julgamento da demanda;

2.3 -  desconsideração da “ação dos posseiros, dos seringueiros, dos garimpeiros, dos 
narcotraficantes etc.”;

3 -  existe, na contestação, impugnação aos fatos alegados na petição inicial, não 
havendo como aplicar a presunção do art. 302 do Código de Processo Civil;

4 -  não há prova que “indique com a certeza reclamada para uma justa condenação 
de que tenham os Apelantes derrubado árvores seja em 1981 ou qualquer outro ano”;

5 -  inexiste comprovação de que “tenham os apelantes causado qualquer dano ao 
meio ambiente, ou mesmo causado danos morais ou materiais, aos índios”;

6 -  inexistia, à época dos fatos, “demarcação de território indígena no local”;

7 -  a simples presunção de culpa não basta para ensejar a condenação;
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Cameli, Marmud Cameli

is. UH J

Cia. Ltda. e Abrahão
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flJ.10/31
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8 -  “não praticaram nenhum ato fora da normalidade jurídica e/ou que ensejasse 
reparação de dano, pois como se sabe não há obrigação de reparar se não houve a conduta 
apontada como lesiva e por conseguinte nexo de causalidade a ocasionar dano moral ou material”;

9 -  “não se pode identificar na sentença qualquer importância dada às alegativas 
defensórias apresentadas pelos Apelantes durante o processo”;

10 -  “da forma como está a sentença, apresenta-se desmotivada e 
desfundamentada”;

11 -  “a presente ação está prescrita”;

12 -  a sentença é ultra petita, pois fixou o valor da indenização apesar do o Ministério 
Público Federal ter postulado sua posterior liquidação por arbitramento.

0  requerido A bra hã o  C â nd id o  da S ilva (fls. 3319/3348) também interpôs apelação,
alegando que:

1 -  a Justiça Federal é incompetente;

2 -  a sentença é ultra petita;

3 -  ocorreu a prescrição qüinqüenal;

4 -  há necessidade de intervenção da União como litisconsorte passiva necessária;

5 - a sentença “teve por base provas inanes, assentadas em dados fáticos 
ostensivamente duvidosos, carentes portanto de veraz constatação pericial”;

6 -  “a retirada de madeira das terras dos Ashaninka-Kampas foi perpetrada por ação 
direta dos próprios indígenas e por posseiros que lhes invadiram o território, não sendo justo nem 
lógico dar-se foros de verossimilhança a um confuso e contraditório relatório elaborado por um 
administrador da FUNAI”;

7 -  a prova pericial “é ostensivamente débil a supedanear o decreto condenatório”;

8 -  “a prova documental acostada à inaugural desta ação” se refere à realização de 
“invasões de madeireiras de Cruzeiro do Sul de terras indígenas da região”, não havendo como 
imputar essa conduta exclusivamente ao apelante;

9 -  caso prevaleça a condenação, o montante do débito deve ser reduzido ao mínimo, 
“ante a incerteza das provas que buscam estear a pretensão indenizatória postulada”.

As apelações foram recebidas apenas no efeito devolutivo, tendo sido interposto 
agravo de instrumento contra essa decisão.

Nesta data, proferi voto dando provimento a tal decisão.
O MPF e a FUNAI apresentaram contra-razões (fls. 3381/3396 e 3402/3406).

A Procuradoria Regional da República opinou pelo não provimento das apelações.

É o relatório.
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VOTO

O E xm o. Sr. J u iz  F ed eral MARCELO ALBERNAZ (R elator C o n v o ca d o ):

I -  JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

C onheço das apelações, pois preenchem os pressupostos de admissibilidade.

II -  MÉRITO DAS APELAÇÕ ES

11.1 -  INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL

A causa envolve disputa sobre direitos indígenas (exploração do potencial madeireiro 
de terra tradicionalmente ocupada pelos índios) e a FUNAI integra a relação processual como parte.

Assim, nos termos do art. 109, I e XI, da Constituição Federal, compete à Justiça 
Federal o processo e julgamento da presente causa.

Não há que se falar em competência do Juízo Estadual do foro do local do dano, visto 
que a regra do art. 2o da Lei 7.347/85 não atrai a aplicação da parte final do §3° do art. 109 da Lei 
Fundamental.

matéria:
Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte interpretação sobre a

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO 
FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, I E § 3o, DA 
CONSTITUIÇÃO. ART. 2o DA LEI N° 7.347/85.
O dispositivo contido na parte final do § 3o do art. 109 da Constituição é 
dirigido ao legislador ordinário, autorizando-o a atribuir competência (rectius 
jurisdição) ao Juízo Estadual do foro do domicílio da outra parte ou do lugar 
do ato ou fato que deu origem à demanda, desde que não seja sede de Varas 
da Justiça Federal, para causas específicas dentre as previstas no inciso I do 
referido artigo 109. No caso em tela, a permissão não foi utilizada pelo 
legislador que, ao revés, se limitou, no art. 2° da Lei n° 7.347/85, a 
estabelecer que as ações nele previstas "serão propostas no foro do local 
onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e 
julgar a causa". Considerando que o Juiz Federal também tem competência 
territorial e funcional sobre o local de qualquer dano, impõe-se a conclusão 
de que o afastamento da jurisdição federal, no caso, somente poderia dar-se 
por meio de referência expressa à Justiça Estadual, como a que fez o 
constituinte na primeira parte do mencionado § 3o em relação às causas de 
natureza previdenciária, o que no caso não ocorreu. Recurso conhecido e 
provido. ”
(STF. Tribunal Pleno. RE 228955/RS. Relator: Ministro limar Galvão. DJ de 
24.3.2001. PP-00070)

Note-se que, diante do entendimento adotado pelo Excelso Pretório, o Superior 
Tribunal de Justiça cancelou sua Súmula 183, a qual dispunha: “COMPETE AO JUIZ ESTADUAL, 
NAS COMARCAS QUE NÃO SEJAM SEDE DE VARA DA JUSTIÇA FEDERAL, PROCESSAR E 
JULGAR AÇÃO CIVIL PÚBLICA, AINDA QUE A UNIÃO FIGURE NO PROCESSO”.

Como se vê, não procede a alegação de incompetência da Justiça Federal.
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11.2 -  NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DA UNIÃO COMO LITISCONSORTE
NECESSÁRIA

Ao contrário do que sustenta o apelante Abrahão Cândido da Silva, não há 
necessidade de intervenção da União como litisconsorte necessária.

Ora, o Ministério Público Federal ostenta legitimidade para, isoladamente, ajuizar ação 
civil pública visando ao pagamento de indenização por danos causados a comunidades indígenas, 
ao meio ambiente e ao patrimônio público (art. 5o, L. 7.347/85).

No máximo, admite-se o ingresso da União como litisconsorte ativa facultativa, 
consoante preceitua o art. 5o, §2°, da Lei 7.347/85.

De outra parte, nenhum pedido foi formulado em detrimento da União, de modo que 
se mostra incabível sua inclusão no pólo passivo da relação processual.

Diante disso, não procede a alegação em epígrafe.

11.3 -  NULIDADE DA PROVA PERICIAL

A matéria atinente à alegada nulidade da prova pericial já foi apreciada no julgamento 
do Agravo de Instrumento n° 1999.01.00.018055-9/AC.

Em tal oportunidade, proferi o seguinte voto:

“(...) Diversamente do que sustentam os agravantes, a qualificação 
técnico-científica das peritas nomeadas pelo Juízo a quo se afigura 
perfeitamente compatível com o objeto da prova técnica.

Ora, foram nomeadas uma antropóloga e uma socióloga para aferirem 
as conseqüências sociais, econômicas, psicológicas, mentais e culturais 
resultantes da extração de madeira em território indígena, bem para 
valorarem os respectivos danos morais.

É claro que os conhecimentos de tais profissionais se afiguram 
compatíveis com o objeto de tal prova técnica.

De outra parte, foi nomeada engenheira florestal para aferir a área 
destruída pela exploração de madeira, quantificar o produto explorado, 
especificar os impactos ambientais e valorar os respectivos prejuízos.

Nada mais adequado.
Aliás, a qualificação técnica de engenheiro florestal se mostra 

perfeitamente compatível com a mensuração de áreas destinadas à 
exploração madeireira e/ou nas quais exista potencial madeireiro.

Não havia, pois, necessidade de nomeação de agrimensor.
A utilização pelas peritas de informações colhidas junto a integrantes da 

comunidade indígena diretamente interessada no julgamento da causa não 
compromete, por si só, o resultado da prova técnica.

Com efeito, o art. 429 do Código de Processo Civil possibilita ao perito 
utilizar-se de todos os meios necessários para o adequado desempenho de 
sua função, inclusive ouvindo testemunhas e obtendo informações.

Essas informações podem ser colhidas inclusive de pessoas 
interessadas no julgamento da causa, caso em que devem ser confrontadas 
com vestígios e com outros elementos probatórios disponíveis para viabilizar 
a aferição da sua credibilidade.
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É essa a inteligência do art. 405, §4°, parte final, do Código de
Processo Civil, que se aplica por analogia às informações colhidas pelos 
peritos de pessoas impedidas ou suspeitas de depor como testemunhas.

Os laudos periciais parecem ter efetuado a aludida confrontação, 
consoante se observa das transcrições a seguir:

Laudo pericial/ danos materiais (fls. 1441/1442) -  '(...) O processo foi 
fotocopiado, sendo estudado durante os feriados da Semana Santa. No 
dia 14.04.98, viajei para a cidade de Cruzeiro do Sul, dado que a Varig 
somente tinha disponibilidade de vôo neste dia.

No dia 15 de abril, depois de chegar em Marechal Thaumaturgo, 
fretei uma canoa até a Terra Indígena Kampa do Rio Amónia.

Durante 22 (vinte e dois) dias, realizaram-se reuniões, entrevistas, 
verificações e aferições in loco, nos locais destruídos.

Na região próxima à área afetada, foram anotadas as diversas 
espécies da flora e da fauna. Para os trabalhos de levantamentos e 
fotografias de algumas das áreas mais diretamente afetadas, gastou-se 
uma semana. Desta forma, foi possível constatar e descrever as 
invasões na área indígena.

A expedição subiu de canoa pelo rio Amónia, passando pelo 
igarapé Revoltoso, com entradas frequentes no meio da mata, indo a 
diversos pontos das estradas e clareiras abertas pela Marmud Cameli 
Ltda, em 1981 e 1987. Percorreu-se também o local onde ocorreu a 
derrubada efetuada pelo sr. Abrahão, em 1985, na cabeceira do igarapé 
Revoltoso.

As discussões e entrevistas com os índios, muitas delas 
gravadas, foram realizadas conforme a disponibilidade de tempo dos 
índios para não atrapalhar as atividades econômicas e rituais destes.

Após o término dos trabalhos na Terra Indígena, no dia 09 de 
maio, chegando em Rio Branco, permaneci nesta cidade, até o 
12.05.98, colhendo informações junto à Justiça Federal, CTA, Funai, 
etc.

Em Brasília, foram feitas as degravações das fitas cassete e a 
digitação dos depoimentos dos índios.

Gastou-se diversos dias com pesquisas bibliográficas para boa 
fundamentação do laudo, com a aquisição de diversas obras jurídicas 
sobre perícia: Da Prova Pericial’, de Francisco Maia Neto; ‘Curso de 
Introdução à Perícia Judicial', de Antônio Carlos F. Vendrame; obras 
técnicas do IPEA; obras específicas de Engenharia Florestal -  Ecologia, 
Inventário, Manejo Florestal, de Fauna, etc, e, ainda, Análises 
Econômicas sobre o Meio Ambiente.

Foram contatados diversos profissionais especializados nestes 
temas para a obtenção de dados, esclarecimentos e discussões. 
Utilizou-se, para a execução de parte dos cálculos, o programa Excel, 
do Windows.

O mapa que localiza os pátios e estradas abertos em 1981 e 1987 
e, ainda, a região desmaiada em 1985, em anexo, foi elaborado a partir 
de observações em campo e estudos de cartografia da Funai. ’

Laudo pericial/ danos morais (fls. 1709/1710) -  ‘O processo foi 
estudado por um prazo aproximado de 1 semana na cidade de Rio 
Branco/AC. Após, deslocamos para a cidade de Cruzeiro do Sul,
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Marechal Taumaturgo e em seguida para a aldeia Apiwtxa onde os 
trabalhos de campo foram iniciados no dia 13.06.98. Durante 17 
(dezessete dias) foram realizadas reuniões, entrevistas e conversas 
informais com os Ashaninka do Amónia.

As técnicas utilizadas na coleta de dados foram as comumente 
usadas na pesquisa antropológica, ou seja, observação participante, 
entrevistas, fotografias, além de várias conversas com os integrantes da 
comunidade Ashaninka objetivando precisar os danos morais ocorridos 
através das fontes orais e outras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO
APELAÇÃO CÍVEL N° 2000.01.00.096900-1/AC

Após o término dos trabalhos na Terra Indígena do Rio Amónia, 
no dia 30.06.98, uma das peritas permaneceu na cidade de Rio Branco, 
até o dia 11.07 com vistas a coletar informações junto a Justiça Federal, 
FUNAI, CTI, FNS, etc.

Em Brasília, foram iniciados os trabalhos de degravação das fitas 
cassete, digitação dos depoimentos. Foram consultadas vários autores, 
nas áreas antropológica e jurídica da FUNAI.

Conforme mapa e memorial descritivo em anexo, a ocupação 
efetiva dos Ashaninka na região do rio Amónia configura uma área de
87.205,40 ha de superfície e 158.990,00 m de perímetro, localizada no 
município de Marechal Taumaturgo/AC. Tem a população atual 
aproximada, segundo censo de 1997 realizado pela FNS, de 276 
pessoas. Foi realizado um breve levantamento no período da visita das 
peritas na terra dos Ashaninka conseguindo identificar as diversas 
famílias que compõem a aldeia. ’
Por fim, o fato de as peritas eventualmente terem desconsiderado 

danos provocados por terceiros (posseiros, seringueiros, garimpeiros, 
narcotraficantes etc.) deve ser objeto de apreciação por ocasião do 
julgamento do mérito, pois diz respeito basicamente à quantificação dos 
danos. (...)”

Mantenho o mesmo entendimento, razão pela qual rejeito a alegação de nulidade da
prova técnica.

II .4 -S E N T E N Ç A  DESMOTIVADA E DESFUNDAM ENTADA

A sentença apresenta fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia.
Com efeito, nela estão expostas as razões que levaram o Juízo a quo a acolher 

parcialmente a pretensão deduzida pela parte autora e a rejeitar as alegações de defesa 
apresentadas pelos réus.

A mera discordância dos apelantes quanto ao entendimento adotado pelo Juízo a quo 
não denota ausência de fundamentação do aludido ato decisório.

Ressalte-se, ainda, que o magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas 
as alegações das partes, bastando que exponha fundamentos suficientes para respaldar a sua 
decisão.

Enfim, não procede a alegação de nulidade da sentença por ausência de 
fundamentação suficiente.

II.5 -  SENTENÇA ULTRA PETITA
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A petição inicial veicula pedido de condenação dos réus ao pagamento de indenização 
por danos materiais a ser posteriormente liquidada por arbitramento.

Realizada perícia com o objetivo de aferir a ocorrência desses danos e também 
valorá-los, o Juízo a quo acabou proferindo sentença líquida.

Tal fato não evidencia violação aos arts. 128 e 460 do Código de Processo Civil. 
Senão, vejamos.

Ao formular pedido de indenização, mesmo que postule condenação genérica, a parte 
autora dá ensejo à instauração de processo destinado a impor obrigação a ser cumprida pelo réu.

Ao juiz cabe “velar pela rápida solução do litígio” (art. 125, II, CPC), e não apenas do
processo.

A fase de liquidação da sentença ostenta certa complexidade, muitas vezes 
demandando tempo semelhante ao que é despendido na fase de conhecimento.

Nesse contexto, deve o magistrado, sempre que possível, proferir sentença líquida,
restringindo as condenações genéricas apenas àqueles casos em que inexistem elementos para fixar 
de imediato o montante devido.

Ademais, a própria petição inicial contém diversas alegações tendentes a demonstrar
o valor devido.

Logo, o princípio da economia processual recomendava a fixação imediata dos valores 
das indenizações.

Note-se que os elementos probatórios utilizados para respaldar a prolação de
sentença líquida foram oportunamente submetidos ao crivo do contraditório, de modo que as partes 
tiveram ampla possibilidade de discutir os valores fixados e de impugná-los através de recurso.

Por conseguinte, não restou violado o art. 5o, LV, da Constituição Federal.

Sobre o assunto:

SENTENÇA. Ultra petita. Pedido de indenização. Arbitramento.
- A alegação de sentença ultra petita (arts. 128 e 460 do CPC) foi rejeitada 
porque o Tribunal entendeu estar presente na petição inicial pedido que 
dispensava a liquidação por arbitramento.
- De qualquer forma, ainda que o pedido seja genérico, o Juiz que dispõe de 
elementos para desde logo arbitrar o valor da condenação poderá fazê-lo 
sem ofensa aos dispositivos legais acima citados, pois nada recomenda 
sejam as partes enviadas à longa e custosa fase do arbitramento.
Recurso não conhecido.
(STJ. 4a Turma. 285630/SP. Relator: Ministro Ruy Rosado de Aguiar. Data do 
julgamento: 16.10.2001. DJ de 4.2.2002, p. 377)

PROCESUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. JULGAMENTO EXTRA 
PETITA. INOCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS 
MORATÓRIOS. FIXAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL 
DOS JUROS.
1. Não se caracteriza como extra petita a sentença que fixa indenização em 
valor certo indicado na petição inicial, apesar de a parte autora ter requerido a 
posterior liquidação da sentença com base em orçamentos contemporâneos 
à época do pagamento.
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2. Os juros de mora e a correção monetária podem ser fixados pelo Juiz 
independentemente de pedido expresso.
3. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso em caso de 
responsabilidade extracontratual (Súmula 54 - STJ).
4. Apelação improvida.
(TRF -  1a Região. 5a Turma. AC 2000.01.00.069644-7/MG. Relator: 
Desembargador Federal João Batista Moreira. Data do julgamento: 
17.4.2006. DJ de 1.6.2006, p. 50)

Diante disso, não procede a alegação de que a sentença seria ultra petita.

11.6 -  PRESCRIÇÃO

Conforme bem expôs a Procuradoria Regional da República, “a presente demanda
trata de Ação Civil Pública, para apuração de responsabilidade civil por ato ilícito, decorrente da 
invasão de terra indígena, abertura irregular de estradas, derrubada de árvores e retirada de 
madeira, com ação adversa sobre organização social, costumes, e tradições indígenas, e seu meio 
ambiente” (fl. 3.427).

Trata-se, pois, de ação pessoal, segundo a classificação adotada pelo Código Civil de 
1916 (em vigor ao tempo dos fatos e do ajuizamento da ação).

De outra parte, não se trata especificamente de “ação por ofensa e dano causados ao
direito de propriedade”, mas, sim, por danos de caráter extrapatrimonial (danos morais e ao meio 
ambiente) e por prejuízos patrimoniais resultantes da violação ao direito constitucional de usufruto 
conferido aos índios (perda de madeira indevidamente extraída de terra indígena).

Logo, o prazo prescricional aplicável à espécie é o vintenário (art. 177 c/c art. 179, 
CC/1916), e não o qüinqüenal (art. 179, §10, IX, CC/1916).

As primeiras condutas lesivas imputadas aos réus datam de 1981 e a ação foi 
ajuizada em 1996.

II.7 -  MÉRITO DA CAUSA PROPRIAMENTE DITO

As contestações apresentadas pelos réus, consideradas em seu conjunto, tornaram
controvertidos os fatos alegados na petição inicial, especialmente no que tange à ocorrência e à 
responsabilidade dos apelantes pelas condutas ilícitas descritas na peça exordial.

Diante disso, não incide a presunção de veracidade prevista no art. 302 do Código de 
Processo Civil1.

Entretanto, os elementos probatórios constantes dos autos demonstram 
suficientemente que:

1 -  entre 1981 e 1982, os requeridos Orleir Cameli e Marmud Cameli Cia. Ltda. 
retiraram madeira do igarapé Revoltoso localizado na área indígena Kampa do Rio Amónia, em 
quantidade superior às 450 toras de mogno e às 450 toras de cedro indicadas na petição inicial;

2 -  em 1985, o requerido Abrahão Cândido da Silva derrubou pelo menos 530 árvores 
nas terras dos Ashaninka-Kampa;

1 Art. 302, III, CPC.
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3 -  em 1987, os requeridos Orleir Cameli e Marmud Cameli Cia. Ltda. enviaram cerca 
de 40 homens à reserva indígena dos Kampas no Rio Amónia, retirando as árvores derrubadas em 
1985 e extraindo outras;

4 -  essas condutas acarretaram graves prejuízos à flora, à fauna e aos recursos 
hídricos do local onde foram praticadas, lesionando o meio ambiente e reduzindo a disponibilidade 
de frutas, palmitos e caça aos índios da comunidade afetada;

5 -  tais condutas também geraram graves problemas sociais e morais à comunidade 
indígena Ashininka-Kampa do Rio Amónia.

Nesse sentido, a sentença apreciou de forma bastante detalhada o conjunto 
probatório, cabendo transcrever os seguintes trechos:

“(...) C.1) Da retirada de madeira em 1981
30. A prova documental trazida pelo autor com a peça vestibular, dava 
notícia de que em 1981 ou 1982 os requeridos Orleir Cameli e Marmud 
Cameli Cia Ltda haviam retirado madeira do igarapé Revoltoso localizado na 
área indígena kampa do rio Amónia. Do Relatório de fls. 561/571, feito por 
administradores da FUNAI e um sertanista, a respeito de fatos ocorridos em 
território dos Kampas, pode-se coletar os seguintes trechos:

'(...) Em 1981 ou 82 o comerciante e seringalista Cameli e Cia. 
Retirou mais de 900 toras de agoano e cedro do igarapé Revoltoso, 
utilizando um trator de esteira, dois tratores CBT e um caminhão. 
Tiveram que derrubar muitas matas para abrirem uma estrada de 
mais de 3 km de extensão, entre o Revoltoso e o Taboca, pelos 
divisores de águas destes dois igarapés, que tem suas cabeceiras 
em território peruano. Até hoje os Kampa que vivem próximo a 
estes igarapés, estão sentindo dificuldades de encontrar caça, tal 
foi o barulho ensurdecedor (sic) destas máquinas pela floresta.’

31. Contra essa imputação, os requeridos Orleir Cameli e Marmud Cameli 
Cia Ltda apresentaram expressa resistência, no momento da contestação, 
alegando que o ato ilícito necessitaria data, hora e momento exato de sua 
prática. Afirmação genérica de que tivesse ocorrido tal fato não seria 
suficiente para justificar a pretensão de indenização do Autor, segundo 
argumentaram os requeridos.
32. Sendo esse um ponto controvertido, sobre ele incidiu a produção de 
prova, durante a instrução processual (artigo 451, CPC). A prova pericial, 
nesse sentido, evidencia a ocorrência do dano. De fato, o laudo técnico 
produzido através da perícia de avaliação dos danos ambientais e dos 
prejuízos materiais causados aos índios detalha o acontecimento nos 
seguintes termos:

‘(...) ocorreram três invasões na referida Terra Indígena:
- em 1981, a empresa Marmud Cameli Ltda entrou com 
aproximadamente 30 pessoas e algumas máquinas entre os 
igarapés Amoninha e  Revoltoso, derrubando e retirando desta 
região um total estimado de 537,6 árvores (cálculo em anexo) de 
mogno (Switenia macroplulla), cedro (Cedrela fissilis) e cumaru ou 
cerejeira (Amburana cearensis).’

33. No entanto, é a prova testemunhal que ratifica inteiramente a 
afirmação veiculada na inicial, com relação a esse fato, evidenciando a 
prática do ilícito pelos requeridos Orleir Cameli e Marmud Cameli Cia Ltda. 
Referida prova testemunhal esclarece a circunstância do documento juntado 
à inicial não precisar com clareza o ano em que foi praticado o fato. A
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atividade predatória na área indígena estendeu-se por mtfis de uma ano, 
como, aliás, informam vários documentos acostados aos autos, a respeito 
das invasões por madeireiros de Cruzeiro do Sul de terras indígenas da 
região. Do depoimento prestado pela testemunha Francisco da Silva 
Pinhanta, vale destacar o seguinte trecho:

'(...) QUE em 1981, no período de inverno, uma balsa, barco 
pequeno e rebocador, bem como pessoal da firma Marmud Cameli, 
se introduziram na área do rio Amónia para extração de madeira; 
QUE sabe dizer que o equipamento era da referida firma porque as 
pessoas que trabalhavam na extração da madeira informavam isso 
para a comunidade; QUE alguns membros da comunidade 
indígena Kampa participaram de trabalho de extração de madeira 
naquele ano; (...) QUE o transporte de madeira pelo rio até Cruzeiro 
do Sul era auxiliado por um rebocador e um barco pequeno; (...) 
QUE a firma Marmud Cameli chegou no inverno de 1981, 
permanecendo todo o verão e saindo no inverno de 82...’

34. Observo que os requeridos não apresentaram qualquer prova que 
infirmasse o fato, tendo apenas atacado sua inicial imprecisão. Mas, 
enquanto o Autor apresentou comprovação do alegado, durante a instrução 
probatória, os requeridos permaneceram em silêncio. Quer dizer, o Autor 
apresentou a prova quanto ao fato constitutivo do seu direito (artigo 333, I, 
CPC), na forma mencionada, mas os requeridos nada conseguiram, ou não 
quiseram, produzir como prova contrária. Isso, considero verdadeiro o fato 
imputado aos requeridos Orleir Cameli e Marmud Cameli Cia Ltda, quanto à 
retirada de madeira da área indígena Kampa do rio Amónia, durante o 
período 1981/1982.

C.2) da Derrubada de 530 árvores em 1985 e da sua retirada em
1987
35. Em 1985, o requerido Abrahão Cândido da Silva derrubou cerca de 530 
árvores, aproximadamente 2.500 toras, nas terras dos Ashaninkas-Kampa, fato 
esse confirmado pelo laudo técnico:

‘(...) -  em 1985, um grupo de aproximadamente 12 pessoas 
chefiadas pelo Sr. Armedi entra na referida Terra Indígena a mando 
do Sr. Abrahão Cândido da Silva e derruba cerca de 500árvores de 
mogno e cedro nas proximidades da cabeceira do igarapé 
Revoltoso. (...)’

36. No mesmo sentido, destaca-se o depoimento da testemunha 
Francisco da Silva Pinhanta:

'(...) QUE em 1985 novamente a firma Marmud Cameli retornou à 
região do rio Amónia juntamente com o senhor Abrahão Cândido 
da Silva; QUE durante o período de 82 a 85 as famílias que 
moravam na região do rio Amónia extraíam madeira para venderem 
aos reuqeridos Marmud Cameli & Cia e Abrahão Cândido da Silva. 
Mas em 1985 os dois requeridos enviaram trabalhadores para abrir 
caminho para o transporte de madeira e ao mesmo tempo fazer a 
extração (...)’

37. Os documentos de fls. 573/585 corroboram as conclusões da perícia e 
os depoimentos das testemunhas. Dentre os documentos, destaca-se o 
telegrama enviado pelo Presidente da Funai AO Presidente do IBDF:

•(...) Embargo retirada cerca de quinhentas árvores cortadas 
irregularmente dentro área delimitada para comunidade indígena
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Kampa da Amónia, Município 
responsável pelo corte da referida madeira é o cidadão Abraão 
Cândido da Silva, comerciante na cidade de Cruzeiro do Sul (...)’

38. Em 1987, os réus Orleir Cameli e Marmud Cameli Cia Ltda enviaram 
cerca de 40 homens à reserva indígena dos Kampas do rio Amónia e 
retiraram as 530 árvores derrubadas em 1985, além de extrair outras tantas. 
Tais fatos também são referidos no laudo técnico:

'(...) -  em 1987, a empresa Marmude Cameli Ltda invade novamente 
a Terra Indígena, desta vez entram com aproximadamente 40 
pessoas e 9 máquinas entre os igarapés Revoltoso e Taboca e 
derrubam neste trecho cerca de 700 árvores de mogno, cedro e 
cerejeira. Segundo depoimento, parte desta madeira já  havia sido 
retirada da área na ocasião da apreensão. (...)’

39. A invasão de 1987 foi confirmada, em detalhes, através do 
depoimento prestado pela testemunha Antônio Luís Batista de Macedo:

'(...) QUE no dia 3 de abril foi levado pelos indígenas da 
comunidade Kampa, juntamento com o Sr. Terry no acampamento 
da empresa Marmud Cameli onde visualizaram diversos 
equipamentos e máquinas, como tanque de combustível, tratores 
de esteira sckiller e de pneus, bem como um caminhão mercedes 
com carroceria de carregar madeira. QUE o acampamento 
abrangia mais ou menos uma hectare e meio de área, tendo sido 
desmaiada para a sua construção; QUE também presenciou um 
ramal da largura de uma lâmina de trator D-8 que saia da foz do 
igarapé Revoltoso até a cabeceira do igarapé Taboca; QUE a 
distância do ramal era cerca de três horas de viagem; QUE ao 
longo do ramal haviam ramais adjacentes; QUE em contato com os 
trabalhadores do acampamento foi informado de que se tratava de 
retirada de madeira da firma Marmud Cameli; QUE muitas madeiras 
que desciam o rio eram novas e outras eram da derrubada de 1985; 
QUE fez a medição da madeira no mesmo ano de 1987, que ainda 
se encontrava no local e no lago da Flora, localizado na fazenda da 
firma Marmud Cameli, chegando a uma quantidade de mil metros 
cúbicos (...)’

40. O certo é que, em relação aos fatos praticados em 1985 e 1987, 
exsurge dos autos veracidade incontestável de sua ocorrência e prática pelos 
requeridos, inclusive com a vasta documentação carreada com a peça 
vestibular. Consta à fl. 162, por exemplo, expediente da requerida Marmud 
Cameli Cia Ltda solicitando à FUNAI autorização para extrair madeira da 
reserva indígena e informando já estar de lá retirando madeira antes 
derrubada.
41. Às fls. 172/175, encontra-se o Relatório de Missão da 
Superintendência Regional da Polícia Federal no Acre, dando conta da 
existência de madeira descendo o rio, através de balsas da requerida 
Marmud Cameli Cia Ltda. Noticia ainda a utilização de máquinas e tratores, 
no transporte da madeira. O requerido Orleir Cameli, na verdade, confessa, 
naquele momento, a retirada de 559 toras de mogno e cedro (fl., 174). Há 
também nos autos documento de fl. 190, consistente no auto de infração do 
IBDF contra o requerido Orleir Cameli. Em razão da autuação, o requerido 
acabou por responder a processo criminal (fls. 155/539), não tendo havido 
sentença de mérito porque decretada a prescrição da pretensão punitiva 
(sentença de fls. 475/476).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO
APELAÇÃO CÍVEL N° 2000.01.00.096900-1/AC
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42. Quanto ao requerido Abrahão Cândido daSííva, confessa não 
somente na contestação oferecida nesta ação que realmente derrubou 
madeira na área indígena Kampa do rio Amónia, no ano de 1985, como a 
confissão remonta mais propriamente àquele ano. De fato, o documento de fl. 
541 consiste em afirmação, de punho próprio do requerido, de que ‘já havia 
tombado cerca de 500 árvores’, na reserva indígena dos índios Kampa. Já os 
documentos de fls. 660/664 comprovam a extração da referida madeira da 
área indígena pelo requerido Orleir Cameli, em 1987.
43. Documentos de fls. 646/649 referem-se a propostas formuladas pela 
firma Correira & Irmãos, datada de outubro de 1985, para a compra de 
madeira retirada da área indígena localizada no rio Amónia. Às fls. 651/653, 
constam fotografias retratando rebocadores e tratores da requerida Marmud 
Cameli Cia Ltda retirando a madeira da área indígena. Enfim, às fls. 684/743, 
constam documentos consistentes nos autos de infrações IBAMA/FUNAI 
contra os requeridos Abrahão Cândido e Marmud Cameli Cia ltda.
44. De modo que se encontra plenamente provado o fato de que, em 
1985, o requerido Abrahão Cândido derrubou madeira na área indígena, 
tendo sido, depois, determinado ao mesmo pelos órgãos competentes que 
cessasse a atividade, e, em 1987, os requeridos Marmud Cameli Cia Ltda e 
Orleir Cameli invadiram o território indígena e de lá retiraram a madeira 
anteriormente derrubada.
45. Reafirmando: os fatos aconteceram em 1981/1982, 1985 e 1987, 
conforme narrativa da peça vestibular. As provas colhidas tornam irrefutável a 
veracidade do alegado pelo Autor. Os testemunhos prestados em Juízo são 
cristalinos nesse sentido. Para finalizar esta seção, vale mais uma vez 
transcrever trechos de depoimentos, com destaque para o depoimento do 
então membro da Comissão Pró-Índio, Senhor Antônio Luis Batista de 
Macedo, fls. 3.106/3.108:

‘Que tomou contato pela primeira vez com a comunidade indígena 
Kampa do Rio Amónia e com a própria região em 1985; QUE tem 
conhecimento da retirada de madeira no ano de 1981 pelo 
requerido Marmud Cameli através dos indígenas; QUE em 1985 
trabalhava na Comissão Pró-Índio e esteve na aldeia da 
comunidade indígena Kampa do rio Amónia juntamente com o 
antropólogo Terry Vale do Aquino, cuja visita resultou em um 
artigo na imprensa acreana denunciando a retirada ilegal de 
madeiras do território indígena; QUE segundo os indígenas as 
madeiras haviam sido retiradas pela empresa Madibran de 
propriedade do senhor Abrahão do grupo Big Bran, pela empresa 
Marmud Cameli e madereira Correia & Irmãos, de propriedade do 
senhor Sebastião Mário Correia; QUE em 1985 viu pequenas 
retiradas de madeiras da região, feita por interpostas pessoas das 
empresas citadas. (...) QUE em 1987, entre os dias 02 e 04 de abril, 
o depoente esteve novamente na região da área indígena do rio 
Amónia, na qualidade de chefe do posto da FUNAI de Cruzeiro do 
Sul, juntamente com o antropólogo Terry Vale do Aquino, o 
agrimessor Natal, Leonardo Pacheco, do Incra, a Sra. Dora, da 
Secretaria de Estado de Saúde, o médico João Guerreiro e José 
Correia, representante da UNI -  União das Nações Indígenas. 
Tratava-se de uma equipe de fiscalização de problemas ambientais 
e redelimitação de terras indígenas; QUE a equipe se encontrava 
subindo em um barco no rio Amónia quando cruzaram com o índio 
Aricêmio, que descia sozinho e trazia uma carta dirigida ao próprio 
depoente e ao senhor Terry, na qual pedia socorro com relação ao
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desmate que estava sendo praticado na terra indígena Kampa;
QUE a partir da foz do rio Amónia, faltando um dia para chegar na 
sede da aldeia indígena Kampa, o depoente e a equipe 
presenciaram uma grande quantidade de madeira descendo o rio, 
tendo que, às vezes, encostar na margem, para poderem 
prosseguir. Nesse percurso cruzaram também com rebocador, 
balsa, canoas e batelões, que transportavam madeira; QUE as 
pessoas que estavam no acampamento, após cerca de 20 dias, 
depois da denúncia realizada pelo depoente à administração 
regional da Funai em Rio Branco, saíram do local e montaram novo 
acampamento fora da área indígena, localizada na foz do igarapé 
Artur, dentro do seringal Minas Gerais, cuja propriedade era do 
senhor Tertuliano Pereira

46. No mesmo sentido, destaco mais uma vez o depoimento da 
testemunha Francisco da Silva Pinhanta, agora de maneira mais extensa, 
que confirma a retirada da madeira da área indígenna nos anos de 1981, 
1985 e 1987:

‘QUE o pessoal foi transportado através de barco e o trabalho de 
abertura e extração da madeira foi feito com motosserras; QUE 
uma área muito grande da região foi desmatada entre os igarapés 
Revoltoso e Amoninha que desaguam no rio Amónia; QUE as 
madeiras não chegaram a ser transportadas, consistindo-se em 
espécies relativas ao mogno, agoano, cedro e cerejeiras. A 
madeira não foi transportada porque a Funai impediu; QUE o 
trabalho de extração de madeira em 1985 nenhum integrante da 
comunidade indígena participou; QUE de 1985 a 1987 a retirada de 
madeira na região do rio Amónia continuou sendo feita pelas 
famílias da região que vendiam a madeira para Marmud Cameli & 
Cia e o senhor Abrahão; QUE em 1987, novamente a firma Marmud 
Cameli entrou na região com várias máquinas tipo tratores de 
esteira, fazendo um barulho contínuo no seu trabalho, que era 
ouvido pela comunidade indígena Kampa; QUE na primeira 
semana em que a firma estava no local a comunidade indígena, 
através do depoente e seu pai foram ao local do acampamento da 
firma e conversaram com o senhor Marmud Cameli. Este falou que 
se encontrava no local autorizado pela Funai para fazer retirada de 
madeira; QUE a madeira retirada nessa oportunidade foi toda 
tombada naquele momento; QUE os integrantes da comunidade 
indígena Kampa denunciaram a atividade à Funai, logo na primeira 
semana, sendo que uma equipe de Cruzeiro do Sul esteve no local 
integrada, entre outros por Antônio Macedo e José Correia da 
Silva. Não teve resultado imediato a presença da Funai naquela 
semana, tendo retornado a equipe a Cruzeiro do Sul; QUE na 
terceira semana de presença da empresa na região em 1987 a 
Funai retornou ao local, mas lá já  não se encontravam as pessoas 
que trabalhavam para a firma, que havia saído no mesmo dia, 
tendo deixado levantado o acampamento; QUE nas três semanas 
que permaneceram no local, os trabalhadores da firma Marmud 
Cameli, abriram um grande ramal a partir da beira do rio Amónia 
onde se encontrava o acampamento sede, em direção à fronteira 
do Peru. No final do ramal havia outro acampamento; QUE a 
madeira extraída em 1987 foi transportada pelo rio pela Empresa 
Marmud Cameli; QUE não sabe precisar a quantidade de madeira 
que foi extraída e transportada em 1987; QUE quando foi feito o
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acampamento em 1987 foi necessário fazer desmate no local, 
inclusive porque o acampamento era muito grande, em função de 
ter que guardar as máquinas; QUE em 1987 o ramal foi utilizado 
também para o transporte de madeira através do transporte de 
caminhão; QUE desde 1981 a 1987, algumas pessoas das 
requeridas, costumavam ir ao acampamento da comunidade 
indígena e colocar álcool e cachaça na caiçuma para embriagar os 
índios, provocando brigas ameaças de mortes; QUE em 1987 o 
depoente presenciou por trés vezes pessoas do acampamento 
praticando essa conduta (...)’

47. No mesmo sentido e igual mente importantes são os depoimentos de 
José Correia da Silva (fl. 3.114), Antônio Ambrósio da Silva, Oficial de Justiça 
desta Seccional (fls. 3.115/6), Marco Antônio do Espírito Santo, sociólogo do 
quadro da FUNAI (fls. 3.162/4), Terry Valle de Aquino, antropólogo da 
Comissão Pró-Índio do Acre (fls. 3.179/81) e Carlos dos Reis Meirelles Júnior 
(fl. 3.187). (...y2.

“(...) C.4.1) 1981

58. A invasão da área indígena em 1981, com o objetivo de retirar 
madeira de alto valor comercial foi promovida pelos requeridos Orleir Cameli 
e a Marmud Cameli Cia Ltda, como comprovado pelos depoimentos já citados 
e pelo laudo técnico. Ainda, os documentos de fls. 562/571, também 
transcritos em itens anteriores, não deixam dúvidas quanto à autoria das 
invasões e retirada de madeira.

C.4.2) 1985 e  1987

59. Em 1985, durante os trabalhos de delimitação e levantamento 
ocupacional nas áreas do rio Amónia, foi detectada exploração indiscriminada 
de madeira sem autorização do IBDF pelos requeridos Marmud Cameli Cia 
Ltda e Abrahão Cândido da Silva. Ambos promoveram a derrubada de 
aproximadamente 530 árvores, conforme comprovado pelo laudo técnico, os 
documentos de fls. 573/585 e depoimentos das testemunhas.
60. A invasão ocorrida em 1987 está fartamente documentada nos autos. 
Trata-se da maior de todas as investidas realizadas contra às terras dos 
Kampas do rio Amónia. Em todos os documentos, depoimentos e laudos 
periciais, os requeridos Orleir Cameli, Marmud Cameli Cia Ltda e Abrahão 
Cândido da Silva figuram como responsáveis, tendo sido, inclusive, multados 
pelo IBAMA (fls. 683/743).

61. O próprio Orleir Cameli confessou ter retirado madeira de forma ilegal. 
Quando em declarações prestadas à Policia Federal (fl. 174), disse que, ao 
contestar em parte a denúncia da FUNAI, responsabilizou-se apenas pela 
retirada de 559 toras de madeira da área indígena dos KAMPAS, entre 
mogno e cedro, confirmando, o que já dissera seu pai, que referidas toras, 
com exceção de 26, eram oriundas de árvores derrubadas em 1985. Na 
ocasião, o réu Orleir alegou que a autorização seria formalizada em breve 
pelo diretor do Patrimônio Indígena em Manaus-AM, Dr. Hissa Abrhão, irmão

2 Fls. 3.230/3.238.
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do réu Abrahão Cândido da Silva. A resposta ao 
do documento de fls. 196, do qual destaco estes trechos:

‘Com referência a sua caria, de 20 de Março de 1987 em que 
solicita autorização desta Superintendência para extrair madeira 
de lei na área de reserva indígena (...), temos o seguinte a lhe 
informar:
1 - 0  Artigo 18 do Capítulo I das disposições gerais da Lei 6.001 
que dispõe sobre o estatuto do índio diz:
As terras indígenas não poderão ser objeto de ARRENDAMENTO 
ou qualquer ato ou negócio jurídico.
2 -  Em seu Artigo 46 da mesma Lei ela s e  refere:
O corte de madeira nas florestas indígenas está condicionado a 
existência de programas ou projetos para o aproveitamento das 
áreas desmaiadas (letra Gparágrafo 3o, do Artigo 3o, do código 
florestal).
3 -  Quanto a informação de que já  estão trabalhando na referida 
área desde 1985, sem a anuência da FUNAI, solicitamos a V. Sa, a 
Imediata suspensão dos trabalhos na referida área (...)’

62. Por sua vez, o réu Abrahão Cândido, à fl. 1.146, confessou ter feito 
contrato de extração de madeiras em toras com o Senhor Nancy Freitas da 
Costa, e que foi multado pelo IBAMA, à época IBDF (fls. 710/711 e 1.152).
(..r

“(...) C.5.3) Danos ao meio ambiente

82. Com relação aos danos causados ao meio ambiente, estes foram em 
grande escala, causando graves prejuízos a flora e à fauna, bem como aos 
recursos hídricos, como podemos observar nos seguintes trechos do laudo 
pericial, fls. 1.447/1.448 e 1.456:

‘Essas invasões acarretaram sérios danos ambientais como : 
compactação e erosão do solo; destruição de área verde de 
conseqüentemente de habitats silvestres; redução de 
biodiversidade (agravado, no caso do mogno, por ser uma das 
espécies potencialmente ameaçadas pela exploração madeireira); 
mortandade de animais devido à caça predatória; produção de 
resíduos poluentes, como óleo e outros; produção de ruídos 
afastando os animais cujo usufruto pertence aos índios; etc.’
'(...) Nos locais onde passaram os leitos das estradas a cobertura 
vegetal foi totalmente retirada, o solo compactado pelo trânsito de 
máquinas pesadas e o escoamento d’água de pequenos igarapés 
interrompido.
Além disso, como na abertura das estradas as quedas das árvores 
eram direcionadas para fora do leito, destruiu-se também uma 
faixa considerável de vegetação nas áreas vizinhas, pois na 
floresta as árvores encontram-se geralmente entrelaçadas por 
cipós e a queda de uma arrasta várias outras.
A retirada da cobertura vegetal e a compactação do solo atuaram 
reduzindo a infiltração de água no solo e aumentaram 
consequentemente a velocidade de escorrimento sub/superficial,

3 Fls. 3.241/3.243.
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desencadeando processos erosivos. Estes, por sua vez, causam o 
carreamento de partículas de solo para os mananciais hídricos, 
propiciando a turbidez e o assoreamento desses, afetando dessa 
forma as condições de sobrevivência da flora e da fauna aquática.
A destruição dessa matas e consequentemente de habitats 
silvestres afetou também a capacidade de suporte da área, 
prejudicando as condições de sobrevivência da fauna.
Além do desmatamento, ocorreram ainda, na ocasião das 
invasões, caçadas predatórias objetivando o abastecimento dos 
acampamentos e a comercialização o que provocou sérios danos 
às comunidades, animais e ao ecossistema.’

83. As ações supra narradas ofenderam explicitamente o Código Florestal 
(Lei 4.771/65) e o Estatuto do índio (Lei 6.001/73), que consideram as 
florestas indígenas como áreas de preservação permanente. A devastação 
florestal para permitir o transporte da madeira e a abertura de pátios 
destruíram áreas ao longo dos rios e demais cursos d’água causando o 
assoreamento dos mesmos, bem como os poluíram com o despejo de óleo 
das máquinas. (...)”*.

“C.5.2)Danos morais

86. Além dos danos materiais e ao meio ambiente, a ação ilegal dos réus 
na retirada de madeira da área indígena ocasionou sérios danos à 
comunidade Ashininka-Kampa do rio Amónia. As diversas invasões dos réus 
na área indígena trouxeram graves problemas sociais e morais àquela 
população, tais como (fl. 1.788):

a) o alcoolismo entre os indígenas;
b) prostituição das mulheres nativas, com conseqüências para o 
convívio social;
c) perda parcial de vários aspectos da cultura em razão da migração de 
várias famílias para os rios Breu, Envira, Ucaly e outras localidades, 
levando ao enfraquecimento sócio-económico e psicológico dos índios;
d) exploração de mão-de-obra, incluindo até mesmo a de mulheres e

e) ocorrência de doenças e epidemias entre os índios, como a malária, 
febre tifoide, gripe, pneumonia, tuberculose, desinteria, coqueluche, 
hepatite e outras moléstias.

87. Todas essas agressões à sociedade Ashininka-Kampa do rio Amónia 
estão detalhadamente comprovadas no laudo pericial apresentado, através 
de farta documentação, fotografias e depoimentos. São, ainda, ratificadas por 
outras provas coligidas durante a instrução processual. No ponto, vale 
destacar, mais uma vez, as declarações prestadas pela testemunha 
Francisco da Silva Pinhanta:

‘QUE desde 1981 a 1987, algumas pessoas das famílias que 
ficavam extraindo madeiras para vender aos requeridos, 
costumavam ir ao acampamento da comunidade indígena e 
colocar álcool e cachaça na caiçuma para embriagar os índios, 
provocando brigas e ameaças de morte: QUE em 1987 o depoente 4

crianças;

4 Fls. 3.252/3.253.
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presenciou por três vezes pessoas do acampamento praticando 
essa conduta...’

88. o mister de identificar o quantum correspondente aos danos morais 
decorrentes dos atos praticados ao povo indígena Kampa do rio Amónia, as 
experts que assinam o judicioso e bem fundamentado laudo pericial 
sociológico e antropológico argumentam nos seguintes termos (fls. 
2.037/2.054):

‘Após pesquisa bibliográfica, ficou evidente que danos morais são 
sentimentos de dor, sofrimentos injustos causados por um ofensor 
contra a personalidade da vitima. Uma agressão contra os direitos da 
personalidade, que afetem a vida, a liberdade, a honra, cultura, 
autoestima, etc. Como diz o artigo acima atentados ilícitos às suas 
individualidade, dignidade, respeitabilidade, paz e uma gama de direitos 
absolutos afetados. ’ Assim, existe dano moral quando existe sofrimento 
injusto causado a uma pessoa. No caso, as invasões atentaram contra 
a liberdade, a cultura, a autoestima, a individualidade, respeitabilidade, 
etc, dos índios, colocando em risco a própria sobrevivência física e 
cultural dos Ashininka.
De acordo com o artigo acima transcrito, que menciona o artigo 53 da 
Lei de Imprensa, nove pontos devem ser considerados na avaliação do 
dano moral:

a) a intensidade do sofrimento;
b) natureza e a gravidade da ofensa;
c) a repercussão da ofensa;
d) o risco criado;
e) a posição econômica, social, cultural e política do ofensor;
f) a posição econômica, social, cultural e política do ofendido;
g) a intensidade da intenção do responsável;
h) a função de exemplo da indenização, para desestimular novas
ofensas por parte do ofensor e de outros;
i) a duração e o número de repetições dos atos gerados de
sofrimento.

Sobre a intensidade do sofrimento dos Ashaninka, muito já foi dito nos 
outros quesitos, destacando-se aqui as mortes de parentes, doenças 
geradas por vírus e micróbios trazidos pelos invasores contra os quais o 
sistema imunológico dos índios não tinha proteção, o constante risco de 
vida por outras doenças desconhecidas pelos Ashininka, o terror 
causado pelas freqüentes ameaças de morte que receberam as 
principais lideranças durante vários anos, as migrações que dividiam 
famílias, as freqüentes humilhações causadas pelo preconceito e o 
desprezo com que eram tratados pelo invasores de seu território e que 
impossibilitam a prática de importantes manifestações culturais, a 
invasão da polícia federal chamando-os de plantadores de coca, a 
saída do pajé devido aos invasões e a polícia, o fornecimento de 
sementes para o plantio de coca, a ameaça da sobrevivência física e 
cultural enquanto povo, etc.
Sobre a natureza e a gravidade da ofensa, basta ressaltar que a 
presença constante dos assalariados e prestadores de serviço das 
empresas dos senhores Cameli e Abrahão, a exploração da mão-de- 
obra indígena e a exploração indiscriminada dos recursos naturais de 
seu território, colocaram em risco a própria sobrevivência física e
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cultural dos Ashaninka do rio Amónia. Basta lembrar o desaparecimento
de inúmeros povos indígenas no Brasil devido às invasões de seu 
território e exploração de seus recursos naturais que destruíram seu 
meio ambiente e em consequência sua cultura, que fazem parte do 
patrimônio da humanidade, sendo portanto perda irreparável, não só 
para o povo que perdeu sua cultura e portanto foi extinto, como para 
toda a humanidade.
Sobre a repercussão das ofensas, destacamos:
a) - a repercussão das invasões mecanizadas, promovidas pelas 
empresas dos Senhores Cameli nos anos 1981, 1985 e 1987, e 
Abrahão em 1985, resultaram no aumento de invasores na terra 
indígena, atraídos pelo sucesso e impunidade da mesma. Citamos aqui 
depoimento dos Ashaninka sobre a repercussão da invasão 
mecanizada de 1981: e aí quando tiraram o tanto de madeira que 
quiseram, foram embora, se retiraram, foram embora, não è, par 
Cruzeiro [Cruzeiro do Sul/AC], Quando chegou em Cruzeiro, outras 
madeiras viram: - ‘Lá tem muita madeira e vamos para lá, porque lá 
tem muita madeira. ’
b) - a repercussão, a nível nacional (em anexo artigos de jornais de 
Brasília, São Paulo, etc.), das denúncias feitas pelos mesmos 
assalariados e prestadores de serviços das supra citadas empresas 
madeireiras, de que os Ashaninka seriam traficantes de drogas.
c) - a repercussão a nível regional, de boatos difundidos pelos mesmos 
assalariados e prestadores de serviço, de que as lideranças Ashaninka 
contrárias à atuação dos madereiros em seu território, seriam 
comunistas e pretendiam escravizar ou matar todos os Ashaninka do rio 
Amónia. Esses boatos causaram desentendimentos, desconfianças e 
brigas entre os Ashaninka, que chegaram a provocar migrações que 
separaram famílias. Citamos abaixo, depoimento dos Ashaninka, que 
ilustram o fato:
- Os próprios outros Ashaninka para brigar contra nós, para dizer que 
nós estava aliado com terrorista, com comunista, um monte de coisa 
que a gente nem sabia o que estava dizendo.
Então que a gente estava tentando reunir um pessoal, um grupo, para 
depois, a gente matar tudo de uma vez, era um monte de conversas 
que eles inventaram. Então isso rolou mais ou menos em 87,88.'
Sobre os riscos criados, foram vários e graves, como o constante risco 

de vida que corriam homens, mulheres e crianças, na execução dos trabalhos 
executados para os aviadores das firmas Cameli e Abrahão ou para o Senhor 
Chiquinho Cameli [irmão do sr. Orleir], que também comercializava mão-de- 
obra diretamente com alguns Ashaninka; ou risco de vida decorrente das 
freqüentes ameaças de morte feitas pelos mesmos aviadores das firmas dos 
Senhores Cameli e Abrahão. (.. .j”5

Adoto essas transcrições como razões de decidir.

Não se trata, assim, de mera presunção de culpa, mas de comprovada 
responsabilidade dos apelantes pelas mencionadas condutas lesivas ao meio ambiente e à 
comunidade Ashaninka/Kampa do Rio Amónia no Acre.

Impõe-se observar, ainda, que a condenação não se respaldou exclusivamente em 
relatório elaborado por antigo administrador da FUNAI ou na prova pericial, mas, sim, em todo o

5 Fls. 3.258/3.261.
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conjunto probatório, o qual se afigura rico de elementos e 
pericial e prova documental).

Ademais, os apelantes não conseguiram demonstrar que as a lu d id a s  retiradas de 
madeira das terras dos Ashaninka-Kampas6 foram perpetradas pelos próprios indígenas e/ou por 
outros posseiros que lhes invadiram o território7, fato cuja comprovação se submete ao disposto no 
art. 333, II, do Código de Processo Civil.

Também não há provas de que os danos cuja indenização foi determinada pela 
sentença teriam sido provocados, ainda que parcialmente, por terceiros, como posseiros, 
seringueiros, garimpeiros e narcotraficantes.

Pelo contrário, tudo indica que esses prejuízos8 resultaram especificamente das 
condutas perpetradas pelos apelantes, conforme exposto acima.

Havendo prova dos danos e de terem os réus sido os responsáveis pelas condutas 
lesivas, devem ser eles condenados a pagarem as indenizações correspondentes.

É irrelevante o fato de o território indígena ainda não estar demarcado ao tempo dos
fatos.

A esse respeito, o Juízo a quo bem decidiu:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO
APELAÇÃO CÍVEL N° 2000.01.00.096900-1/AC

“(...) O argumento de que9 10 tinha a posse mansa, pacífica e legal das terras 
onde foi apreendida a madeira pelo IBDF não resiste à prescrição da 
Constituição Federal que reconhece aos índios os direitos originários sobre 
as terras que tradicionalmente ocupam (artigo 231) e estabelece a nulidade 
dos atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das 
referidas terras (§6° do citado artigo 231).
Contra o possível argumento de que a derrubada de madeira ocorreu em 
1985 e a Constituição atualmente em vigor data de 1988, convém realçar que 
desde 1934 o sistema constitucional brasileiro prevê a referida proteção, 
consagrando a partir daquele ano o instituto do indigenato. Ademais, o art. 25 
da Lei 6.001/73 (Estatuto do índio) desde antes já estabelecia que o 
reconhecimento do direito dos índios à posse permanente das terras por eles 
ocupadas independe de sua demarcação. (...)"'°

Comungo do mesmo entendimento, pois se encontra em perfeita consonância com as 
normas constitucionais e legais que conferem aos índios a exclusiva exploração econômica das 
riquezas naturais existentes nas terras por eles tradicionalmente ocupadas, mesmo que ainda não 
tenham sido submetidas a demarcação.

Não bastasse isso, especificamente quanto aos requeridos Orleir Cameli e Marmud 
Cameli e Cia. Ltda., eles sequer demonstraram ser titulares de aparentes direitos dominiais ou 
possessórios sobre a área onde fizeram a indevida extração e retirada de madeira.

Esse fato, por si só, evidencia a ilicitude da conduta de tais apelantes, visto que 
ninguém pode extrair madeira de imóvel pertencente a terceiros (indígenas ou não) sem a 
autorização do seu proprietário ou legítimo possuidor (seja ele conhecido ou não).

6 E não outras extrações que provavelmente foram efetivadas no território da mesma comunidade indígena.
7 A contratação de índios e outros trabalhadores pelos ora apelantes visando à extração de madeira na terra indígena não 
afasta a responsabilidade destes pela conduta lesiva (arts. 1.521, III, CC/1916).
8 Especificamente os prejuízos que ensejaram as condenações impostas pela sentença.
9 O requerido Abrahão Cândido da Silva.
10 Fl. 3.243.
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■ J
Não procede o pedido de redução do débito “ao mínimo, ante a incerteza das provas 

que buscam estear a pretensão indenizatória postulada”11.

Primeiro, porque as provas que respaldaram a condenação foram suficientes para a 
formação de um juízo seguro acerca dos fatos, não havendo que se falar em “incerteza”.

Segundo, porque foram fixados valores que, de acordo com o Juízo a quo, 
correspondem aos danos causados, não havendo que se falar em limites mínimo e máximo11 12.

Por fim, nenhum dos apelantes impugnou objetiva e especificamente os valores 
fixados na sentença, o que obsta a apreciação dessa matéria pelo Tribunal (art. 515, caput, CPC).

III -  DISPOSITIVO
Ante o exposto, n eg o  provim ento  às apelações. 

É o voto.

11 Fl. 3.348.
12 Esses limites geralmente dizem respeito a penalidades, e não a indenizações cujos parâmetros básicos são a extensão e o 
valor do dano.
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VOTO VOGAL

A DESEMBARGADORA FEDERAL SELENE DE ALMEIDA: Ouvi com atenção o 

relatório e o voto do eminente Relator sobre os danos causados a terra indígena no Estado 

do Acre, em Cruzeiro do Sul.

De todo o exposto no bem lançado voto, com muita precisão e clareza, chama a 

atenção a circunstância especificada, o longo tempo em que os delitos foram perpetrados 

contra o meio-ambiente e contra as comunidades indígenas. Os fatos se passaram ao longo 

do ano de 1981/1982 e depois em 1985/1987. A devastação física promovida pelos 

apelantes, na região, deu-se também com o uso de caminhões, rebocadores, balsas, 

máquinas, tratores, motoserras e com dezenas de empregados fazendo um barulho infernal 

e destruindo centenas, se não milhares de árvores de madeira de lei, matança 

indiscriminada de animais, destruição de rios e de coberturas vegetais. O surpreendente em 

todos os fatos narrados pelo eminente Relator não é o dano, mas que o antigo IBDF e a 

FUNAI, diante de tamanho barulho e tamanha quantidade de pessoas encarregadas da 

derrubada das matas, não tenham tomado as providências cabíveis, inclusive com o 

requerimento de prisão em flagrante dos agentes delituosos.

Os fatos narrados pelo autor estão minudentemente demonstrados pela prova 

técnica, prova documental e prova pericial. Aparentemente, os apelantes não negam a 

autoria dos fatos danosos, apenas, retoricamente, discutem questões de ordem processual e 

requerem a diminuição do montante da indenização. Quanto ao aspecto relativo ao 

montante da indenização, há que ser consignada a quantidade absurda de árvore de mogno 

que foi retirada do local.

Quando era Juíza da 4a Vara Federal no Distrito Federal, tive oportunidade de julgar 

ação civil pública ajuizada pelo parquet que tinha como objeto a proteção de área indígena 

coberta de mogno no Estado do Pará. Na oportunidade, tive conhecimento, através de 

pareceres técnicos, de que o mogno é uma árvore tropical, que, diferentemente do pinheiro 

e do eucalipto, não tem tido sucesso no reflorestamento. Os estudos na área de engenharia 

florestal demonstram que não há história de experimento bem sucedido de reflorestamento 

de mogno em países tropicais. É uma árvore que leva cerca de quarenta anos para se tornar 

adulta, não existindo a possibilidade científica de seu reflorestamento. Isso leva a concluir
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que, uma vez arrancada uma árvore de mogno do seu habitat, não há certeza alguma que 

outra plantada pela ação humana irá florescer e se tornar adulta. Isso sem falar que eventual 

reflorestamento da imensa área destruída não trará necessariamente a mesma qualidade da 

floresta anteriormente existente. Sabe-se também que o preço do mogno é altíssimo no 

mercado internacional, principalmente nos Estados Unidos e o Reino Unido, que são os 

maiores importadores. Além dos imensuráveis danos materiais, não se pode dizer com 

certeza que o valor da indenização restituirá a floresta original. O mais provável é que não.

Também chama a atenção, no caso dos autos, o meio ardiloso com que os réus 

apelantes procuraram destruir a unidade da comunidade indígena, colocando-os contra a 

opinião pública e jogando os índios uns contra os outros. Isso sem se falar na covardia de se 

levar cachaça para as aldeias indígenas e com isso provocar o surgimento de alcoolismo e 

toda sorte de violência e desentendimentos entre os integrantes daquelas comunidades.

O desmate da floresta, principalmente as árvores de madeira de lei, tem uma 

motivação financeira, mas a iniciativa de destruição da unidade familiar e o abalo na 

confiança dos membros da comunidade indígena entre si é uma maldade gratuita. É o mal 

pelo mal, ou a banalidade do mal.

Quinhentos anos são passados desde que o primeiro grupo de brancos aportou em 

terras do Brasil, e se constata, infelizmente, que o comportamento dos brasileiros não 

diverge muito, no que tange ao tratamento com os índios, daqueles do colonizador europeu, 

que há quinhentos anos não tinha conhecimento dos direitos humanos fundamentais.

Pelo que se extrai dos autos, quinhentos anos de pregação de humanismo e respeito 

aos diferentes não alterou muito a mentalidade dos ocupantes não-índios do território 

brasileiro.

eminente Relator, também nego provimento às apelações.
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H is tó r ic o  d e  D is tr ib u iç ã o
1 6 /0 2 /2 0 0 1  REDISTRIBUIÇÃO POR DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA

AMPLIAÇÃO DE VAGAS DO TRF 
(LEI N° 9 .9 6 7 /2 0 0 0 )

0 1 /0 2 /2 0 0 1  REDISTRIBUIÇÃO POR JUIZ IRAN VELASCO NASCIMENTO (CONV.)
AMPLIAÇÃO DE VAGAS DO TRF 
(LEI N° 9 .9 6 7 /2 0 0 0 )

0 3 /0 8 /2 0 0 0  DISTRIBUIÇÃO POR DESEMBARGADOR FEDERAL CÂNDIDO RIBEIRO
DEPENDÊNCIA

P a r te s

T ip o E nt OAB N o m e
APTE ORLEIR MESSIAS CAMELI
ADVOGADO DF00022909 HECTOR RIBEIRO FREITAS
APTE ABRAHAO CÂNDIDO DA SILVA
ADVOGADO SP00142144 VERA ELIZA MULLER
APDO 102 MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL
PROC/S/OAB MARCUS VINÍCIUS AGUIAR MACEDO
APDO 222 FUNDACAO NACIONAL DO INDIO - FUNAI
PROCURADOR RS00033506 JOSE DIOGO CYRILLO DA SILVA

a r a c
E OUTRO(A)
E OUTROS(AS)

c M o v im e n ta ç ã o

D a ta F a s e D e s c r iç ã o C o m p le m e n to

17/02/2009 12:32:00 221100 PROCESSO RECEBIDO
NO(A) COORDENADORIA DE 
RECURSOS ..

17/02/2009 11:47:00 220350 PROCESSO REMETIDO
PARA COORDENADORIA DE 
RECURSOS ..
NO(A) ASS. RECURSOS

09/12/2008 10:21:00 221100 PROCESSO RECEBIDO ESPECIAIS E 
EXTRAORDINÁRIOS ..
PARA ASS. RECURSOS

05/12/2008 12:33:00 70603 CONC. AO PRES. VIA ASRET COM RE/RESP ESPECIAIS E 
EXTRAORDINÁRIOS ..

20/11/2008 13:54:22 180200 PETIÇÃO JUNTADA
nr. 2113063 RESPOSTA AO 
AGRAVO ..

20/11/2008 13:54:00 180200 PETIÇÃO JUNTADA nr. 2113062 RESPOSTA AO 
AGRAVO ..

20/11/2008 10:34:00 130290
PROCESSO DEVOLVIDO PELA 
PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA

NO(A) COORDENADORIA DE 
RECURSOS ..
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04/11/2008 09:23:00

03/11/2008 14:36:13

31/10/2008 17:26:00

23/10/2008 09:59:00

20/10/2008 15:59:17

20/10/2008 15:58:17 

20/10/2008 14:00:00

09/10/2008 15:51:00

03/10/2008 09:00:00 
30/09/2008 10:30:00 
21/07/2008 12:40:42 
14/07/2008 14:51:00

11/07/2008 08:12:00

17/06/2008 12:56:00 
17/06/2008 09:55:00

17/06/2008 09:53:00

04/06/2008 15:50:00

04/06/2008 15:15:00

28/05/2008 18:47:25

28/05/2008 18:46:25

21/05/2008 17:04:00

15/05/2008 18:11:00

23/04/2008 09:30:00

23/04/2008 09:00:00

08/04/2008 15:55:00 
07/04/2008 18:54:00

07/04/2008 16:53:00

07/04/2008 11:30:00

02/04/2008 10:30:00 
31/03/2008 17:09:00

31/03/2008 16:45:00 

31/03/2008 16:38:00 

31/03/2008 16:37:00

S^nfiDD PR0CESS0 RETIRADO PELA PROCURADORIA 
bUb REGIONAL DA REPUBLICA

180200 PETIÇÃO JUNTADA 

221100 PROCESSO RECEBIDO 

220350 PROCESSO REMETIDO 

180200 PETIÇÃO JUNTADA 

180200 PETIÇÃO JUNTADA

130270 PROCESSO DEVOLVIDO PELO ADVOGADO

250900 PROCESSO RETIRADO

281200 VISTA PUBLICADA NO e-DJFl 
280100 VISTA AGUARDANDO PUBLICAÇÃO 
180200 PETIÇÃO JUNTADA 
130200 PROCESSO DEVOLVIDO

280502 VISTA A(O)

130200 PROCESSO DEVOLVIDO 
220350 PROCESSO REMETIDO

„ „  DECISÃO/DESPACHO EXARADA(O) PELO 
HUbUb PRESIDENTE DO TRF

221100 PROCESSO RECEBIDO

220350 PROCESSO REMETIDO

180200 PETIÇÃO JUNTADA

180200 PETIÇÃO JUNTADA 

130200 PROCESSO DEVOLVIDO 

280502 VISTA A(O)

111200 DECISÃO/DESPACHO PUBLICADO NO e-DJFl
11 iann  DECISÃO/DESPACHO REPUBLICADO NO e- 
1 1 14UU D J p l

221100 PROCESSO RECEBIDO 
220350 PROCESSO REMETIDO

221100 PROCESSO RECEBIDO

220350 PROCESSO REMETIDO

130200 PROCESSO DEVOLVIDO 
220350 PROCESSO REMETIDO

221100 PROCESSO RECEBIDO

220350 PROCESSO REMETIDO

DECISÃO/DESPACHO EXARADA(O) PELO
llU bU b pRESIDENTE D 0  TRF
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nr. 209818 
JUNTADA ..

REQ.

NO(A) COORDENADORIA DE 
RECURSOS ..
PARA COORDENADORIA DE 
RECURSOS .. 
nr. 2093926 RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO ..
nr. 2093928 RECURSO 
ESPECIAL ..
NO(A) QUINTA TURMA .. 
PARA ADVOGADO VERA 
ELIZA MULLER - CARGA - 
SOMENTE 16° VOL ..
AO APELANTE ..
VISTA AO APELANTE .. 
nr. 2042665 REQUERENDO .. 
NO(A) QUINTA TURMA .. 
PARA PROCURADORIA 
REGIONAL FEDERAL ..
NO(A) QUINTA TURMA .. 
PARA QUINTA TURMA ..
. (SECJU - DESPACHO 
DIVERSO) ..
NO(A) SECRETARIA 
JUDICIÁRIA ..
PARA SECRETARIA 
JUDICIÁRIA .. 
nr. 2009510 CONTRA- 
RAZOES ..
nr. 2009512 CONTRA- 
RAZOES ..
NO(A) QUINTA TURMA .. 
PARA PROCURADORIA 
REGIONAL FEDERAL ..
. (DE MERO EXPEDIENTE) ..

NO(A) QUINTA TURMA .. 
PARA QUINTA TURMA .. 
NO(A) COORDENADORIA DE 
RECURSOS ..
PARA COORDENADORIA DE 
RECURSOS ..
NO(A) QUINTA TURMA .. 
PARA QUINTA TURMA .. 
NO(A) COORDENADORIA DE 
RECURSOS ..
PARA COORDENADORIA DE 
RECURSOS ..
. (SECJU - DESPACHO 
DIVERSO) ..

NO(A) SECRETARIA

https://www.trfl .gov.br/processos/processosTRF/ctrflproc/ctrflproc.asp?proc=2000010009... 9/3/2009
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31/03/2008 16:06:00 221100 

31/03/2008 15:52:00 220350 

04/03/2008 09:00:00 111200 

22/02/2008 18:37:00 221100

22/02/2008 18:06:00 220350

25/01/2008 17

25/01/2008 17

25/01/2008 15 

24/01/2008 18

24/01/2008 10

23/01/2008 13

23/01/2008 13

22/01/2008 09

15/01/2008 08

11/01/2008 15

11/01/2008 15

11/01/2008 15

11/01/2008 12 
07/12/2007 15

07/12/2007 15

07/12/2007 12

04/12/2007 14

13/11/2007 14 
13/11/2007 10

05/11/2007 14 

27/08/2007 11

23/08/2007 18

23/08/2007 17 

12/07/2007 10

:51:00 221100

:24:00 220350

:16:06 180200 

:56:00 221100

:20:00 220350

:48:46 180200

:47:46 180200

:44:00 130290

:47:00 280500

:06:20 180200

:05:20 180200

:04:20 180200

:15:00 130270 
:15:00 250250

:09:16 180200

:16:00 210100

:00:00 220328

:29:00 221100 
:23:00 220350

:00:00 172214 

:56:00 221100

:00:00 70100

:40:24 180200 

:15:00 130290

PROCESSO RECEBIDO 

PROCESSO REMETIDO

DECISÃO/DESPACHO PUBLICADO NO e-DJFl 

PROCESSO RECEBIDO

PROCESSO REMETIDO 

PROCESSO RECEBIDO

PROCESSO REMETIDO

PETIÇÃO JUNTADA 

PROCESSO RECEBIDO

PROCESSO REMETIDO

PETIÇÃO JUNTADA

PETIÇÃO JUNTADA

PROCESSO DEVOLVIDO PEU\ 
PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA 
VISTA A PROCURADORIA REGIONAL DA 
REPUBLICA

PETIÇÃO JUNTADA 

PETIÇÃO JUNTADA 

PETIÇÃO JUNTADA

PROCESSO DEVOLVIDO PELO ADVOGADO 
PROCESSO RETIRADO PELO ADVOGADO

PETIÇÃO JUNTADA

ACÓRDÃO PUBLICADO NO D.J.

ACORDÃO REMETIDO /  (A SER REMETIDO) À 
IMPRENSA NACIONAL

PROCESSO RECEBIDO 
PROCESSO REMETIDO 
A TURMA, À UNANIMIDADE, NEGOU 
PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO

PROCESSO RECEBIDO

CONCLUSÃO AO RELATOR

PETIÇÃO JUNTADA

PROCESSO DEVOLVIDO PELA 
PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA

JUDICIARIA .
PARA SECRETARI 
JUDICIÁRIA .
. (DO PRESIDENTE)
NO(A) COORDENADORIA DE 
RECURSOS ..
PARA COORDENADORIA DE 
RECURSOS ..
NO(A) ASS. RECURSOS 
ESPECIAIS E 
EXTRAORDINÁRIOS ..
PARA ASS. RECURSOS 
ESPECIAIS E 
EXTRAORDINÁRIOS ..
nr. 1952618 REQUERENDO .. 
NO(A) COORDENADORIA DE 
RECURSOS ..
PARA COORDENADORIA DE 
RECURSOS .. 
nr. 1951309 CONTRA- 
RAZOES ..
nr. 1951310 CONTRA- 
RAZOES ..

NO(A) QUINTA TURMA ..

PARA PROCURADORIA 
REGIONAL DA REPÚBLICA .. 
nr. 1946657 REQ. JUNTADA 
DE SUBSTABELECIMENTO .. 
nr. 1946658 RECURSO 
ESPECIAL .. 
nr. 1946659 RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO ..
NA QUINTA TURMA ..
PARA ADVOGADO - CARGA .. 
nr. 1936020 REQ. JUNTADA 
DE SUBSTABELECIMENTO .. 
DE 07/12/2007. ..
PARA PUBLICAÇÃO NO DJ DO 
DIA 07/12/2007. N° de 
folhas do processo: ..
NO(A) QUINTA TURMA .. 
PARA QUINTA TURMA ..

De: QUINTA TURMA Por: 
GAB. DESEM. FED. JOÃO 
BATISTA MOREIRA ..
De: QUINTA TURMA Para: 
GAB. DESEM. FED. JOÃO 
BATISTA MOREIRA .. 
nr. 1865023 CONTRA- 
RAZOES ..

https://www.trfl.gov.br/processos/processosTRF/ctrflproc/ctrflproc.asp?proc=2000010009... 9/3/2009
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10/07/2007 08:40:00 280500

26/06/2007 09:51:00 
12/06/2007 12:43:00

180410
140500

04/06/2007 15:19:00 210200

23/05/2007 14:42:17 180200

21/05/2007 18:49:56 
17/05/2007 14:00:00

150600
210100

10/05/2007 14:00:00 220328

23/04/2007 14:00:00 172105

17/04/2007 11:59:00 210500

12/04/2007 15:41:05 190100

15/12/2006 14:00:00 170300

13/12/2006 17:35:00 170300

08/11/2006 11:35:00 210500

01/11/2006 16:46:10 190100

01/09/2005 10:24:00 612136

01/08/2005 18:32:27 612250

09/11/2004 13:46:57 612000

09/02/2004 14:12:00 70100

05/02/2004 16:52:22 180200

07/08/2002 17:38:57 70112

06/08/2002 13:51:17 130290

16/02/2001 14:35:39 11500

01/02/2001 11:24:13 11500

09/08/2000 13:34:39 
08/08/2000 16:41:34 
03/08/2000 17:23:59

280502
221395
70100

03/08/2000 17:22:59 10600

T ip o
EMBARGOS DE DECLARACAO

VISTA A PROCURADORIA REGIONAL DA 
REPUBLICA
MANDADO DE INTIMACAO JUNTADO 
MANDADO DE INTIMACAO EXPEDIDO

ATA DE JULGAMENTO PUBLICADA NO D.J.

Página 4 de 5

MI N° 366 - FUNAI 
MI N° 366-FUNAI
DO DIA 31/05/2007 DA 
SESSÃO DE JULGAMENTO 
REALIZADA EM 23/04/2007 ..

PETIÇÃO JUNTADA
nr. 1839921 EMBARGOS DE 
DECLARACAO ..

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS 
ACÓRDÃO PUBLICADO NO D.J.

ACORDÃO REMETIDO /  (A SER REMETIDO) À 
IMPRENSA NACIONAL

A TURMA, À UNANIMIDADE, NEGOU 
PROVIMENTO

DE 17/05/2007. ..
PARA PUBLICAÇÃO NO DJ DO 
DIA 17/05/2007. N° de 
folhas do processo: ..

às apelações ..

PAUTA DE JULGAMENTO PUBLICADA NO D.J.
INCLUÍDO NA PAUTA DE JULGAMENTO DO 
DIA 23/04/2007 ..

RETIRADO DE PAUTA
por determinação do 
Relator ..

RETIRADO DE PAUTA
POR DETERMINAÇÃO DO 
RELATOR. ..

PAUTA DE JULGAMENTO PUBLICADA NO D.J.
INCLUÍDO NA PAUTA DE JULGAMENTO DO 
DIA 13/11/2006 ..

DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS AO RELATOR EM 
VIRTUDE DA EXTINÇÃO DAS TURMAS 
SUPLEMENTARES

DESEMBARGADOR FEDERAL 
JOÃO BATISTA MOREIRA. ..

REATRIBUIÇÃO ÀS TURMAS 
SUPLEMENTARES, POR MUDANÇA DE JUIZ.

REMETIDO À TURMA SUPLEMENTAR

CONCLUSÃO AO RELATOR

JUIZ FEDERAL JOAO LUIZ DE 
SOUSA. ..
JUIZ FEDERAL WILSON 
ALVES DE SOUZA (CONV.). ..

PETIÇÃO JUNTADA
nr. 1392349 REQ. JUNTADA 
DE SUBSTABELECIMENTO ..

CONCLUSÃO AO RELATOR COM PARECER DO 
MPF ”
PROCESSO DEVOLVIDO PELA 
PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA "
REDISTRIBUIÇÃO POR AMPLIAÇÃO DE VAGAS AO JUIZ JOAO BATISTA 
DO TRF (LEI N° 9.967/2000) MOREIRA ..
REDISTRIBUIÇÃO POR AMPLIAÇÃO DE VAGAS AO JUIZ VELASCO 
DO TRF (LEI N° 9.967/2000) NASCIMENTO (CONV.) ..
VISTA A(O) M.P.F ..
PROCESSO RECEBIDO DO GABINETE DO(A) ..
CONCLUSÃO AO RELATOR ..

DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA
Ao Juiz JUIZ CÂNDIDO 
RIBEIRO ..

I n c id e n t e s

N ú m e r o  J u lg a m e n to  A c ó r d ã o  J u iz  A c ó r d ã o
1839921 5/11/2007

https://www.trfl.gov.br/processos/processosTRF/ctrflproc/ctrflproc.asp?proc=2000010009... 9/3/2009
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P e t iç ã o  D t.E n tr.
1392349 2/2/2004

1839921 21/5/2007 23/5/2007

1865023 11/7/2007 
1936020 7/12/2007
1946657 11/1/20Ò8
1946658 11/1/2008
1946659 11/1/2008
1951309 22/1/2008
1951310 22/1/2008 
1952618 24/1/2008 
2009510 21/5/2008 
2009512 21/5/2008

AOS EMB. DECLARAÇAO

P e t iç õ e s

D t.J u n t . T ipo
5/2/2004 SUBSTABELECIMENTO 

EMBARGOS DE 
DECLARACAO

23/8/2007 CONTRA-RAZOES 
7/12/2007 SUBSTABELECIMENTO 
11/1/2008 SUBSTABELECIMENTO
11/1/20.08 RECURSO ESPECIAL (ORLEIR MESSIAS CAMELI)
11/1/2008 RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ORLEIR MESSIAS CAMELI) 
23/1/2008 CONTRA-RAZOES 
23/1/2008 CONTRA-RAZOES
25/1/2008 REQUERENDO DILATAÇÃO DO PRAZO
28/5/2008 CONTRA-RAZOES 
28/5/2008 CONTRA-RAZOES

PUB. EM NOME DR. HECTOR RIBEIRO
2042665 18/7/2008 21/7/2008 REQUERENDO FREITAS

2093926 17/10/2008 20/10/2008 RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ABRAHÃO CÂNDIDO) 
2093928 17/10/2008 20/10/2008 RECURSO ESPECIAL (ABRAHÃO CÂNDIDO)
2098188 24/10/2008 3/11/2008 REQ. JUNTADA GUIA PAGAMENTO CUSTAS
2113062 19/11/2008 20/11/2008 RESPOSTA (AO AGRAVO)
2113063 19/11/2008 20/11/2008 RESPOSTA (AO AGRAVO)

Este serviço tem caráter meramente informativo, portanto, SEM cunho oficial.

E m i t id o  p e lo  s i t e  w w w . t r f l . g o v . b r  e m :  s e g u n d a - f e i r a ,  9  d e  m a r ç o  d e  2 0 0 9

C
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5

Seção Judiciária do Acre
C o n s u lt a  P r o c e s s u a l

Processo: 96.00.01206-7
Classe: 65 - AÇÃO CIVIL PÚBLICA
Vara: I a VARA FEDERAL
Juiz: DAVI D WILSON DE ABREU PARDO
Data de Autuação: 29/03/1996
Distribuição: 2 - DISTRIBUIÇÃO AUTOMATICA (01 /04/1996)
N° de volumes: 6
Objeto da Petição: 999 - OUTROS
Observação:
Localização: TRF
Principal do(s): 96.00.02226-7

Movimentação
Data Cod Descrição Complemento

26/07/2000
14:08:00

223 REMETIDOS TRF (S/ BAIXA) COM RECURSO DE APELACAO DOS REQDOS.

26/07/2000
14:07:00

222 REMESSA ORDENADA: TRF PELO R DESPACHO DE FL. 3407

26/07/2000
14:06:00

184 INTIMACAO /  NOTIFICACAO POR 
OFICIAL MANDADO DEVOLVIDO /  
CUMPRIDO

INTIMACAO DA FUNAI - DESPACHOS.

26/07/2000
14:05:00

103 APENSAMENTO: DE PROCESSO: 
REVOGADO/ORDENADA SEPARACAO

REFERIDO PROCESSO ENCONTRA-SE 
ARQUIVADO DESDE 14/02/1997.

14/07/2000
12:10:00

184 INTIMACAO /  NOTIFICACAO POR 
OFICIAL MANDADO EXPEDIDO AG. CUMPRIMENTO - INTIMACAO DA FUNAI.

14/07/2000
12:05:00

218 RECEBIDOS EM SECRETARIA DO MPF - AGUARDANDO CUMPRIMENTO DE 
MANDADO

11/07/2000
12:15:00

126 CARGA: RETIRADOS MPF PARA CIÊNCIA R DESPACHOS FLS. 3397 E 
3401. - INTERESSADO :MARCUS V A MACEDO

11/07/2000
12:10:00

184 INTIMACAO /  NOTIFICACAO POR 
OFICIAL MANDADO REMETIDO 
CENTRAL

INTIMACAO DA FUNAI, ATRAVÉS DA AGU - 
DESPACHOS

11/07/2000
12:00:00

184 INTIMACAO /  NOTIFICACAO POR 
OFICIAL MANDADO EXPEDIDO

04/07/2000
13:26:00

218 RECEBIDOS EM SECRETARIA DO MPF -

30/06/2000
12:00:00

126 CARGA: RETIRADOS MPF P/ CIÊNCIA DO R. DESPACHO - 
INTERESSADO:MPF QTDE FOLHAS:3407

27/06/2000
12:00:00

179 INTIMACAO /  NOTIFICACAO PELA 
IMPRENSA: PUBLICADO DESPACHO DE FL. 3407

23/06/2000
14:19:00

178 INTIMACAO /  NOTIFICACAO PELA 
IMPRENSA: PUBLICACAO REMETIDA 
IMPRENSA DESPACHO

23/06/2000
12:00:00

154 DEVOLVIDOS C/ DESPACHO Fls. 3381/3396 e 3401/3405: SUBAM OS 
AUTOS AO EG. TRF DA IA. REGIÃO.

21/06/2000 137 CONCLUSOS PARA DESPACHO

http://processual-ac.trfl.gov.br/Processos/ProcessosSecaoOra/ConsProcSecaopro.php7SEC... 9/3/2009
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13:00:00 W - í s p .
21/06/2000
12:30:00

210 PETICAO /  OFICIO /  DOCUMENTO: 
RECEBIDA(O) EM SECRETARIA DAS CONTRA-RAZOES V. ___ /

21/06/2000
12:00:00

178 INTIMACAO /  NOTIFICACAO PELA 
IMPRENSA: PUBLICACAO REMETIDA 
IMPRENSA DESPACHO

20/06/2000
12:00:00

154 DEVOLVIDOS C/ DESPACHO CIENTE. 2. DE-SE CONHECIMENTO AS 
PARTES, DO TEOR DO DESPACHO 
PROFERIDO NOS AUTOS DO AGRAVO DE 
INSTRU

19/06/2000
13:20:00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO

19/06/2000
12:30:00

184 INTIMACAO /  NOTIFICACAO POR 
OFICIAL MANDADO DEVOLVIDO /  
CUMPRIDO

19/06/2000
12:00:00

210 PETICAO /  OFICIO /  DOCUMENTO: 
RECEBIDA(O) EM SECRETARIA

PETICAO DE AGRAVO, CONTRA-RAZOES, 
DESPACHO EM AGRAVO E MANDADO

16/06/2000
10:00:00

218 RECEBIDOS EM SECRETARIA DO MPF - COM CONTRA-RAZOES

02/06/2000
14:46:00

126 CARGA: RETIRADOS MPF PARA CONTRA-ARRAZOAR. - 
INTERESSADO:MARCUS V. A. MACEDO

02/06/2000
14:45:00

179 INTIMACAO /  NOTIFICACAO PELA 
IMPRENSA: PUBLICADO DECISÃO EM 30.05.2000. AG. PRAZO PARA AGRAVO.

02/06/2000
14:44:00

218 RECEBIDOS EM SECRETARIA DO MPF.

29/05/2000
09:54:00

126 CARGA: RETIRADOS MPF PARA CONTRA-RAZOES DE APELACAO - 
INTERESSADO:MARCUS V. A. MACEDO

29/05/2000
09:53:00

184 INTIMACAO /  NOTIFICACAO POR 
OFICIAL MANDADO REMETIDO 
CENTRAL

29/05/2000
09:52:00

184 INTIMACAO /  NOTIFICACAO POR 
OFICIAL MANDADO EXPEDIDO INTIMACAO DA FUNAI

25/05/2000
12:01:00

178 INTIMACAO /  NOTIFICACAO PELA 
IMPRENSA: PUBLICACAO REMETIDA 
IMPRENSA DECISÃO

25/05/2000
12:00:00

153 DEVOLVIDOS C/ DECISÃO OUTROS 
(ESPECIFICAR)

...COM ESSE FUNDAMENTO, RECEBO OS 
RECURSOS...APENAS NO EFEITO 
DEVOLUTIVO...INT-SE OS RECORRIDOS 
PARA

24/05/2000
10:52:00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO

24/05/2000
10:51:00

220 RECURSO APELACAO INTERPOSTA /  
REU (2a.) ABRAHAO CÂNDIDO DA SILVA.

22/05/2000
12:00:00

220 RECURSO APELACAO INTERPOSTA /  
REU

ORLEIR MESSIAS CAMELI E MARMUD CAMELI 
E CIA. AGUARDANDO DECURSO DE PRAZO 
PARA O OUTRO REU.

16/05/2000
12:00:00

184 INTIMACAO /  NOTIFICACAO POR 
OFICIAL MANDADO DEVOLVIDO /  
CUMPRIDO

INTIMADA FUNAI, SENTENÇA.

11/05/2000
13:16:00

218 RECEBIDOS EM SECRETARIA DO ADVOGADO - AGUARDANDO DECURSO 
DE PRAZO P/ RECURSO- CUMPRIMENTO DE 
MANDADO DE INTIMACAO

11/05/2000
10:00:00

126 CARGA: RETIRADOS ADVOGADO REU PARA FOTOCOPIAR - ADVG:AC00000821 
MARCO ANTONIO PALACIO DANTAS

09/05/2000 184 INTIMACAO /  NOTIFICACAO POR
AGUARDANDO DEVOLUÇÃO E PUBLICACAO

C
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C

12:14:00 OFICIAL MANDADO EXPEDIDO DA R. SENTENÇA. ( Cl(.
09/05/2000
12:13:00

182 INTIMACAO /  NOTIFICACAO PELA 
SECRETARIA: REALIZADA/ 
CERTIFICADA SENTENÇA

INTIMADO O MPF. - DATA:CAMPO HM V
BRANCO '

09/05/2000
12:12:00

154 DEVOLVIDOS C/ DESPACHO VISTA AO MPF, SOBRE A SENTENÇA DE FLS. 
3220/3271.

09/05/2000
12:11:00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO

04/05/2000
13:57:00

172 INSPEÇÃO JUDICIAL DESIGNADA 
REALIZACAO

AGUARDANDO REALIZACAO, A PARTIR DO 
DIA 08.05.2000, DA 31A INSPEÇÃO 
JUDICIAL.

04/05/2000
13:56:00

186 INTIMACAO /  NOTIFICACAO: CARTA /  
OFICIO EXPEDIDO PARA CIÊNCIA

AO JUIZ RELATOR DO AGRAVO DE 
INSTRUMENTO.

04/05/2000
13:55:00

184 INTIMACAO /  NOTIFICACAO POR 
OFICIAL MANDADO REMETIDO 
CENTRAL

INTIMACAO DA FUNAI DA R. SENTENÇA.

04/05/2000
13:53:00

184 INTIMACAO /  NOTIFICACAO POR 
OFICIAL MANDADO EXPEDIDO

04/05/2000
13:52:00

178 INTIMACAO /  NOTIFICACAO PELA 
IMPRENSA: PUBLICACAO REMETIDA 
IMPRENSA SENTENÇA

04/05/2000
13:50:00

155 DEVOLVIDOS C/ SENTENÇA C/ EXAME 
DO MÉRITO PEDIDO PROCEDENTE EM 
PARTE

...ACOLHO QUASE INTEGRA LM ENTE O 
PEDIDO...CONDENAR OS REQDOS...DECLARO 
EXTINTO O PROCESSO...OF-SE...

10/11/1999
12:01:00

137 CONCLUSOS PARA SENTENÇA

10/11/1999
12:00:00

101 ALEGAÇÕES FINAIS /  MEMORIAIS 
APRESENTADAS(OS) PARTES PELOS REQUERIDOS.

08/11/1999
12:01:00

101 ALEGAÇÕES FINAIS /  MEMORIAIS 
ORDENADA INTIMACAO PARA 
APRESENTACAO

AGUARDANDO DECURSO DE PRAZO PARA 
APRESENTACAO, PELOS REQUERIDOS.

08/11/1999
12:00:00

158 DEVOLVIDOS: JULGAMENTO 
CONVERTIDO EM DILIGENCIA C/ 
DESPACHO

...DEVOLVO OS AUTOS A SECRETARIA, PARA 
QUE PERMANEÇAM AGUARDANDO O 
DECURSO DO PRAZO TOTAL PARA AS PA

26/10/1999
12:30:00

137 CONCLUSOS PARA SENTENÇA

26/10/1999
12:00:00

212 PRAZO: CERTIFICADO TRANSCURSO IN 
ALBIS

PARA APRESENTACAO DE MEMORIAIS PELOS 
REQUERIDOS

08/10/1999
12:00:00

179 INTIMACAO /  NOTIFICACAO PELA 
IMPRENSA: PUBLICADO DESPACHO

FL. 3187. AGUARDA-SE DECURSO DE PRAZO 
PARA MANIFESTACAO DOS REQUERIDOS - 
MEMORIAIS.

06/10/1999
10:41:00

178 INTIMACAO /  NOTIFICACAO PELA 
IMPRENSA: PUBLICACAO REMETIDA 
IMPRENSA DESPACHO

FL. 3211 - P/ INTIMACAO DOS REQUERIDOS.

06/10/1999
10:40:00

101 ALEGAÇÕES FINAIS /  MEMORIAIS 
APRESENTADAS (OS) PARTES PELO MPF E FUNAI.

06/10/1999
10:39:00

218 RECEBIDOS EM SECRETARIA DO MPF.

22/09/1999
09:18:00

126 CARGA: RETIRADOS MPF PARA MANIFESTACAO. - QTDE FOLHAS:3189

22/09/1999
09:17:00

218 RECEBIDOS EM SECRETARIA DO ADVOGADO.

20/09/1999
12:00:00

126 CARGA: RETIRADOS ADVOGADO AUTOR P/ MANIFESTACAO. - ADVG:

17/09/1999 184 INTIMACAO /  NOTIFICACAO POR INT. DA FUNAI, RETIFICANDO INCLUSIVE A
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1 2 :0 0 :0 0 OFICIAL MANDADO DEVOLVIDO /  
CUMPRIDO

i  \ \
FASE ANTERIOR QUE CONSTA IBAMA, INVES 
DE FUNAI. 1 o  |4 Ç

1 4 /0 9 /1 9 9 9
0 7 :3 8 :0 0

184 INTIMACAO /  NOTIFICACAO POR 
OFICIAL MANDADO REMETIDO 
CENTRAL

\  — ^  ;

AG. INT. IBAMA, R. DESPACHO.

1 4 /0 9 /1 9 9 9
0 7 :3 7 :0 0

184 INTIMACAO /  NOTIFICACAO POR 
OFICIAL MANDADO EXPEDIDO

PARA INTIMACAO DO IBAMA.

1 4 /0 9 /1 9 9 9
0 7 :3 6 :0 0

154 DEVOLVIDOS C/ DESPACHO ...FACULTO AS PARTES A APRESENTACAO DE 
MEMORIAIS, EM PRIMEIRO LUGAR AOS 
REQUERENTES, NO PRAZO...

1 3 /0 9 /1 9 9 9
1 2 :1 0 :0 0

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO

1 3 /0 9 /1 9 9 9
1 2 :0 9 :0 0

128 CARTA PRECATÓRIA DEVOLVIDA PELO 
DEPRECADO

INQUIRIDA A TESTEMUNHA JOSE CARLOS R 
MEIRELES.

1 3 /0 9 /1 9 9 9
1 2 :0 8 :0 0

210 PETICAO /  OFICIO /  DOCUMENTO: 
RECEBIDA(O) EM SECRETARIA

OFICIO DO JUIZO DE FEIJO/AC, 
DEVOLVENDO A CARTA PRECATÓRIA DE FL. 
3101.

0 1 /0 9 /1 9 9 9
1 0 :0 0 :0 0

128 CARTA PRECATÓRIA DEVOLVIDA PELO 
DEPRECADO

CUMPRIDA. INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS 
RESIDENTES EM BRASÍLIA. AGUARDA-SE 
DEVOLUÇÃO DA CARTA DE FEIJO.

2 6 /0 8 /1 9 9 9
0 8 :5 0 :0 0

210 PETICAO /  OFICIO /  DOCUMENTO: 
RECEBIDA(O) EM SECRETARIA

OFICIO DO JUIZO DE FEIJO. AGUARDA-SE 
CUMPRIMENTO DAS CARTAS PRECATÓRIAS.

2 6 /0 8 /1 9 9 9
0 8 :4 9 :0 0

154 DEVOLVIDOS C/ DESPACHO JUNTE-SE. RBR/AC, 2 5 /8 /9 9 .

2 5 /0 8 /1 9 9 9
1 0 :0 0 :0 0

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO

1 7 /0 8 /1 9 9 9
1 3 :0 2 :0 0

210 PETICAO /  OFICIO /  DOCUMENTO: 
RECEBIDA(O) EM SECRETARIA DO MPF

1 7 /0 8 /1 9 9 9
1 3 :0 1 :0 0

218 RECEBIDOS EM SECRETARIA DO MPF

1 2 /0 8 /1 9 9 9
1 0 :0 0 :0 0

126 CARGA: RETIRADOS MPF PARA MANIFESTACAO - R. DESP. FL. 3143. - 
QTDE FOLHAS:3145

1 0 /0 8 /1 9 9 9
1 0 :0 0 :0 0

204 OFICIO EXPEDIDO AO JUIZO DEPRECADO - FEIJO/AC, 
MANIFESTANDO INTERESSE.

0 3 /0 8 /1 9 9 9
1 3 :5 4 :0 0

154 DEVOLVIDOS C/ DESPACHO ...OF-SE AO JUIZO DEPRECADO 
MANIFESTANDO INTERESSE NA OITIVA DA 
TESTEMUNHA. AINDA, MANIFESTE-SE O...

0 2 /0 8 /1 9 9 9
1 2 :0 0 :0 0

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO

0 2 /0 8 /1 9 9 9
1 0 :0 0 :0 0

210 PETICAO /  OFICIO /  DOCUMENTO: 
RECEBIDA(O) EM SECRETARIA REQUERIMENTO MPF.

3 0 /0 7 /1 9 9 9
1 4 :0 9 :0 0

218 R E C E B ID O S EM SECRETARIA

2 8 /0 7 /1 9 9 9
1 4 :0 1 :0 0

126 CARGA: RETIRADOS MPF &NBSP;

2 8 /0 7 /1 9 9 9
1 2 :0 0 :0 0

154 DEVOLVIDOS C/ DESPACHO MANIFESTE-SE O MPF

2 7 /0 7 /1 9 9 9
1 4 :0 0 :0 0

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO

2 7 /0 7 /1 9 9 9
1 0 :0 1 :0 0

154 DEVOLVIDOS C/ DESPACHO JUNTE-SE MANIFESTEM-SE OS AUTORES

2 6 /0 7 /1 9 9 9
1 4 :0 2 :0 0

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO

2 6 /0 7 /1 9 9 9
1 4 :0 1 :0 0

154 DEVOLVIDOS C/ DESPACHO JUNTE-SE CIENTE

http://processual-ac.trfl.gov.br/Processos/ProcessosSecaoOra/ConsProcSecaopro.php7SEC... 9/3/2009



Consulta Processual Página 5 de 16

o

26/07/1999
14:00:00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO / X ’ 0 f

26/07/1999
12:00:00

128 CARTA PRECATÓRIA DEVOLVIDA PELO 
DEPRECADO SEM CUMPRIMENTO

10/06/1999
13:53:00

238 SUSPENSÃO PROCESSO CIVEL : 
ORDENADA OUTROS (ESPECIFICAR)

^-----
ATE O CUMPRIMENTO DAS CPS 115 E 117

10/06/1999
08:07:00

118 AUDIÊNCIA: REALIZADA 
INSTRUCAO/INQUIRICAO

QTDE DEPOIMENT.:0 QTDE TESTEM.:4 QTDE 
PERITOS :0

24/05/1999
12:02:00

179 INTIMACAO /  NOTIFICACAO PELA 
IMPRENSA: PUBLICADO DESPACHO DE FL 3100

20/05/1999
13:05:00

128 CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA /  
AGUARDANDO DEVOLUÇÃO

P JUIZO DIR COM FEIJO P INQUIRIÇÃO DO 
TESTIGO JOSE CARLOS DOS REIS MEIRELLES

20/05/1999
13:03:00

154 DEVOLVIDOS C/ DESPACHO

20/05/1999
13:01:00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO

20/05/1999
13:00:00

218 RECEBIDOS EM SECRETARIA COM REQUERIMENTO 5318 DO MPF

17/05/1999
13:10:00

126 CARGA: RETIRADOS MPF P/ SE MANIFESTAR SOBRE A TEST. JOSE 
CARLOS, QUE NAO FOI INTIMADO(RESIDE 
EM FEIJO). -

17/05/1999
12:51:00

154 DEVOLVIDOS C/ DESPACHO EM FACE DA CERTIDÃO DE FL. , MANIFESTE- 
SE O MPF.

17/05/1999
12:30:00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO

17/05/1999
12:00:00

218 RECEBIDOS EM SECRETARIA DO MPF

07/05/1999
12:50:00

126 CARGA: RETIRADOS MPF PARA TOMAR CIÊNCIA DO DESPACHO 
DESIGNANDO AUDIÊNCIA -

07/05/1999
12:32:00

154 DEVOLVIDOS C/ DESPACHO PETICAO DO MPF PEDINDO TODOS OS 
VOLUMES

07/05/1999
12:15:00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO

07/05/1999
12:00:00

218 RECEBIDOS EM SECRETARIA DO MPF

05/05/1999
09:05:00

126 CARGA: RETIRADOS MPF PARA TOMAR CIÊNCIA DO DESPACHO E DA 
DATA DA AUDIÊNCIA DESIGANDA. -

05/05/1999
09:00:00

154 DEVOLVIDOS C/ DESPACHO VISTA AO MPF SOBRE O DESPACHO DE 
FLS. 3.085

04/05/1999
10:15:00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO

30/04/1999
09:44:00

179 INTIMACAO /  NOTIFICACAO PELA 
IMPRENSA: PUBLICADO DESPACHO APOS A INSPEÇÃO VISTA AO MPF.

29/04/1999
11:20:00

178 INTIMACAO /  NOTIFICACAO PELA 
IMPRENSA: PUBLICACAO REMETIDA 
IMPRENSA DESPACHO

29/04/1999
11:10:00

184 INTIMACAO /  NOTIFICACAO POR 
OFICIAL MANDADO REMETIDO 
CENTRAL

DE INTIMACAO P/ A FUNAI E AS 
TESTEMUNHAS.

29/04/1999
11:00:00

128 CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA /  
AGUARDANDO DEVOLUÇÃO

CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA A COMARCA 
DE CRUZEIRO DO SUL/AC, P/ INQUIRIÇÃO 
DA TEST. LEONARDO PACHECO.

27/04/1999
12:55:00

116 AUDIÊNCIA: DESIGNADA 
INSTRUCAO/INQUIRICAO

INTRUCAO E JULGAMENTO (4 
TESTEMUNHAS) - DATA:CAMPO EM BRANCO 
HORA:CAMPO EM BRANCO

http://processual-ac.trfl.gov.br/Processos/ProcessosSecaoOra/ConsProcSecaopro.php7SEC... 9/3/2009



Consulta Processual Página 6 de 16

■3T
27/04/1999
12:38:00

154 DEVOLVIDOS C/ DESPACHO J26/04/1999
13:31:00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO

26/04/1999
13:30:00

218 RECEBIDOS EM SECRETARIA DO MPF

20/04/1999
10:45:00

126 CARGA: RETIRADOS MPF PARA MANIFESTAR SOBRE O 
COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DAS 
TEST. FRANCISCO PIANCO E ANTONIO 
PIANCO, IND -

20/04/1999
10:35:00

178 INTIMACAO /  NOTIFICACAO PELA 
IMPRENSA: PUBLICACAO REMETIDA 
IMPRENSA DESPACHO

20/04/1999 128 CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA / EXPEDIDA A SECAO JUD. DO DISTRITO
10:15:00 AGUARDANDO DEVOLUÇÃO FEDERAL P/ INQUIRIÇÃO DAS TEST. TERRY E 

MARCO ANTONIO.
19/04/1999
13:00:00

154 DEVOLVIDOS C/ DESPACHO DEFIRO A PROVA TESTEMUNHAL REQUERIDA 
AS FLS. 3079/3080. EXPECA-SE CARTA 
PRECATÓRIA A SECAO JUD. DO D

13/04/1999
13:07:00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO

13/04/1999
12:40:00

218 RECEBIDOS EM SECRETARIA DO MPF

30/03/1999
13:30:00

126 CARGA: RETIRADOS MPF CIÊNCIA DA DECISÃO E AGRAVO DE 
INSTRUMENTO -

30/03/1999 212 PRAZO: CERTIFICADO TRANSCURSO IN DO PRAZO P FUNAI MANIFESTAR-SE SOBRE i
13:00:00 ALBIS DECISÃO DE FLS 3056 A 3057
18/03/1999
12:41:00

154 DEVOLVIDOS C/ DESPACHO CIENTE DA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO, 
MANTENHO OS AUTOS AG. PRAZO P/ A 
FUNAI ATE O DIA 23/03/99.

18/03/1999
11:32:00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO COPIA DO AGRAVO INTERPOSTO NO TRF 
(COMPROVANTE)

03/03/1999 184 INTIMACAO /  NOTIFICACAO POR
13:46:00 OFICIAL MANDADO REMETIDO 

CENTRAL
P INTIMACAO DA FUNAI

03/03/1999
13:45:00

184 INTIMACAO /  NOTIFICACAO POR 
OFICIAL MANDADO EXPEDIDO P INTIMACAO DA FUNAI

03/03/1999 179 INTIMACAO /  NOTIFICACAO PELA DIGAM AS PARTES EM 5 DIAS SE TEM
13:00:00 IMPRENSA: PUBLICADO DECISÃO PROVAS A PRODUZIR EM AUDIÊNCIA- PRAZO 

ATE 090399
01/03/1999
10:57:00

178 INTIMACAO /  NOTIFICACAO PELA 
IMPRENSA: PUBLICACAO REMETIDA 
IMPRENSA DECISÃO

01/03/1999 153 DEVOLVIDOS C/ DECISÃO OUTROS INDEFIRO O PEDIDO DE DECLARACAO DE
08:22:00 (ESPECIFICAR) NULIDADE
25/02/1999
12:00:00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO

25/02/1999
08:00:00

206 PARECER MPF: APRESENTADO

25/02/1999
07:59:00

218 RECEBIDOS EM SECRETARIA DO MPF

17/02/1999
18:00:00

126 CARGA: RETIRADOS MPF &NBSP;

17/02/1999
16:21:00

154 DEVOLVIDOS C/ DESPACHO MANIFESTE-SE O MPF

c
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08/02/1999
12:01:00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO
( \0,Q

08/02/1999
12:00:00

210 PETICAO /  OFICIO /  DOCUMENTO: 
RECEBIDA(O) EM SECRETARIA

V 3-—J-iJi
PETICAO DOS REQUERIDOS

03/02/1999
12:24:00

218 RECEBIDOS EM SECRETARIA

20/01/1999
08:05:00

126 CARGA: RETIRADOS MPF

20/01/1999
08:00:00

154 DEVOLVIDOS C/ DESPACHO ...DEFIRO, PELO PRAZO DE 15 QUINZE 
DIAS...

19/01/1999
13:00:00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO P/ DESPACHO EM PETICAO N.0462/99

15/01/1999
12:30:00

126 CARGA: RETIRADOS MPF P/ MANIFESTAR-SE SOBRE O U\UDO 
PERICIAL. -

11/01/1999
08:14:00

154 DEVOLVIDOS C/ DESPACHO

08/01/1999
12:29:00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO

11/12/1998
09:06:00

154 DEVOLVIDOS C/ DESPACHO JUNTADA DE PETICAO DA PERITA, AG. A 
ENTREGA DO LAUDO PERICIAL ATE O DIA 
14/12/98.

10/12/1998
13:00:00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO

30/11/1998
08:39:00

239 TELEX /  FAX EXPEDIDO FAX INTIMANDO AS PERITAS ESTER MARIA E 
MARIA ELIZA DO DESPACHO

27/11/1998
12:30:00

154 DEVOLVIDOS C/ DESPACHO DEFIRO O PEDIDO COMO REQUERIDO

26/11/1998
12:00:00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO COM FAX DA PERITA PEDINDO MAIS 15 DIAS 
DE PRAZO P/ A ENTREGA DO LAUDO

06/11/1998
10:08:00

154 DEVOLVIDOS C/ DESPACHO

05/11/1998
11:34:00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO

04/11/1998
11:51:00

184 INTIMACAO /  NOTIFICACAO POR 
OFICIAL MANDADO DEVOLVIDO /  
CUMPRIDO

AGUARDANDO LAUDO PERICIAL ATE 
02/12/98

27/10/1998
13:15:00

201 MANDADO: REMETIDO CENTRAL 
OUTROS (ESPECIFICAR) DE INTIMACAOAO MPF

27/10/1998
12:00:00

184 INTIMACAO /  NOTIFICACAO POR 
OFICIAL MANDADO EXPEDIDO EXPEDI MANDADO DE INTIMACAO AO MPF

27/10/1998
10:00:00

154 DEVOLVIDOS C/ DESPACHO

26/10/1998
12:30:00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO COM PETICAO DAS PERITAS MARIA ELIZA E 
ESTER MARIA

29/09/1998
09:06:00

179 INTIMACAO /  NOTIFICACAO PELA 
IMPRENSA: PUBLICADO DESPACHO

AG. PRAZO P/ A ENTREGA DO LAUDO 
PERICIAL ATE 28/10/98

25/09/1998
13:00:00

184 INTIMACAO /  NOTIFICACAO POR 
OFICIAL MANDADO EXPEDIDO EXPEDIDO MANDADO DE INTIMACAO AO MPF

25/09/1998
12:30:00

178 INTIMACAO /  NOTIFICACAO PELA 
IMPRENSA: PUBLICACAO REMETIDA 
IMPRENSA DESPACHO

25/09/1998
09:20:00

239 TELEX /  FAX EXPEDIDO EXPEDIDO FAX INTIMANDO AS PERITAS DO 
DEFERIMENTO DO PRAZO P/ A ENTREGA DO 
LAUDO( 30 DIAS)

C
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25/09/1998
09:09:00

154 DEVOLVIDOS C/ DESPACHO DEFERINDO MAIS 30 DIAS PARA A tfNTREGA 
DO LAUDO PERICIAL

23/09/1998
12:00:00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO _

23/09/1998
10:49:00

154 DEVOLVIDOS C/ DESPACHO

22/09/1998
10:00:00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO

27/08/1998
08:30:00

154 DEVOLVIDOS C/ DESPACHO AG. A ENTREGA DO LAUDO PERICIAL

26/08/1998
12:30:00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO

20/08/1998
10:00:00

239 TELEX /  FAX EXPEDIDO INTIMANDO A PERITA DA DILACAO DO 
PRAZO P/ E ENTREGA DO LAUDO

20/08/1998
08:00:00

154 DEVOLVIDOS C/ DESPACHO

19/08/1998
12:00:00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO

04/08/1998
13:30:00

1790 MANDADO : DEVOLVIDO /  OUTROS 
(ESPECIFICAR)

MANDADO DE INTIMACAO, AGUARDANDO A 
ENTREGA DO LAUDO PERICIAL

04/08/1998
08:21:00

218 RECEBIDOS EM SECRETARIA DO MPF

31/07/1998
09:00:00

126 CARGA: RETIRADOS MPF &NBSP;

31/07/1998
08:00:00

154 DEVOLVIDOS C/ DESPACHO

30/07/1998
13:41:00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO

30/07/1998
12:54:00

179 INTIMACAO /  NOTIFICACAO PELA 
IMPRENSA: PUBLICADO DESPACHO

09/07/1998
11:43:00

183 INTIMACAO /  NOTIFICACAO PELO 
CORREIO CARTA EXPEDIDA

EXPEDIDO CARTA DE INTIMACAO A PERITA 
SILVIA ZACARIAS

06/07/1998
09:00:00

154 DEVOLVIDOS C/ DESPACHO DESPACHO DEFERINDO O PRAZO DE 40 DIAS 
P/APRESENTAR O LAUDO PERICIAL

03/07/1998
13:00:00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO COM PETICAO DA PERITA PEDINDO PRAZO P/ 
APRESENTAR O LAUDO

29/06/1998
09:31:00

184 INTIMACAO /  NOTIFICACAO POR 
OFICIAL MANDADO DEVOLVIDO /  
CUMPRIDO

ASSIST. TÉCNICA DEVE APRESENTAR LAUDO 
ATE 15.08.98.

25/06/1998
10:00:00

184 INTIMACAO /  NOTIFICACAO POR 
OFICIAL MANDADO EXPEDIDO

AO MPF S/ DESP. FLS. 1.416. AGUARD. 
DEVOL.

25/06/1998
09:00:00

154 DEVOLVIDOS C/ DESPACHO DEFERINDO ENTREGA DO LAUDO ATE 
15.08.98.

24/06/1998
13:00:00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO C/ PROMOÇÃO DO MPF REQUER. QUE O 
LAUDO DA ASSIST. TEC. SEJA ENTREGUE NO 
FINAL DE AGOSTO.

24/06/1998
09:00:00

154 DEVOLVIDOS C/ DESPACHO DETERM. JUNTADA DA CARTA DA LIDERANÇA 
KAMPA.

22/06/1998
13:00:00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO C/ CARTA MANUSCRITA P/ LIDERANÇA 
KAMPA.

22/06/1998
09:00:00

183 INTIMACAO /  NOTIFICACAO PELO 
CORREIO CARTA EXPEDIDA

A ASSIST. TECN. DO MPF MAGARETH 
MENDES. AGUARD. DEVOLUÇÃO DO AR.

19/06/1998
08:00:00

154 DEVOLVIDOS C/ DESPACHO DETERM. INTIM. DA ASSIST. TECN. DO MPF 
MARGARETH K. MENDES.
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18/06/1998
13:00:00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO C/ MANIFESTACAO DO MPF.

18/06/1998
08:00:00

184 INTIMACAO /  NOTIFICACAO POR 
OFICIAL MANDADO DEVOLVIDO /  
CUMPRIDO

MPF INTIMADO DO DESP. FLS. 1.401.

17/06/1998
09:00:00

179 INTIMACAO /  NOTIFICACAO PELA 
IMPRENSA: PUBLICADO DESPACHO FLS. 1.401.

12/06/1998
08:00:00

184 INTIMACAO /  NOTIFICACAO POR 
OFICIAL MANDADO EXPEDIDO

MAINT. MPF EXPED. S/ DESP. FLS. .40. 
AGUARD. DEVOL.

10/06/1998
12:00:00

178 INTIMACAO /  NOTIFICACAO PELA 
IMPRENSA: PUBLICACAO REMETIDA 
IMPRENSA DESPACHO

FLS. 1.401. AGUARD. PUBLIC.

10/06/1998
11:00:00

209 PERÍCIA PRESTADO COMPROMISSO PELA ANTROPOLOGA ESTER MARIA DE 
OLIVEIRA SILVEIRA.

10/06/1998
10:00:00

209 PERÍCIA PERITO NOMEADO ESTER MARIA DE O. SILVEIRA DEVERA 
ELABORAR LAUDO JUNTAMENTE C/ MARIA 
ELIZA.

10/06/1998
09:00:00

154 DEVOLVIDOS C/ DESPACHO NOMEANDO TAMBÉM PERITA A 
ANTROPOLOGA ESTER MARIA DE OLIVEIRA 
SILVEIRA.

08/06/1998
13:40:00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO C/ MANIFESTACAO DA PERITA MARIA ELIZA.

05/06/1998
11:00:00

209 PERÍCIA PRESTADO COMPROMISSO PELA SOCIOLOGA MARIA ELIZA R. R. LEITE 
NO DIA 04.06.98. ENTREGAR LAUDO ATE 
03.08.98.

05/06/1998
09:00:00

210 PETICAO /  OFICIO /  DOCUMENTO: 
RECEBIDA(O) EM SECRETARIA

JUNTADA PETICAO DA PERITA NOMEADA 
DRA. MARIA ELIZA R. R. LEITE.

03/06/1998
10:00:00

239 TELEX /  FAX EXPEDIDO CARTA DE INTIM. A DRA. SILVIA S/ 
DESP.FLS. 1390 ENV.P/FAX. CD-ROM 
REMET.P/ FUNAI/AC.

03/06/1998
09:00:00

154 DEVOLVIDOS C/ DESPACHO DETERMINANDO DAR CONHECIMENTO A 
SRA. PERITA SILVIA ZACHARIAS.

03/06/1998
08:30:00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO C/ OFICIO ORIUNDO DO INPE 
ACOMPANHADO DE CD-ROM C/IMAGENS DE 
SATELITE.

03/06/1998
08:00:00

154 DEVOLVIDOS C/ DESPACHO DEFERINDO DIUVCAO P/ ENTREGA DO LAUDO 
EM 30 DIAS.

02/06/1998
13:30:00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO C/ REQUERIMENTO DA SRA. PERITA SILVIA 
ZACHARIAS.

02/06/1998
13:28:00

239 TELEX /  FAX EXPEDIDO CARTA DE INTIMACAO A SRA. PERITA SILVIA 
ZACHARIAS EXPEDIDA E RECEBIDA POR FAX.

02/06/1998
09:00:00

154 DEVOLVIDOS C/ DESPACHO DETERMIN. DAR CONHECIMENTO A PERITA 
SILVIA DO OFICIO

29/05/1998
10:00:00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO C/ OFICIO ORIUNDO DA ALFANDEGA DO 
PORTO DE BELEM.

27/05/1998
13:30:00

184 INTIMACAO /  NOTIFICACAO POR 
OFICIAL MANDADO DEVOLVIDO /  
CUMPRIDO

MPF INTIMADO DO R. DESP. FLS. 1.344. 
AGUARD. RESPOS TA DA SRA. PERITA MARIA 
ELIZA.

27/05/1998
13:00:00

239 TELEX /  FAX EXPEDIDO CARTA DE INTIMACAO A SRA. PERITA MARIA 
ELIZA ENVIADA ATRAVÉS DE FAX S/ DESP. 
FLS. 1376/7.

27/05/1998
11:00:00

154 DEVOLVIDOS C/ DESPACHO jINDEFERINDO REQUERIMENTO DA PERITA 
MARIA ELIZA DE PRORROGACAO P/ ENTREGA 
DO LAUDO.

27/05/1998 137 CONCLUSOS PARA DESPACHO

V
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009:30:00
f

27/05/1998
09:00:00

154 DEVOLVIDOS C/ DESPACHO DETERMINANDO A MANIFESTACAO DA . , \ j  
PERITA MARIA ELIZA S/ NECESSIDADE DE 
AUXILIO.

26/05/1998
13:30:00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO C/ OFÍCIOS DA CHEFE DO DEPIMA/FUNAI E 
DA SRA. PERITA SOCIOLOGA MARIA ELIZA.

26/05/1998
10:00:00

183 INTIMACAO /  NOTIFICACAO PELO 
CORREIO CARTA EXPEDIDA

REMETIDOS MAPAS DA AREA INDÍGENA 
KAMPA A SRA. PERITA C/ AVISO DE RECEB.

26/05/1998
09:00:00

154 DEVOLVIDOS C/ DESPACHO DETERMINANDO DAR CONHECIMENTO DO 
OFICIO A PERITA SILVIA ZACHARIAS.

25/05/1998
13:40:00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO C/ OFICIO ORIUNDO DO MINISTÉRIO DO 
EXERCITO.

25/05/1998
13:30:00

183 INTIMACAO /  NOTIFICACAO PELO 
CORREIO DEVOLVIDO AR /  ENTREGA 
EFETIVADA

JUNTADOS AR’S EXPEDIDOS A AIMEX E A 
ALFANDEGA DE BE LEM.

25/05/1998
12:34:00

154 DEVOLVIDOS C/ DESPACHO DETERMINANDO JUNTADA DO OFICIO. 
AGUARD. DEMAIS OFÍCIOS.

22/05/1998
12:00:00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO C/ OFICIO DO MINISTÉRIO DO EXERCITO.

22/05/1998
11:00:00

183 INTIMACAO /  NOTIFICACAO PELO 
CORREIO CARTA EXPEDIDA /

CARTA DE INTIMACAO A SRA PERITA SILVIA 
ZACHARIAS EXPED. E RECEB. P/ FAX S/ OF. 
FLS. 1362/1366.

21/05/1998
10:00:00

154 DEVOLVIDOS C/ DESPACHO DETERMINANDO DAR CONHECIMENTO A 
SRA. PERITA.

20/05/1998
12:00:00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO C/ OFICIOP ORIUNDO DA FUNTAC.

20/05/1998
08:15:00

183 INTIMACAO /  NOTIFICACAO PELO 
CORREIO DEVOLVIDO AR /  ENTREGA 
EFETIVADA

DO PRESID. DA FUNTAC E DO INPE.

19/05/1998
11:02:00

179 INTIMACAO /  NOTIFICACAO PELA 
IMPRENSA: PUBLICADO DESPACHO

DE FLS. 1344. AGUARD. RESPOSTA DOS 
DEMAIS OFÍCIOS EXPEDIDOS E DEVOL. DO 
MAINT. MPF.

19/05/1998
11:01:00

183 INTIMACAO /  NOTIFICACAO PELO 
CORREIO DEVOLVIDO AR /  ENTREGA 
EFETIVADA

AR 'S DEVOLVIDOS DO QG DO EXERCITO E 
DO CTA.

19/05/1998
10:59:00

239 TELEX /  FAX EXPEDIDO FAX EXPEDIDO A SRA PERITA SILVIA 
ZACHARIAS DANDO-LHECONHECIMENTO 
DOS OFÍCIOS RECEBIDOS.

18/05/1998
09:00:00

154 DEVOLVIDOS C/ DESPACHO DETERMINANDO DAR-SE CONHECIMENTO A 
SRA. PERITA SILVIA ZACHARIAS DOS 
OFÍCIOS JUNTADOS.

15/05/1998
13:30:00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO C/ CORRESPONDÊNCIA DA AIMEX E OFICIO 
DO MINISTÉRIO DO EXERCITO.

15/05/1998
13:00:00

183 INTIMACAO /  NOTIFICACAO PELO 
CORREIO CARTA EXPEDIDA

A SRA. PERITA SILVIA C/ OFICIO ORIUNDO 
DA ALFANDEGA DE BELEM ENVIADA P/ FAX.

14/05/1998
12:00:00

183 INTIMACAO /  NOTIFICACAO PELO 
CORREIO DEVOLVIDO AR /  ENTREGA 
EFETIVADA

A AIMEX/ALFANDEGA DE BELEM/INPE.

14/05/1998
11:00:00

154 DEVOLVIDOS C/ DESPACHO DETERMINANDO MANIFESTACAO DA SRA. 
PERITA S/ OFICIO.

14/05/1998
10:00:00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO C/ OFICIO ORIUNDO DA ALFANDEGA DO 
PORTO DE BELEM.

14/05/1998
09:45:00

184 INTIMACAO /  NOTIFICACAO POR 
OFICIAL MANDADO EXPEDIDO

DE INTIMACAO DO MPF SOBRE R. DESP. FLS. 
1.344.

14/05/1998 178 INTIMACAO /  NOTIFICACAO PELA
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<?■
09:44:00 IMPRENSA: PUBLICACAO REMETIDA 

IMPRENSA DESPACHO FLS. 1.344. „
\ c(l ;

14/05/1998
09:43:00

154 DEVOLVIDOS C/ DESPACHO DETERMINANDO AGUARDAR CUMPRIMENjÒ~ u 
DOS OFÍCIOS EXPEDIDOS.

12/05/1998
13:00:00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO

12/05/1998
08:00:00

154 DEVOLVIDOS C/ DESPACHO DETERMINANDO JUNTADA E CONCLUSÃO.

11/05/1998
12:00:00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO C/ OFICIO DO CENTRO DE TRABALHADORES 
DA AMAZÓNIA.

06/05/1998
10:00:00

183 INTIMACAO /  NOTIFICACAO PELO 
CORREIO DEVOLVIDO AR /  ENTREGA 
EFETIVADA

AR'S DEVOLVIDOS CUMPRIDOS 
AGUARDANDO MANIFESTACAO DAS 
ENTIDADES E DA SRA. PERITA NOMEADA.

06/05/1998
08:00:00

204 OFICIO EXPEDIDO OFÍCIOS EXPEDIDOS REITERANDO OS 
ANTERIORES.

05/05/1998
12:00:00

154 DEVOLVIDOS C/ DESPACHO DETERMINANDO REITERACAO DOS OFÍCIOS 
EXPEDIDOS.

05/05/1998
10:00:00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO

23/04/1998
11:00:00

204 OFICIO EXPEDIDO OFÍCIOS REQUERIDOS PELA SRA. PERITA 
SILVIA ZACHARIASAS FLS. 1306 EXPEDIDOS. 
AGUARD. AR'S.

23/04/1998
10:00:00

154 DEVOLVIDOS C/ DESPACHO OBSERVANDO QUE A QUESITACAO 
OFERECIDA PELO ASSIST. TÉCNICO E 
INTEMPESTIVA.

22/04/1998
13:20:00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO C/ REQUERIMENTO DO MPF.

17/04/1998
12:18:00

183 INTIMACAO /  NOTIFICACAO PELO 
CORREIO DEVOLVIDO AR /  ENTREGA 
EFETIVADA

A SRA. ISABELY GIANINI SOBRE R. 
DESPACHO DE FLS. 1301

16/04/1998
12:30:00

183 INTIMACAO /  NOTIFICACAO PELO 
CORREIO CARTA EXPEDIDA

INTIM. P/ CORREIO E POR FAX DA DISPENSA 
ISABELY E NOMEACAO MARIA ELIZA. 
AGUARD.DEVOL. ARS.

16/04/1998
11:00:00

218 RECEBIDOS EM SECRETARIA DO MPF.

16/04/1998
09:00:00

185 INTIMACAO /  NOTIFICACAO /  VISTA 
ORDENADA MPF VISTA AO MPF.

14/04/1998
12:32:00

154 DEVOLVIDOS C/ DESPACHO DEFERINDO VISTA AO MPF POR 3 DIAS.

14/04/1998
12:00:00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO C/ REQUERIM. DE VISTA DO MPF.

14/04/1998
11:45:00

154 DEVOLVIDOS C/ DESPACHO DETERMINANDO JUNTADA DO ATESTADO 
MEDICO APRESENTADO P/ ISABELY GIANINI.

14/04/1998
11:40:00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO C/ ATESTADO MEDICO DA PERITA ISABELY 
GIANINI.

14/04/1998
11:00:00

186 INTIMACAO /  NOTIFICACAO: CARTA /  
OFICIO EXPEDIDO PARA CIÊNCIA

OFICIO P/ PRESIDENTE DA FUNAI INFORM. 
SILVIA ZACHARIAS SE AFASTARA ATE 
06.06.98.

14/04/1998
10:30:00

178 INTIMACAO /  NOTIFICACAO PELA 
IMPRENSA: PUBLICACAO REMETIDA 
IMPRENSA DESPACHO

FLS. 1312

14/04/1998
09:00:00

154 DEVOLVIDOS C/ DESPACHO DISPENSANDO ISABELY GIANINI E 
NOMEANDO PERITA MARIA ELIZA R.R. LEITE.

14/04/1998
08:00:00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO C/ REQUERIMENTO DA PERITA ISABELY 
GIANINI.
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G,

1 3 /0 4 /1 9 9 8
1 2 :5 0 :0 0

154 DEVOLVIDOS C/ DESPACHO DETERMINANDO JUNTADA E APOS, 
CONCLUSÃO. \ CI <?>n-

1 3 /0 4 /1 9 9 8
1 2 :0 0 :0 0

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO C/ REQUERIMENTO DA PERITA ISABEiX e 
GIANNINI

1 3 /0 4 /1 9 9 8
1 1 :5 1 :0 0

154 DEVOLVIDOS C/ DESPACHO DETERMINANDO JUNTADA DO ADITAMENTO.

1 3 /0 4 /1 9 9 8
1 1 :4 0 :0 0

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO C/ ADITAMENTO AO REQUERIMENTO DE FLS. 
1306.

1 3 /0 4 /1 9 9 8
1 1 :3 0 :0 0

154 DEVOLVIDOS C/ DESPACHO DEFERINDO AFASTAMENTO DA PERITA DA 
FUNAI POR 60 DIAS

1 3 /0 4 /1 9 9 8
1 1 :2 5 :0 0

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO C/ REQUERIMENTO DA SRA. PERITA OFICIAL.

1 3 /0 4 /1 9 9 8
1 1 :2 3 :0 0

154 DEVOLVIDOS C/ DESPACHO DETERMINANDO OFICIAR AOS ORGAOS 
REFERIDOS NO REQUERIMENTO DE FLS. 
1306.

1 3 /0 4 /1 9 9 8
0 9 :3 9 :0 0

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO

0 7 /0 4 /1 9 9 8
1 2 :4 7 :0 0

218 RECEBIDOS EM SECRETARIA DA ENGENHEIRA FLORESTAL SILVIA REGINA. 
AGUARDANDO LAUDO.

0 7 /0 4 /1 9 9 8
1 1 :1 5 :0 0

126 CARGA: RETIRADOS PERITO PELA DRA. SILVIA ZACHARIAS P/ 
FOTOCOPIAR. PRAZO ATE 13 .0 4 .9 8 .

0 5 /0 4 /1 9 9 8
1 0 :0 0 :0 0

209 PERÍCIA PRESTADO COMPROMISSO PELA ENGENHEIRA FLORESTAL SILVIA R. 
ZACHARIAS.

0 1 /0 4 /1 9 9 8
0 7 :5 5 :0 0

183 INTIMACAO /  NOTIFICACAO PELO 
CORREIO CARTA EXPEDIDA

CARTA DE INTIMACAO EXPED. A PERITA 
ISABELY S / R. DESP. FLS. 1 .301.

3 1 /0 3 /1 9 9 8
0 9 :0 0 :0 0

154 DEVOLVIDOS C/ DESPACHO DETERM. INTIMAR PERITA ISABELY POR 
CARTA POSTAL, SOBPENA DAS SANCOES 
PREVISTAS.

3 0 /0 3 /1 9 9 8
0 9 :0 0 :0 0

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO C/ CERTIDÃO QUE A PERITA ISABELY 
GIANINI NAO SE MANIFESTOU.

2 5 /0 3 /1 9 9 8
1 3 :4 3 :0 0

185 INTIMACAO /  NOTIFICACAO /  VISTA 
ORDENADA PERITO

CARTA DE INTIM.DA PERITA S /
DESP.FLS.1297 ENVIADA E RECEBIDA 
ATRAVÉS DE FAX.

2 5 /0 3 /1 9 9 8
1 3 :4 0 :0 0

154 DEVOLVIDOS C/ DESPACHO INDEFERINDO DISPENSA DA PERITA. 
ORDENANDO INICIO DA PERÍCIA EsATE 
08 .0 4 .9 8 .

2 4 /0 3 /1 9 9 8
0 9 :0 0 :0 0

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO C/ MANIFEST. DA PERITA REQUERENDO 
DISPENSA DO MUNUS.

0 9 /0 3 /1 9 9 8
0 9 :3 5 :0 0

185 INTIMACAO /  NOTIFICACAO /  VISTA 
ORDENADA PERITO

PERITA INTIMADA P/ CARTA DE INTIMACAO 
P/ APRESENTAR PROPOSTA DE 
HONORÁRIOS. AGUARD. RESPOSTA.

0 9 /0 3 /1 9 9 8
0 9 :3 2 :0 0

209 PERÍCIA PERITO NOMEADO NOMEADA PERITA DRA. SILVIA REGINA 
ZACHARIAS.

0 9 /0 3 /1 9 9 8
0 9 :3 0 :0 0

154 DEVOLVIDOS C/ DESPACHO RENOMEANDO PERITA DRA. SILVIA REGINA.

0 5 /0 3 /1 9 9 8
1 0 :0 0 :0 0

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO

2 7 /1 1 /1 9 9 7
1 0 :4 7 :0 0

154 DEVOLVIDOS C/ DESPACHO DETERMINANDO AGUARDAR O RETORNO DO 
JUIZ TITULAR.

2 7 /1 1 /1 9 9 7
0 9 :3 8 :0 0

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO

2 7 /1 1 /1 9 9 7
0 9 :3 3 :0 0

210 PETICAO /  OFICIO /  DOCUMENTO: 
RECEBIDA(O) EM SECRETARIA

2 5 /1 1 /1 9 9 7
0 9 :5 7 :0 0

1772 INTIMACAO : DESPACHO PUBLICADO 
IMPRENSA

NOMEANDO PERITO O ANTROPOLOGO TERRY 
AQUINO. j

http://processual-ac.trfl.gov.br/Processos/ProcessosSecaoOra/ConsProcSecaopro.php7SEC... 9/3/2009



Consulta Processual Página 13 de 16
G.

21/11/1997
10:35:00

1771 INTIMACAO : DESPACHO REMETIDO 
PUBLICACAO IMPRENSA DE FLS. 1.290. U

21/11/1997
10:34:00

154 DEVOLVIDOS C/ DESPACHO NOMEANDO PERITO O ANTROPOLOGÒ TERRY 
AQUINO.

19/11/1997
10:13:00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO

13/11/1997
12:00:00

228 RESPOSTA CERTIFICADA NAO 
APRESENTACAO

REUS NAO APRESENTARAM QUESITOS PARA 
PERÍCIA.

13/11/1997
11:00:00

185 INTIMACAO /  NOTIFICACAO /  VISTA 
ORDENADA PERITO PERITA SILVIA REGINA INTIMADA POR FAX.

13/11/1997
10:00:00

1772 INTIMACAO : DESPACHO PUBLICADO 
IMPRENSA DE FLS. 1 1.278.

11/11/1997
13:00:00

210 PETICAO /  OFICIO /  DOCUMENTO: 
RECEBIDA(O) EM SECRETARIA JUNTADA DE QUESITOS DO MPF.

11/11/1997
10:56:00

1771 INTIMACAO : DESPACHO REMETIDO 
PUBLICACAO IMPRENSA

11/11/1997
10:55:00

154 DEVOLVIDOS C/ DESPACHO DISPENSANDO DR. HAMED FARIAS E 
NOMEANDO DRA. SILVIA REGINA 
ZACHARIAS.

07/11/1997
12:11:00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO

06/11/1997
11:38:00

1761 INTIMACAO /  NOTIFICACAO POR 
OFICIAL : MANDADO /  OFICIO 
DEVOLVIDO

MANDADO DE INTIMACAO DEVOLVIDO 
CUMPRIDO E JUNTADO AOS AUTOS.

04/11/1997
10:30:00

185 INTIMACAO /  NOTIFICACAO /  VISTA 
ORDENADA PERITO

JUNTADA DE MANDADO DE NOTIFICACAO 
COMUNICANDO O DEFERIMENTO DO PEDIDO 
DE DISPENSA.

04/11/1997
10:00:00

1774 INTIMACAO : DECISÃO PUBLICADA 
IMPRENSA DE FLS. 1.267.

03/11/1997
08:00:00

185 INTIMACAO /  NOTIFICACAO /  VISTA 
ORDENADA PERITO

INTIMACAO DOS SENHORES 
PERITOSEFETUADA ATRAVÉS DE FAX.

31/10/1997
09:30:00

1758 INTIMACAO /  NOTIFICACAO POR 
OFICIAL : MANDADO /  OFICIO 
EXPEDIDO

MANDADO EXPEDIDO AO MPF.

31/10/1997
09:00:00

1773 INTIMACAO : DECISÃO REMETIDA 
PUBLICACAO IMPRENSA

30/10/1997
10:00:00

153 DEVOLVIDOS C/ DECISÃO OUTROS 
(ESPECIFICAR)

DEF. PRAZO DE 5 DIAS P/ APRESENT. DE 
QUESITOS E NOMEANDO PERITOS OFICIAIS.

07/10/1997
07:40:00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO

07/10/1997
07:35:00

218 RECEBIDOS PELO DIRETOR 
SECRETARIA PARA ATO ORDINATORIO

JUNTADA DE MANDADOS DE INTIMACAO DO 
MPF.

18/09/1997
08:43:00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO

18/09/1997
08:41:00

1758 INTIMACAO /  NOTIFICACAO POR 
OFICIAL : MANDADO /  OFICIO 
EXPEDIDO

MANDADO EXPEDIDO AO MPF E A PERITA.

18/09/1997
08:37:00

1771 INTIMACAO : DESPACHO REMETIDO 
PUBLICACAO IMPRENSA DEFERINDO A DISPENSA DA PERITA.

18/09/1997
08:34:00

154 DEVOLVIDOS C/ DESPACHO DEFERINDO O PEDIDO DE DISPENSA DA 
PERITA NOMEADA.

03/09/1997
09:17:00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO

03/09/1997
09:16:00

210 PETICAO /  OFICIO /  DOCUMENTO: 
RECEBIDA(O) EM SECRETARIA

REQUERIMENTO DO MPF JUNTADO AOS 
AUTOS.

C
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27/08/1997
09:37:00

1185 MANDADO /  OFICIO COM O OFICIAL DE 
JUSTIÇA

MANDADO DE INTIMACAO PARA AUT(k „ A. 
EFETUAR O DEPOSITO. \ —tCÇ >

26/08/1997
09:16:00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO DETERM. DEPOSITO DE ADIANT. DESPESAS?- -

26/08/1997
09:15:00

1196 RECEBIDOS PELA SECRETARIA DO MPF C/ MANIFESTACAO.

14/08/1997
11:10:00

1234 VISTA AO MINISTÉRIO PUBLICO MANIF. S/ PROP. DE HONOR. PERIC.

14/08/1997
11:08:00

1181 JUNTADA DE MANDADO, OFICIO, 
PETICAO E OUTROS DE PROP. DE HONOR. PERICIAIS.

04/08/1997
08:04:00

1100 AGUARDANDO PROPOSTA DE HONOR. PERIC. ATE 11/08/97.

04/08/1997
08:00:00

1196 RECEBIDOS PELA SECRETARIA DA SRA. PERITA.

01/08/1997
12:53:00

1215 RETIRADOS PELO PERITO ATE 04/08/97.

29/07/1997
12:51:00

1144 DECURSO DE PRAZO P/ APRESENT. DE QUES. E NOM. ASSIST. 
TEC.

22/07/1997
08:08:00

1193 PRAZO PARA A(S) PARTE(S) FORMUL. QUESITOS E INDIC. ASSIST. TECN. 
ATE 28/07.

22/07/1997
08:04:00

1139 DECISÃO /  DESPACHO PUBLICADO NA 
IMPRENSA OFICIAL DE FLS. 1.235.

18/07/1997
10:00:00

1117 AGUARDANDO PUBLICACAO NA 
IMPRENSA OFICIAL

DA R. DECISÃO E EXP. MANDADO DE 
INTIMACAO AO MPF E A PERITA

17/07/1997
01:00:00

153 DEVOLVIDOS C/ DECISÃO OUTROS 
(ESPECIFICAR) ...HEI POR BEM DEFERIR O PEDIDO...

08/07/1997
10:00:00

137 CONCLUSOS PARA DECISÃO

07/07/1997
10:43:00

1257 CONCLUSO COM OFICIO DO IBAMA C/ RELACAO DE TÉCNICOS.

03/07/1997
13:36:00

1181 JUNTADA DE MANDADO, OFICIO, 
PETICAO E OUTROS OFICIO AO IBAMA JUNTADO AOS AUTOS.

02/07/1997
09:49:00

1254 AGUARDANDO RESPOSTA DE OFICIO 
(EXPEDIDO)

30/06/1997
13:12:00

1176 INTIMACAO /  NOTIFICACAO 
MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL DO R. DESP. DE FLS. 1.231.

30/06/1997
13:08:00

1257 CONCLUSO COM OFICIO PARA ASSINAR.

30/06/1997
09:57:00

1117 AGUARDANDO PUBLICACAO NA 
IMPRENSA OFICIAL DO R. DESP. RETRO

30/06/1997
09:56:00

1149 DESPACHO OFICIE-SE O IBAMA, PARA QUE ENCAMINHE 
A ESTE JUIZO RELACAO DE TÉCNICOS 
HABILITADOS A PROCEDER A

20/06/1997
08:42:00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO

19/06/1997
08:03:00

1144 DECURSO DE PRAZO SEM MANIF. DA MARMUD E DO ABRAHAO.

09/06/1997
11:48:00

1193 PRAZO PARA A(S) PARTE(S) DIZER SE TEM PROVA A PRODUZIR ATE DIA 
18/06

06/06/1997
11:55:00

1139 DECISÃO /  DESPACHO PUBLICADO NA 
IMPRENSA OFICIAL PUBLICADO NO DIA 06/06/97

04/06/1997
14:00:00

1185 MANDADO /  OFICIO COM O OFICIAL DE 
JUSTIÇA EXP. MANDADO DE INTIMACAO AO MPF

04/06/1997 1117 AGUARDANDO PUBLICACAO NA DO R. DESP. RETRO
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13:34:00 IMPRENSA OFICIAL J
28/05/1997
12:00:00

1149 DESPACHO DIGAM AS PARTES SE TEM PROVAS A 
PRODUZIR EM AUDIÊNCIA

21/05/1997
12:30:00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO

21/05/1997
12:00:00

1181 JUNTADA DE MANDADO, OFICIO, 
PETICAO E OUTROS DA PETICAO

14/05/1997
11:00:00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO

07/05/1997
12:07:00

1234 VISTA AO MINISTÉRIO PUBLICO

02/05/1997
09:59:00

1196 RECEBIDOS PELA SECRETARIA DO MPF PARA A INSPEÇÃO

23/04/1997
11:34:00

1234 VISTA AO MINISTÉRIO PUBLICO

06/12/1996
01:41:00

137 CONCLUSOS PARA DECISÃO

31/07/1996
12:37:00

238 SUSPENSÃO PROCESSO CIVEL : 
ORDENADA OUTROS (ESPECIFICAR)

AGUARDANDO JULGAMENTO NA EXCECAO DE 
INCOMPETÊNCIA CONFORME DESP. FLS 07V

23/07/1996
12:32:00

1196 RECEBIDOS PELA SECRETARIA AG.PRECATÓRIA DE CRUZEIRO DO SUL/AC.

22/07/1996
15:03:00

1238 VISTA (OUTROS) DR.ALTIVANI RAMOS MACIEL-OAB 1090- 
A/AC-POR 48 HORAS

04/07/1996
07:38:00

1100 AGUARDANDO O CUMPRIMENTO DAS CARTAS PRECATÓRIAS 
CITANDO AS PARTES MARMUD E ABRAAO

28/06/1996
09:07:00

1100 AGUARDANDO O DECURSO DE PRAZO PARA RESPONDER OS 
REUS MARMUD E ABRAHAO

13/06/1996
08:33:00

1234 VISTA AO MINISTÉRIO PUBLICO O JUIZ DESPACHOU NA PETICAO NA FUNAI 
MANDADO O MPF SE MANIFESTAR

05/06/1996
12:00:00

1185 MANDADO /  OFICIO COM O OFICIAL DE 
JUSTIÇA

EXPEDIDO OFICIO SOLICITANDO 
CUMPRIMENTO DE CARTA PRECATÓRIA EM 
CRUZEIRO DO SUL E MANAUS

08/05/1996
12:17:00

1101 AGUARDANDO CUMPRIMENTO DE 
CARTA PRECATÓRIA

12/04/1996
14:20:00

1182 MANDADO DEVOLVIDO CUMPRIDO

12/04/1996
07:50:00

1182 MANDADO DEVOLVIDO CUMPRIDO

11/04/1996
11:53:00

1185 MANDADO /  OFICIO COM O OFICIAL DE 
JUSTIÇA

10/04/1996
12:50:00

1185 MANDADO /  OFICIO COM O OFICIAL DE 
JUSTIÇA EXPEDI MANDADO DE CITACAO

10/04/1996
08:55:00

1156 EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIA PARA A SECAO DO AMAZONAS E COMARCA 
DE CRUZEIRO DO SUL

02/04/1996
13:59:00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO

01/04/1996
14:54:00

2 DISTRIBUIÇÃO AUTOMATICA

Partes
Tipo Nome

REQTE FUNDACAO NACIONAL DO INDIO - FUNAI
REQDO ORLEIR MESSIAS CAMELI
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REQTE MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL /< ? •

REQDO MARMUDE CAMELI & CIA. LTDA
REQDO ABRAHAO CÂNDIDO DA SILVA \Rs.JÚ0‘
Adv LEVI ALVES DE SOUZA
Adv ERI RODRIGUES VARELA
Adv LEVI RODRIGUES VARELA
Adv ARGGEU BREDA PESSOA DE MELLO
Adv MARCO ANTONIO PALACIO DANTAS
Adv ALBERTO SIMONETTI CABRAL NETO
Adv ALBERTO SIMONETTI CABRAL FILHO

E m itid o  p e lo  s i t e  p r o c e s s u a l - a c . t r f l .g o v .b r  e m  0 9 / 0 3 / 2 0 0 9  à s  0 9 :4 2 :2 9  
C o n s u l ta  r e s p o n d id a  e m  3 .1 8 9  s e g u n d o s

c

http://processual-ac.trfl.gov.br/Processos/ProcessosSecaoOra/ConsProcSecaopro.php7SEC... 9/3/2009



N° 254/2007 -  EC - NIDCIN
Embargos de Declaração na AC n° 2000.01.00.096900-1/AC 
Embargante: Orleir Messias Cameli e outros 
Embargado: Ministério Público Federal
Relator: Des. Fed. João Batista Moreira (Relator Convocado Juiz

Federal Marcelo Albernaz) -  Quinta Turma

Ministério Público Federal
Procuradoria Regional da República da 1a Região
SAS Quadra 5, bloco E, lote 08, Brasília - DF-CEP 70070-911 -(6 1 ) 317.4642/4641
etorelly@prr1 .mpf.gov.br

Excelentíssimo Desembargador Federal Relator,

O Ministério Público Federal, pela Procuradora Regional da 

República subscritora, vem à presença de Vossa Excelência, tempestivamente, 

oferecer CONTRA-RAZÕES AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos 

pelos apelantes Orleir Messias Cameli e Marmud Cameli & Cia Ltda. em face do r. 

acórdão de fls. 3456/3486, tendo em vista o que a seguir expõe:

Cuida-se de embargos declaratórios opostos em face de 

acórdão assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.

RESPONSABILIDADE CIVIL. INVASÃO E EXTRAÇÃO

ILEGAL DE MADEIRA EM TERRA INDÍGENA.

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.

DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DA UNIÃO COMO

LITISCONSORTE NECESSÁRIA. PROVA PERICIAL.

NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA.



FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO A SER LIQUIDADA PORTERIORMENTE. 

CONDENAÇÃO LÍQUIDA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA 

SENTENÇA COMO ULTRA PETITA. PRESCRIÇÃO. 

PRAZO DE VINTE ANOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE 

DOS FATOS ALEGADOS NA PETIÇÃO INICIAL. NÃO 

INCIDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVA DOS DANOS E DE 

TEREM OS RÉUS SIDO OS RESPONSÁVEIS PELAS 

CONDUTAS LESIVAS. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. 

TERRITÓRIO INDÍGENA AINDA NÃO DEMARCADO AO 

TEMPO DOS ATOS DANOSOS. IRRELEVÂNCIA. 

INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE LIMITES MÍNIMO E 

MÁXIMO. APELAÇÕES NÃO PROVIDAS.

1. A Justiça Federal é competente para o processo e 

julgamento de causas que envolvam disputa sobre direitos 

indígenas e que tenham a FUNAI como parte (art. 109, I e 

XI, CF).

2. A regra do art. 2o da Lei 7.347/85 não atrai a aplicação da 

parte final do §3° do art. 109 da Constituição Federal. 

Precedentes.

3. O Ministério Público Federal ostenta legitimidade para, 

isoladamente, ajuizar ação civil pública visando ao 

pagamento de indenização por danos causados a 

comunidades indígenas, ao meio ambiente e ao patrimônio 

público (art. 5o, L. 7.347/85).

4. Não tendo sido formulado nenhum pedido em detrimento 

da União, mostra-se incabível sua inclusão no pólo passivo 

da relação processual.

5. Uma antropóloga e uma socióloga ostentam formação 

técnico-científica compatível com a aferição das

Ministério Público Federal
Procuradoria Regional da República da 1a Região
SAS Quadra 5, bloco E, lote 08, Brasília - DF-CEP 70070-911 -  (61) 317.4642/4641
etorelly@prr1 .mpf.gov.br
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conseqüências sociais, econômicas, psicológicas, mentais e 

culturais resultantes da extração de madeira em território 

indígena.

6. A qualificação técnica de engenheiro florestal se mostra 

perfeitamente compatível com a mensuração de áreas 

destinadas à exploração madeireira e/ou nas quais exista 

potencial madeireiro.

7. A utilização pelas peritas de informações colhidas junto a 

integrantes da comunidade indígena diretamente interessada 

no julgamento da causa não compromete, por si só, o 

resultado da prova técnica.

8. O fato de as peritas eventualmente terem desconsiderado 

danos provocados por terceiros (posseiros, seringueiros, 

garimpeiros, narcotraficantes etc.) deve ser objeto de 

apreciação por ocasião do julgamento do mérito, pois diz 

respeito basicamente à quantificação dos danos.

9. Se a sentença apresenta fundamentação suficiente para 

solucionar a controvérsia, não há como qualificá-la como 

desmotivada.

10. O magistrado não está obrigado a se manifestar sobre 

todas as alegações das partes, bastando que exponha 

fundamentos suficientes para respaldar a sua decisão.

11. Não se qualifica como ultra petita a sentença que impõe 

obrigação líquida em processo cuja petição inicial pugna pela 

condenação dos réus ao pagamento de indenização a ser 

posteriormente liquidada por arbitramento. Precedentes.

12. Na vigência do Código Civil de 1916, era vintenário o 

prazo prescricional relativo à pretensão de obter indenização 

por danos (materiais, morais e ao meio ambientais) 

resultantes de invasão de terra indígena, abertura irregular

Ministério Público Federal
Procuradoria Regional da República da 1a Região
SAS Quadra 5, bloco E, lote 08, Brasília - DF-CEP 70070-911 -  (61) 317.4642/4641
eto re I ly@ p rr 1 .mpf.gov.br
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Ministério Público Federal
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de estradas, derrubada de árvores e retirada de madeira, 

com ação adversa sobre sua organização social, costumes, 

tradições e meio ambiente.

13. Não incide a presunção de veracidade prevista no art. 

302 do Código de Processo Civil quando a contestação, 

considerada em seu conjunto, torna controvertidos os fatos 

alegados na petição inicial.

14. Havendo prova dos danos e de terem os réus sido os 

responsáveis pelas condutas lesivas, devem ser eles 

condenados a pagarem as indenizações correspondentes.

15. É irrelevante o fato de o território indígena ainda não 

estar demarcado ao tempo dos fatos, pois as normas 

constitucionais e legais conferem aos índios a exclusiva 

exploração econômica das riquezas naturais existentes nas 

terras por eles tradicionalmente ocupadas, mesmo que ainda 

não tenham sido submetidas a demarcação.

16. Ninguém pode extrair madeira de imóvel pertencente a 

terceiros (indígenas ou não) sem a autorização do seu 

proprietário ou legítimo possuidor (seja ele conhecido ou 

não).

17. O montante da indenização normalmente não se 

submete a limites mínimo e máximo, tendo como parâmetros 

básicos a extensão e o valor do dano.

18. Apelações não providas.”

(AC 2000.01.00.096900-1/AC, Rei. Juiz Federal Marcelo 

Albernaz (conv), Quinta Turma, DJ de 17/05/2007, p.55)

Aduzem os embargantes que o acórdão incorreu em

obscuridade quanto à alegação de incompetência da Justiça Federal para 

processar e julgar a causa, em contradição na análise da questão da prescrição e
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em omissão quanto ao pleito de redução da pretensão indenizatória. Requer a 

concessão de efeitos infringentes ao presente recurso, tendo em vista a 

possibilidade de modificação do julgado.

Ministério Público Federal
Procuradoria Regional da República da 1a Região
SAS Quadra 5, bloco E, lote 08, Brasília - DF-CEP 70070-911 -(6 1 ) 317.4642/4641
etorelly@prr1 .mpf.gov.br

declaração, os embargantes sustentam teses de mérito já fartamente analisadas 

no voto condutor do acórdão.

totalmente inadequada para rediscutir a matéria, agitando, à guisa de supostas 

obscuridade, contradição e omissão, questões relativas ao mérito da causa. 

Senão vejamos.

Acórdão recorrido o fundamento utilizado para afastar a competência da justiça 

estadual” (fl. 3.492). Ora, trata-se de inconformismo sem qualquer embasamento, 

posto que sobre o tema assim restou assentado no voto do Relator:

Com efeito, observa-se que, em sede de embargos de

Com as vénias de estilo, os embargantes se utilizam de via

Sustentam os embargantes que “não resta claro no v.

"11.1- INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL

A causa envolve disputa sobre direitos indígenas

(exploração do potencial madeireiro de terra tradicionalmente 

ocupada pelos índios) e a FUNAI integra a relação processual como 

parte.

Assim, nos termos do art. 109, I e XI, da Constituição

Federal, compete à Justiça Federal o processo e julgamento da 

presente causa.

Não há que se falar em competência do Juízo Estadual 

do foro do local do dano, visto que a regra do art. 2o da Lei 7.347/85

5



Ministério Público Federal
Procuradoria Regional da República da 1a Região Rs. V b
SAS Q uadra 5, bloco E, lote 08, Brasília - DF-CEP 70070-911 -  (61) 317.4642/4641 
etorelly@prr1 .mpf.gov.br

não atrai a aplicação da parte final do §3° do art. 109 da Lei 

Fundamental.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal fixou a 

seguinte interpretação sobre a matéria:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROMOVIDA PELO

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 

109, I E § 3o, DA CONSTITUIÇÃO. ART. 2o DA 

LEI N° 7.347/85.

O dispositivo contido na parte final do § 3o do art. 

109 da Constituição é dirigido ao legislador 

ordinário, autorizando-o a atribuir competência 

(rectius jurisdição) ao Juízo Estadual do foro do 

domicílio da outra parte ou do lugar do ato ou 

fato que deu origem à demanda, desde que não 

seja sede de Varas da Justiça Federal, para 

causas específicas dentre as previstas no inciso I 

do referido artigo 109. No caso em tela, a 

permissão não foi utilizada pelo legislador que, 

ao revés, se limitou, no art. 2o da Lei n° 7.347/85, 

a estabelecer que as ações nele previstas "serão 

propostas no foro do local onde ocorrer o dano, 

cujo juízo terá competência funcional para 

processar e ju lgar a causa". Considerando que o 

Juiz Federal também tem competência territorial 

e funcional sobre o local de qualquer dano, 

impõe-se a conclusão de que o afastamento da

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
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jurisdição federal, no caso, somente poderia dar- 

se por meio de referência expressa à Justiça 

Estadual, como a que fez o constituinte na 

primeira parte do mencionado § 3° em relação às 

causas de natureza previdenciária, o que no 

caso não ocorreu. Recurso conhecido e provido. ”

Ministério Público Federal
Procuradoria Regional da República da 1a Região
SAS Quadra 5, bloco E, lote 08, Brasília - DF-CEP 70070-911 -  (61) 317.4642/4641
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(STF. Tribunal Pleno. RE 228955/RS. Relator: 

Ministro limar Galvão. DJ de 24.3.2001. PP-

00070)

Note-se que, diante do entendimento adotado pelo 

Excelso Pretório, o Superior Tribunal de Justiça cancelou sua 

Súmula 183, a qual dispunha: “COMPETE AO JUIZ ESTADUAL, 

NAS COMARCAS QUE NÃO SEJAM SEDE DE VARA DA JUSTIÇA 

FEDERAL, PROCESSAR E JULGAR AÇÃO CIVIL PÚBLICA, AINDA 

QUE A UNIÃO FIGURE NO PROCESSO’’.

Como se vê, não procede a alegação de incompetência 

da Justiça Federal. ”

Observa-se, portanto, que a questão foi exaustivamente 

examinada pelo ilustre Relator, com indicação de dispositivos legais e constituinte, 

além de precedentes jurisprudenciais, não se verificando qualquer obscuridade no 

decisum.

Aduzem ainda suposta contradição do acórdão relativamente 

à análise da ocorrência de prescrição. Em longo arrazoado, no qual tecem 

considerações de ordem doutrinária acerca do instituto da prescrição, os 

embargantes findam por sustentar a insubsistência da tese de imprescritibilidade
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da pretensão deduzida pelo Ministério Público Federal, apontando a seguinte 

contradição:

“Este Tribunal, por seu turno, daí a 

contradição, através do v. Acórdão recorrido, embora tenha 

decidido pela manutenção da sentença de primeiro grau, traz 

fundamento distinto no atinente à prescrição, daí a 

contradição, a qual se busca esclarecimento através destes 

embargos. ” (fs. 3504/3505)

Ora, de todo descabida a alegação de contradição, já que, 

para fins de interposição de embargos declaratórios o vício deve estar contido no 

próprio acórdão (ou seja, contradição em seus termos), não se cogitando de 

contradição entre o acórdão e a sentença recorrida.

Uma vez que a apelação devolve ao Tribunal o 

conhecimento de toda a matéria, na forma do art. 515, §§ 1o e 2° do CPC1, inexiste 

impedimento de que a corte revisora adote a fundamentação jurídica que mais lhe 

pareça acertada, sem que se possa falar na existência de contradição.

Por fim, os embargantes reputam o acórdão omisso, na parte 

em que fixou o quantum indenizatório sem que tal tenha sido requerido. Tal 

alegação, data venia, discrepa até mesmo da lógica. Com efeito, como imputar ao

1 Art. 515. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1- Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as 
questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que a sentença não as tenha julgado por 
inteiro.

§ 2 - Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher 
apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais.
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Tribunal omissão (ou seja, ausência de ação), ao mesmo tempo em que se queixa 

a parte do conteúdo da decisão?

O que se verifica in casu é a utilização desvirtuada dos

“PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DA 

REINCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA DE JULGAMENTO. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO DA LIDE. 

INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS 

VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE 

QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Havendo pedido de vista dos autos, em sessão já iniciada 

e proferido o voto do Ministro Relator, afigura-se 

desnecessária a publicação da reinclusão do feito em pauta 

de julgamento para ser prolatado o voto-vista, vez que tal 

situação equivale ao adiamento do término do julgamento. 

Em caso de adiamento, a jurisprudência desta Corte é 

pacífica em considerar desnecessária a publicação da pauta. 

Precedentes: HC 25.427/SP, 5a T., Min. Gilson Dipp, DJ 

01.12.2003; RMS 11.076/RS, 6a T „ Min. Hamilton 

Carvalhido, DJ de 04.08.2003; EDcl no REsp 474475 / SP 1a 

T „ Min. Luiz Fux DJ 27.09.2004.

2. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios 

em que as questões levantadas traduzem inconformismo 

com o teor da decisão embargada, pretendendo 

rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar 

omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC).

embargos de declaração, tão-somente para rediscussão da matéria ampla e 

fundamentadamente decidida pelo Tribunal. Tal postura é reiteradamente 

rechaçada pela jurisprudência pátria, como se observa das seguintes ementas:
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3. Não é possível, em sede de embargos de declaração, 

inovar a lide, invocando questões até então não suscitadas. 

Precedentes: EDcl no Resp n.° 72.204/RJ, 1a Seção, Min. 

João Otávio de Noronha, DJ de 14.11.2005; EDcl no REsp 

n.° 457.714/SP, 3a Turma, Min. Humberto Gomes de Barros, 

DJ de 10.10.2005; EDcl no AgRg no REsp n.° 604.741/CE, 5a 

Turma, Min. Laurita Vaz, DJ de 01.02.2006; EDcl nos EDcl 

no AgRg no Ag n.° 650.348/SP, 6a Turma, Min. Hamilton 

Carvalhido, DJ de 05.12.2005.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no REsp 445.910/MG, Rei. Ministro TEORI ALBINO 

ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27.03.2007, DJ 

16.04.2007 p. 167)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA 

UNIÃO. IPI. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO 

INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE 

MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO 

PARA FINS DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO DA AUTOLATINA BRASIL S/A. OMISSÃO 

CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO. CORREÇÃO

MONETÁRIA. ÍNDICES APLICÁVEIS.

1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em 

fundamento suficiente e na consonância do entendimento 

pacificado deste Tribunal, não configura omissão, 

obscuridade ou contradição.

2. Os Embargos de Declaração não constituem 

instrumento adequado para a rediscussão da matéria de 

mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando
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ausentes os vícios de omissão, obscuridade ou 

contradição.

3. O prequestionamento, por meio de Embargos de 

Declaração, com vistas à interposição de Recurso 

Extraordinário, somente é cabível quando configuradas 

omissão, obscuridade ou contradição na decisão 

embargada.

4. É pacífico neste Tribunal o entendimento de que os 

índices de correção monetária aplicáveis nos casos de 

repetição do indébito são: IPC, de outubro a dezembro/1989 

e de março/90 a janeiro/91;

IN PC, de fevereiro a dezembro/91; UFIR, a partir de 

janeiro/92 até dezembro/95; e a taxa SELIC, a partir de 

janeiro/96.

5. Embargos de Declaração da União rejeitados e Embargos 

de Declaração da Autolatina Brasil S/A acolhidos, sem 

efeitos modificativos.

(EDcl no REsp 748.764/SP, Rei. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05.12.2006, DJ 

20.06.2007 p. 227)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

REEXAME DE MÉRITO.

IMPOSSIBILIDADE.

1. Os aclaratórios são cabíveis somente para sanar 

omissão, obscuridade ou contradição contida no 

julgado. Não se configurando nenhuma dessas 

situações, devem ser rejeitados, sob pena de rediscutir- 

se matéria de mérito já  decidida.

i



2. É impossível a análise de matéria constitucional na via 

especial, ainda que para fins de prequestionamento.

3. Correção de erro material. Onde se lê: "PIS", leia-se: 

"contribuição social sobre a folha de salários".

4. Embargos de declaração do INSS rejeitados e embargos 

de declaração de Comercial e Construtora Bianco Ltda. 

acolhidos em parte, sem efeitos modificativos.

(EDcl no REsp 895.372/SP, Rei. Ministro CASTRO ME!RA, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 24.04.2007, DJ 08.05.2007 

p. 163)

Ministério Público Federal
Procuradoria Regional da República da 1a Região
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Ad cautelam, sobre o tema de mérito o Ministério Público 

Federal se reporta ao parecer de fls. 3415/3451, no qual se aborda 

exaustivamente a matéria de tal natureza.

Em face do exposto, e demonstrado que os embargos de 

declaração opostos pelos apelantes Orleir Messias Cameli e Marmud Cameli & 

Cia Ltda destinam-se tão-somente a buscar a rediscussão da causa por via 

absolutamente inadequada, requer o Ministério Público Federal o improvimento do 

recurso, como medida de justiça.

Brasília, 11 de julho de 2007.

Eliana Péres Torelly de Carvalho 
Procuradora Regional da República

I
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ATA DA 350a REUNIÃO DA 6a CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de abril de 2009, a partir das 10h30, na sede da 
Procuradoria Geral da República, Bloco B, sala 306 - Brasília -  DF, em sessão 
ordinária da 6a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, 
estiveram presentes a Coordenadora, Dra. Deborah Macedo Duprat de Britto 
Pereira, a Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho, o Dr. Brasilino Pereira dos Santos, 
a Dra. Ana Lúcia Amaral e o Dr. Paulo, Gilberto Cogo Leivas, membros da 6a CCR. 
Foram objeto, de discussão e deliberação os seguintes expedientes e 
procedimentos administrativos:

1. Fênix 6a CCR N° 1051/2008. Assunto: Relatório Final da Comissão Parlemantar 
de Inquérito da Câmara dos Deputados destinada a investigar as causas, as 
conseqüências e os responsáveis pela morte de crianças indígenas por subnutrição 
de 2005 a 2007. Relator: Dr. Paulo Gilberto Cogo Leivas. Decisão: Encaminhar 
cópia do relatório às Procuradorias da República nos Estados citados no relatório e 
para o GT -  Saúde. Unânime.

2. Fênix 6a CCR N° 103/2009. Assunto: Povo Kaingang. Indenização. Ocupação de
propriedade particular e uso de energia elétrica por integrantes de comunidade 
indígena. Requer atuação ministerial para realização de acordo visando o 
ressarcimento da quantia de R$ 3.567,44 pelo uso indevido de energia elétrica. 
Relatora: Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho. Decisão: Homologado o 
arquivamento. Unânime. ' ■ • ■

3. Procedimento Administrativo n.° 08100.001924/97-95. Assunto: Dossiê de
acompanhamento do RE n.° 297985-CE. Demarcação da Terra Indígena Tapeba. 
Perda de objeto em razão do trânsito em julgado. Relator: Dr. Brasilino Pereira dos 
Santos. Decisão: Pelo arquivamento, em razão do exaurimento de seu objeto. 
Unânime. ,

4. Procedimento Administrativo n° 08100.004119/97.03. Assunto: Projeto
“Propondo Alternativas de Desenvolvimento Sustentável na Aldeia Pykanu”. 
Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Pelo arquivamento, em razão do 
exaurimento do seu objeto. Unânime.

5. Procedimento Administrativo n.° 08100.005559/97-33. Assunto: Dossiê de 
acompanhamento da Ação Civil Pública n.° 96.00.01206-7, ajuizada em face de 
Orleir Messias Cameli e outros, em face da extração ilegal de madeiras na terra, 
indígena Kampa do Rio Amônia/AC. A ação encontra-se cadastrada para 
acompanhamento em banco de dados da Coordenadoria Jurídica. Relatora: Dra. 
Deborah Duprat. Decisão: Pelo arquivamento, mantendo-se registro e 
acompanhamento por meio eletrônico. Unânime.
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6. Procedimento Administrativo n.° 08100.046219/99-98. Assunto:
Acompanhamento do processo de demarcação da Terra Indígena Urubu Branco, no 
Município de Confresa/MT. Promoção de arquivamento às fls. 315/316. 
Procuradora Oficiante: Dra. Águeda Aparecida Silva. Relatora: Dra. Deborah 
Duprat. Decisão: Homologado o arquivamento. Unânime.

7. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.010518/2002-76. Assunto: 
Comunidade indígena Truká solicita apoio do MPF para interceder junto à FUNAI no 
sentido da aquisição de área de aproximadamente 315 hectares na margem do Rio 
São Francisco, situada no Município de Santa Maria da Boa Vista/PE. Relator: Dr.

, Brasilino Pereira dos Santos. Decisão: Remetam-se os autos à Procuradoria da 
República competente, para prosseguir no acompanhamento, adotando as 
providências cabíveis. Unânime.

8. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.005500/2003-33. Assunto: Coleta de
1 sangue de índios Karitiana. Ação Civil Pública n° 2001.41.00.000403-0, movida

contra Hilton Pereira da Silva e Denise da Silva Hallak. Solicitação de retificação de 
ata de reunião da 6a CCR, para que seja excluída a referência aos conhecimentos 
tradicionais associados, que não são objeto da ACP. Relatora: Dra. Ela Wiecko 
Volkmer de Castilho. Decisão: Tendo em vista que a informação constante da ata 
foi retirada da indexação lançada na capa do PA, a Câmara determinou a 
retificação da ata, conforme solicitado, bem como a alteração das informações' 
constantes da indexação do procedimento administrativo, para que seja excluída a 
menção aos conhecimentos tradicionais associados aos recursos genéticos. 
Unânime. .

9. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.001041/2007-42. Assunto: 
Possibilidade dè conflito entre a comunidade indígena Hã Hã Hãe e fazendeiros da 
região de Vitória da Conquista Estado da Bahia, em face de concessão de liminares 
para a reintegração de posse, inclusive com auxílio de força policial. Relator: Dr. 
Brasilino Pereira dos Santos. Decisão: Pelo seu arquivamento, mantendo-se, o 
acompanhamento eletrônico da ação. Unânime.

10. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.001413/2007-31. Assunto: carta
apresentada pela Comissão de Terra Guarani YvY Rupa. Tratando de questões 
fundiárias que afetam as terras do Território Guarani-Mbya. Relatora: Dra. Ela 
Wiecko Volkmer de Castilho. Decisão: Pelo arquivamento, em razão do 
exaurimento do seu objeto. Unânime. • .

11. Procedimento Administrativo n° 1.13.000.001066/2004-45. Assunto: 
Irregularidade no pagamento de recursos, em convênios entre a Funasa, Civaja e a 
empresa Sanáguas, para implantação de um sistema de abastecimento de águas 
nas aldeias indígenas. Promoção dê Arquivamento às fls. 60/63. Procurador 
Oficiante: Dr. Leonardo de Faria Galiano, Procurador da República no Município de 
Tabatinga/AM. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Homologado o ^
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arquivamento. Unânime.
12. Procedimento Administrativo n.° 1.13.000.001577/2007-18. Assunto: Omissão 

da FUNASA e do Ministério da Saúde na estruturação do subsistema de atenção à 
saúde indígena e dos DSEIs no Amazonas. Promoção de arquivamento às fls. 
224/229. Procuradora Oficiante: Dra. Luciana Fernandes Portal Lima Gadelha. 
Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Homologado o arquivamento. Unânime.

13. Procedimento Administrativo n° 1.14.000.000621/2005-65. Assunto: Apuração 
de denúncias de hostilidades e ameaças de morte dirigidas ao Chefe de Posto da 
Funasa no Município de Ibotirama, Sr. Elizeu Carlos de Oliveira, por parte de

- indígenas integrantes das comunidades Kiriri e Truká. Promoção de Arquivamento 
às fls. 74/76. Procurador Oficiante: Dr. Rafael Paula Parreira Costa, Procurador 
da República no Município de Barreiras -  BA. Relator: Dr. Brasilino Pereira dos 
Santos. Decisão: Homologado o arquivamento. Unânime. ,

14. Procedimento Administrativo n° 1.14.001.000112/2000-18. Assunto: Solicitação 
da Comunidade Indígena Tupinambá de Olivença para que o Manto Tupinambá, 
peça integrante do acervo de museu dinamarquês,em exposição na Mostra do 
Redescobrimento, fique aos cuidados dos indígenas ou, ao menos, permaneça no 
Brasil. Promoção de Arquivamento às fls. 120/122. Procuradora Oficiante: Dra. 
Fernanda Alves de Oliveira, Procuradora da República no Município de Ilhéus. 
Relator: Dr. Brasilino Pereira dos Santos. Decisão: Deverá ser agendada reunião 
com o Presidente da Funai, destinada buscar solução para o caso, em especial 
para verificar a existência de espaço adequado para a guarda e conservação do 
Manto Tupinambá. Unânime.

1?. Procedimento Administrativo n° 1.14.010.000128/2007. Assunto: Apuração de 
irregularidades na concessão de benefícios previdenciários a indígenas Pataxó da 
Aldeia de Coroa Vermelha. Promoção de Arquivamento à fl. 80. Procurador 
Oficiante: Dr. Anderson Vagner Gois dos Santos, Procurador da República no 
Município de Eunápolis -  BA. Relator: Dr. Brasilino Pereira dos Santos. Decisão: A 
Câmara deliberou homologar o arquivamento, recomendando ao Procurador 
oficiante, que encaminhe notícia dos fatos à Procuradoria da Funai e à Defensoria 
Pública da União, para as providências cabíveis. Unânime.

16. Procedimento Administrativo n° 0.15.000.000472/2001-29. Assunto: Efetiva 
aplicação do Plano Nacional de Educação (Lei 10.172/2001) e problemas 
referentes à educação indígena no Estado do Ceará, em especial os relativos à 
comunidade indígena Tapeba, Pitaguary,. Jenipapo-Kanindé e Tremembé. 
Promoção de Arquivamento à fl. 686. Procurador Oficiante: Dr. Márcio Andrade 
Torres. Relator: Dr. Brasilino Pereira dos Santos. Decisão: A Câmara deliberou 
não homologar o arquivamento, determinando o retorno dos autos à Unidade de 
origem, para que sejam adotadas as devidas providências acerca da questão da 
educação indígena, em especial para averiguar as alegações da Funai trazidas nas \
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razões apostas contra a promoção de arquivamento. Unânime.
17. Procedimento Administrativo n° 0.15.000.001257/2003-15. Assunto: Solicita 

providências para reconhecimento como povo indígena, e marcação de audiência. 
Promoção de Arquivamento às fls. 19/20. Procurador Oficiante: Dr. Alexandre 
Meirelles Marques, Procurador da República no Estado do Ceará. Relator: Dr. 
Brasilino Pereira dos Santos. Decisão: A Câmara deliberou não homologar o 
arquivamento, determinando o retorno dos autos à origem, para que sejam 
notificados os representantes Alexandre Fonseca de Paula e Joaquim Pereira 
Barros, a fim de que, caso entendam cabível, possam interpor eventual recurso 
contra a decisão de arquivamento. Unânime.

18. Procedimento Administrativo n° 1.15.000.001641/2006-05. Assunto: Ocorrência 
de construções no interior da Aldeia Capoeira, que fariam parte de um programa da 
prefeitura. Intervenção do líder comunitário não índio Jorge Gadelha, que estaria 
agindo ilegalmente ao dar apoio a essas construções. Decisão da 6a CCR pela não 
homologação do arquivamento. Recurso apresentado pelo Procurador da República 
no Estado do Ceará, Dr. Marcelo Mesquita Monte. Relator: Dr. Brasilino Pereira 
dos Santos. Decisão: Preliminarmente, a Câmara esclarece, diante da dúvida 
suscitada pelo Procurador da República em seu recurso, que a decisão 
efetivamente foi pela não homologação do arquivamento, nos termos do voto do 
Relator. No Mérito, a Câmara manteve a decisão proferida, por suas razões, e 
determinou a remessa do PA ao Conselho Institucional, para julgamento do recurso.
Unânime.

.. ■ . •
19. Procedimento Administrativo n° 1.15.000.000038/2009-41. Assunto: Objetiva 

viabilizar a contratação de categoria profissional médica para Equipe Multidisciplinar 
de Saúde Indígena por parte da Secretaria Municipal de Saúde de Caucaia, no 
Estado do Ceará. Promoção de Arquivamento às fls. 18/19. Procurador Oficiante:

' Dr. Alexandre Meireles Marques, Procurador da República no Estado do Ceará. 
Relator: Dr. Brasilino Pereira dos Santos. Decisão: Homologado o arquivamento. 
Unânime.

20. Procedimento Administrativo n.° 1.15.000.000682/2009-19. Assunto: Denúncia 
de ameaças praticadas contra a liderança indígena da Aldeia Monguba, etnia 
Pitaguary, Ana Clécia Sousa do Nascimento. Promoção de arquivamento às fls. 
24/25. Procurador Oficiante: Dr. Alessander Wilckson Cabral Sales, Procurador da 
República no Estado do Ceará. Relator: Dr. Brasilino Pereira dos Santos. Decisão: 
A Câmara deliberou expedir ofício ao Núcleo Criminal da PR/CE, solicitando 
informações sobre o estado atual das investigações, mantendo-se suspensa a 
perspectiva de homologação do arquivamento, até posterior deliberação. Unânime.

21. Procedimento Administrativo n° 1.16.000.002088/2006-82. Assunto: Verificação 
da regularidade dos pagamentos efetuados pelo Instituto Nacional de Colonização 
e reforma Agrária -  INCRA nos autos do processo judicial de desapropriação n1
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2006.35.01.000324-8, cuja área abrange parte do território tradicional da 
Comunidade Remanescente de Quilombo Kalunga. Promoção de Arquivamento às 

1 fls. 203/205. Procurador Oficiante: Dr. Paulo José Rocha Júnior, Procurador da 
República no Distrito Federal. Relator: Dr. Paulo Gilberto Cogo Leivas. Decisão: 
Remeter ao GT Quilombos, para análise.

22. Procedimento Administrativo h° 1.17.003.000005/2006-53. Assunto: Averiguar
notícia de que a agência do INSS em Aracruz/ES não estaria aceitando 
documentos expedidos pela Funai, para fins de concessão de benefícios 
previdenciários a indígenas. Promoção de arquivamento às fls. 37/40. Procurador 
Oficiante: Dr. Paulo Augusto Guaresqui, Procurador da República no Município de 
Colatina - ES. Relator: Dr. Paulo Gilberto Cogo Leivas. Decisão: Homologado o 
arquivamento. Unânime. ' ' . . .

23. Procedimento Administrátivo n° 1.21.000.001207/2006-10. Assunto: Notícia de 
que o proprietário da Fazenda Santa Clara, Sr. Rodrigo de Oliveira Vargas, estaria 
impedindo que crianças indígenas da etnia Kadiwéu utilizassem passagem 
existente em sua propriedade para chegar ate a escola localizada naquele 
assentamento. Promoção de Arquivamento às fls. 57/59. Procurador Oficiante: Dr. 
Emenson Kalif Siqueira, Procurador da República no Estado do Mato Grosso do 
Sul. Relator: Dr. Paulo Gilberto Cogo Leivas. Decisão: Homologado o 
arquivamento. Unânime. < '

24. Procedimento Administrativo n° 1.21.000.001210/2006-33. Assunto: Apuração 
do fato narrado pela indígena Aparecida Moreira, que relata que diante da prisão de 
seu filho, buscou assistência de advogado da Funai, onde foi mal tratada. 
Promoção de arquivamento às fls. 29/31. Procurador Oficiante: Dr. Lauro Coelho 
Junior, Procurador da República no Estado do Mato Grosso do Sul. Relator: Dr. 
Paulo Gilberto Cogo Leivas. Decisão: A Câmara deliberou não homologar o 
arquivamento determinando o retorno dos autos à Procuradoria da República no 
Estado do Mato Grosso do Sul, a fim de que sejam tomadas as medidas cabíveis 
para exigir dos responsáveis pelo serviço de assistência jurídica da Administração 
Regional da Funai que o serviço seja prestado sem burocracias desnecessárias, 
que os usuários sejam atendidos com presteza e Sem discriminação com relação à 
gravidade do delito ou reincidência do réu e para que os requisitos e horários do 
atendimento dos Procuradores Federais sejam publicizados. Unânime.

25. Procedimento Administrativo n° 1.21.000.001401/2006-03. Assunto: Protesto 
promovido em 2006 por cerca de duzentos e trinta indígenas da etnia Terena, que 
bloquearam os dois sentidos da BR 163, para protestar contra a morosidade do 
julgamento do recurso de apelação interposto contra sentença que anulou 
procedimento de demarcação. Promoção de arquivamento às fls. 237/240. 
Procurador Oficiante: Dr. Lauro Coelho Junior. Relator: Dr. Paulo Gilberto Cogo r  
Leivas. Decisão: Homologado o arquivamento. Unânime.
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26. Procedimento Administrativo n 1.21.002.000002/2006-05. Assunto:
Fornecimento de cestas básicas aos indígena Ofayé-Xavante, em cumprimento ao 
TAC firmado nos autos da Ação Civil Pública n° 2000.60.00.7766-4. Promoção de 
Arquivamento às fls. 111/113. Procurador Oficiante: Dr. Gustavo Moyses da 
Silveira, Procurador da República no Município de Três Lagoas -  MS. Relator: Dr. 
Paulo Gilberto Cogo Leivas. Decisão: A Câmara deliberou não homologar o 
arquivamento, determinando o retorno dos autos à Unidade de origem, para que 
sèja investigada a situação alimentar e nutricional da comunidade Ofayé-Xavante e 
o acesso aos programas e ações de segurança alimentar, como os acima referidos, 
bem como sobre o cumprimento da Léi n° 11.346/2006 no que se refere às cestas 
básicas. Unânime.

27. Procedimento Administrativo n° 1.21.002.000005/2006-31. Assunto: Verificação 
da assistência e da presença da Funai em relação à Comunidade Indígena Ofayé- 
Xavante, tendo em vista informações de que não teria participado das decisões do 
IDATERRA no cumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta nem de outras

' deliberações que envolvessem o interesse dos índios. Promoção de Arquivamento 
às fls. 170/171. Procurador Oficiante: Dr. Gustavo Moysés da Silveira, Procurador 
da República no Município de Três Lagoas -  MS. Relator: Dr; Paulo Gilberto Cogo 
Leivas. Decisão: A Câmara deliberou homologar o arquivamento, solicitando à 
Procuradoria da República no Município de Três Lagoas que tome providências em 
relação à falta de assistência médica e o mau uso dos recursos. À Coordenadoria 
Jurídica para registro da ação civil pública. Unânime.

28. Procedimento Administrativo n° 1.21.002.000007-20. Assunto: Apurar fato 
narrado por membros da comunidade indígena Ofayé-Xavante no sentido de que 
estaria pagando contas de energia elétrica em valores maiores que os pagos em 
áreas urbanas. Promoção de arquivamento às fls. 115/117. Procurador Oficiante: 
Dr. Gustavo Moysés da Silveira, Procurador da República no Município de Três 
Lagoas -  MS.. Relator: Dr. Paulo Gilberto Cogo Leivas. Decisão: A Câmara 
deliberou não homologar o arquivamento, determinando o retorno dos autos à 
Unidade de origem, para que busque confirmar a informação de que a tarifa 
residencial de baixa renda ainda não foi implantada por débito pretérito, bem como 
que seja informado sobre a possibilidade de aplicação retroativa da referida tarifa, 
de modo a viabilizar o pagamento dos débitos pela comunidade. Unânime.

29. Procedimento Administrativo n° 1.21.002.000009/2006-19. Assunto: Apuração 
dos motivos pelos quais foram aplicadas multas pela Receita Federal à Associação 
Indígena Ofayé-Xavante. Promoção de Arquivamento às fls. 52/53. Procurador 
Oficiante: Dr. Gustavo Moysés da Silveira, Procurador da República no Município 
de Três Lagoas -  MS. Relator: Dr. Paulo Gilberto Cogo Leivas. Decisão: 
Homologado o arquivamento. Unânime.

30. Procedimento Administrativo n° 1.21.002.000010/2006-43. Assunto: Apuração d á \
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' alienação de gado pela comunidade indígena Ofayé-Xavante, em razão do 
noticiado por membros da comunidade. Promoção de arquivamento às fls. 86/88. 
Procurador Oficiante: Dr. Gustavo Moysés da Silveira. Relator: Dr. Paulo Gilberto 
Cogo Leivas. Decisão: Homologado o arquivamento. Unânime.

31. Procedimento Administrativo n° 08123.005217/95-11. Assunto: Adotar
providências tendentes a solucionar a precariedade do imóvel onde se encontra 
instalada a CASAI. Promoção de arquivamento às fls. 903/906. Procuradora 
Oficiante: Dra. Ana Cristina Bandeira Lins, Procuradora da República no Estado de 
São Paulo. Relatora: Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho. Decisão: Homologado 
o arquivamento. Unânime.

32. Procedimento Administrativo n° 1.22.001.000024/2006-30. Assunto: Possíveis 
irregularidades na distribuição de mantimentos, realizada pela Fundação Cultural

'  Palmares, às comunidades remanescente de quilombos Colônia do Paiol, 
localizada no município de Bias Fortes/MG. Promoção de Arquivamento às fls. 
111/114. Procurador Oficiante: Dr. André Luiz Tarquinio da Silva Barreto, 
Procurador da República no Município de Juiz de Fora/MG. Relator: Dr. Brasilino 
Pereira dos Santos. Decisão: Homologado o arquivamento. Unânime.

33. Procedimento Administrativo n.° 1.22.003.000603/2008-24. Assunto:
Representação do Cacique Kaun Poty acerca da ausência de equipe de saúde 
especializada no atendimento a indígenas desaldeados do Triângulo Mineiro e Alto 
Paranaíba. Promoção de arquivamento às fls. 16/17. Procurador Oficiante: Dr. 
Frederico Pellucci. Relator: Dr. Brasilino Pereira dos Santos. Decisão: A Çâmara 
deliberou não’ homologar o arquivamento, déterminando o retorno dos autos à 
Unidade de origem, para acompanhamento dos trabalhos da Funai (Diretoria de 
Assuntos Fundiários, diretoria de Assistência e Coordenação Geral de Defesa dos 
Direitos Indígenas), no tocante ao requerimento da comunidade. Unânime.

34. Procedimento Admjnistrativo n° 1.22.009.000390/2008-81. Assunto: Veiculação 
de comentários pejorativos e discriminatórios contra indígenas publicados na

. imprensa. Promoção de Arquivamento às fls. 29/30. Procurador Oficiante: Dr. 
Edilson Vitorelli Diniz Lima, Procurador da República no Município de Governador 
Valadares -  MG. Relator: Dr. Brasilino Pereira dos Santos. Decisão: Homologado 
o arquivamento. Unânime. _

35. Procedimento Administrativo n.° 1.23.000.000357/2006-31. Assunto:
Representação formulada pela Advocacia Geral da União, noticiando a ocorrência 
de possível privação de liberdade do Coordenador Regional Substituto da FUNASA 
no Estado do Pará, Promoção de arquivamento às fls. 56/57. Procurador 
Oficiante: Dr. Felício Pontes Júnior, Procurador da República no Estado do Pará. 
Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Homologado o arquivamento. Unânime.

36. Procedimento Administrativo n° 1.23.000.000677/2008-53. Assunto: Abaixo- 
assinado firmado por milhares de pessoas do Município de Curuça -  PA,
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solicitando,em suma, a retomada do processo de concessão do Crédito de 
Implantação do INCRA na Reserva extrativista Marinha Mãe Grande de Curuça/PA. 
Promoção de Arquivamento à fl. 294. Procurador Oficiante: Dr. Felício Pontes 
Júnior, Procurador da República no Estado do Pará. Relatora: Dra. Deborah 
Duprat. Decisão: Homologado o arquivamento. Unânime. .

37. Procedimento Administrativo n° 1.23.000.003532/2008-12. Assunto: PAE ILHA 
GOIABAL, Município de Muaná/PA. Denúncia de humilhações e ameaças por parte 
do Sr. Antonio Silvio C. S. Paula e de seu filho Emerson A. Paula. Promoção de 
arquivamento às fls. 22. Procurador Oficiante: Dr. Felício Pontes Júnior, 
Procurador da República no Estado do Pará. Relatora: Dra. Deborah Duprat. 
Decisão: Homologado o arquivamento. Unânime.

38. Procedimento Administrativo n° 1.23.002.000118/2004-08. Assunto: 
Reivindicações propostas no I Fórum lndigena.de Políticas Públicas e os Povos 
Indígenas, realizado no município de Santarém/PA. Promoção de arquivamento às 
fls. 14/16. Procuradora Oficiante: Dra. Raquel Teixeira Maciel Rodrigues, 
Procuradora da República no Município de Santarém/PA. Relatora: Dra. Deborah 
Duprat. Decisão: Homologado o arquivamento. Unânime..

39. Procedimento Administrativo n° 1.23.003.000223/2007-71. Assunto: Matéria 
jornalística veiculada em “O Liberal” em 22.4.2007, noticiando o iminente envio ao 
Congresso Nacional de projeto de lei do Governo Federal específico sobre 
mineração em áreas indígenas, para regular a parceria entre empresas mineradoras 
e índios na exploração de garimpos nessas áreas. Promoção de Arquivamento à fl. 
31. Procurador Oficiante: Dra. Daniela Caselani Sitta, Procuradora da República 
no Município de Altamira -  PA. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: 
Homologado o arquivamento. Unânime.

40. Procedimento Administrativo n° 1.24.000.000058/2004-06. Assunto: Notícia de 
que o posseiro Jovêncio de Oliveira Ribeiro estaria'expandindo suas posses na 
aldeia de Curam, contra a vontade da comunidade e das lideranças indígenas, 
inclusive em área de vegetação natural. Promoção de Arquivamento à fl. 29. 
Procurador Oficiante: Dr. Duciran Van Marsen Farena. Relator: Dr. Brasilino 
Pereira dos Santos. Decisão: A Câmara deliberou não homologar o arquivamento, 
determinando o retorno dos autos ara ciência ao autor da representação. Unânime.

41. Procedimento Administrativo n° 1.24.000.000164/2005-62. Assunto: Propositura 
de uma ação de usucapião pelo Centro Social Sagrado Coração de Jesus, 
localizado no Município de Baía da Traição -  PB, perante a Vara Única da Comarca 
de Rio Tinto, que visa a aquisição do domínio do terreno que anteriormente 
pertencera à Comunidade Indígena Potiguara. Promoção de Arquivamento às fls. 
32/33. Procurador Oficiante: Dr. Duciran Van Marsen Farena, Procurador da 
República no Estado da Paraíba. Relator: Dr. Brasilino Pereira dos Santos. 
Decisão: Homologado o arquivamento. Unânime.
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42. Procedimento Administrativo n° 1.25.000.000381/2007-87. Assunto: Apurar os 
i motivos e a forma de criação dos Distrito de Saúde Indígena do Paraná, bem como 
, a substituição da entidade responsável pela prestação dos serviços de saúde aos 
- indígenas. Promoção de Arquivamento às fls. 413/428. Procuradora Oficiante:
Dra. Antônia Lélia Neves Sanches, Procuradora da República no Estado dq Paraná. 
Relatora: Dra. Ela Wiecko .Volkmer de Castilho. Decisão: Homologado o 
arquivamento. Unânime. . .

43. Procedimento Administrativo n° 1.25.003.003475/2004-35. Assunto: Apurar 
notícia em jornal a cerca do projeto “Caminho das Águas”, a ser desenvolvido pelo 
SEBRAE, para explorar o potencial turístico em 16 cidades do oeste paranaense, 
incluiria roteiros de visitas à Comunidade Avá-Guarani, situada nos limites do 
município de São Miguel do Iguaçu/PR. Promoção de Arquivamento às fls. 50/51. 
Procurador Oficiante: Dra. Gabriela Rodrigues Figueiredo, Procuradora da 
República no Município de Foz do Iguaçu/PR. Relatora: Dra. Ana Lúcia Amaral. 
Decisão: Homologado o arquivamento. Unânime.

44. Procedimento Administrativo n° 1.25.005.000841/2004-84. Assunto: Acordo de 
, - pavimentação de trecho da estrada do Apucaraninha, firmado entré os moradores

do Distrito de Lerrovílle e os índios da Comunidade Indígena Apucaraninha com o 
Governo do Estado do Paraná. Promoção de Arquivamento às fls. 104/104v. 
Procurador Oficiante: Dr. João Akira Omoto, Procurador da República no 
Município .de Londrina -  PR. Relatora: Dra. Ana Lúcia Amaral. Decisão: 
Homologado o arquivamento. Unânime.

45. Procedimento Administrativo n° 1.25.005.000842/2004-29. Assunto: 
Acompanhamento dos trabalhos relativos à realização da “Campanha de 
Esclarecimento junto à Comunidade Indígena Apucaraninha”, em atendimento ao 
TAC firmado entre o MPF, a Funai, a Comunidade Indígena Apucaraninha e a 
Copei Geração S/A. Promoção de Arquivamento às fls. 222/223. Procurador

- Oficiante: Dr. João Akira Omoto, Procurador da República no Município de 
Londrina. Relatora: Dra. Ana Lúcia Amaral. Decisão: Homologado o arquivamento. 
Unânime.

46. Procedimento Administrativo n° 1.26.000.000340/2003-20. Assunto: Apurar 
notícia da suspensão das aulas das escolas indígenas. Retirada do mobiliário e dos 
equipamentos. Suspensão do transporte escolar dos alunos do ensino fundamental 
e médio. E transferência do quadro de pessoal para outras escolas do município. 
Atos da prefeitura municipal de Jatobá/PE. Promoção de Arquivamento à fl. 130. 
Deliberação da Ata n° 341 de 10/06/2008. Notificação do Representante à fl. 147. 
Transcurso do prazo para contestações. Procuradora Oficiante: Dra. Andréa 
Walmsley Soares Carneiro, Procuradora da República no Município de Serra 
Talhada/PE. Relator: Dr. Brasilino Pereira dos Santos. Decisão: Homologado o 
arquivamento. Unânime.
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47. Procedimento Administrativo n.° 1.26.000.002315/2004-61. Assunto: Apuração 
de notícia da existência de moradores não índios na área indígena Kambiwá, Baixa 
da Faveleira. Promoção de arquivamento às fls. 144/145. Procurador Oficiante: 
Dr. Marcial Duarte Coelho. Relator: Dr. Brasilino Pereira dos Santos. Decisão: 
Homologado o arquivamento. Unânime. ,

48. Procedimento Administrativo n.° 1.26.000.001121/2008-72. Assunto:
Representação da indígena Lindalva Maria da Silva, contra o Cacique Kapinawá 
José Bernardino Barbosa, afirmando estar sofrendo ameaças de expulsão da aldeia 
Pau Férro Grosso, em Buique/PE. Promoção de arquivamento às fls. 26/27. Novas 
representações juntadas às fls. 32/39 e 41/44. Procurador Oficiante: Dr. Sérgio 
Rodrigo Pimentel de Castro Pinto. Relator: Dr. Brasilino Pereira dos Santos. 
Decisão: Retornem os autos para notificar a representante.

49. Procedimento Administrativo n° 1.26.004.000003/2006-45. Assunto: supostas 
irregularidades cometidas pela Funasa no acompanhamento do tratamento médico 
de indígena da etnia Atikum. Promoção de Arquivamento às fls. 600/601. 
Procurador Oficiante: Dr. Alfredo Carlos Gonzaga Falcão Júnior, Procurador da 
República no Pólo Serra Talhada -  Salgueiro/PE. Relator: Dr. Brasilino Pereira dos

, Santos. Decisão: Homologado o arquivamento. Unânime. - ■
50. Procedimento Administrativo n.° 1.27.000.001126/2007-87. Assunto:

\  Representação da Associação Estadual das Comunidades Quilombolas do Piauí
acerca do reconhecimento, demarcação e titulação de terras remanescentes de 
quilombos, localizadas no município de Isaias Coelho/PI. Promoção. de 
arquivamento às fls. 268/270. Procurador Oficiante: Dr. Carlos Wagner Barbosa 
Guimarães. Relator: Dr. Brasilino Pereira dos Santos. Decisão: Homologado o 
arquivamento. Unânime.

o  51. Procedimento Administrativo n° 1.29.000.001353/2004-95. Assunto:
Implantação de escola indígena Guarani em Cantagalo/Viamão. Promoção de 
Arquivamento à fl. 110/111. Procurador Oficiante: Dr. Felipe Souza, Procurador da 
República no Estado do Rio Grande do Sul. Relatora: Dra. Ana Lúcia Amaral.

- Decisão: A Câmara deliberou não homologar o arquivamento, determinando o 
' retorno dos autos à Unidade de origem, para a complementação das providências 

necessárias ao encaminhamento da questão. Unânime.
52. Procedimento Administrativo n° 1.29.000.001429/2004-82. Assunto: Cobrança 

do Estado do Rio Grande do Sul de uma política pública para a educação indígena. 
Promoção de arquivamento às fls. 444/444v. Procurador Oficiante: Dr. Felipe 
Souza, Procurador da República no Estado do Rio Grande do Sul. Relator: Dr. 
Paulo Gilberto Cogo Leivas. Decisão: A Câmara deliberou não homologar o 
arquivamento, determinando o retorno dos autos para que: a) seja realizada nova , 

„ promoção de arquivamento, de forma fundamentada, ou b) seja dado seguimento 
aos feito, nos termos do despacho de fl. 443. Unânime.

9



53. Procedimento Administrativo n° 1.29.010.000239/2004-29. Assunto: Invasão da 
Aldeia de Inhacapatum, em São Miguel da Missões -  RS. Promoção de 
Arquivamento às fls. 57/58.Procurador Oficiante: Dr. Felipe da Silva Müller, 
Procurador da República no Estado do Rio Grande do Sul. Relatora: Dra. Ana 
Lúcia Amaral. Decisão: Homologado o arquivamento. Unânime.

54. Peças Informativas n° 1.29.018.000005/2009-16. Assunto: Utilização da energia 
elétrica da propriedade de João Zanoelo pelos indígenas de Ventarra. Procuradora 
Oficiante:Dra. Andréia Rigoni Agostini,. Procuradora da República no Município de 
Erechim -  RS. Relatora: Dra. Ela Wiecko. Decisão: Homologado o arquivamento. 
Unânime.

V .

55. Procedimento Administrativo n° 1.29.018.000015/2009-51. Assunto: Apurar a 
possibilidade de arrendamento por indígenas de Mato Preto, mediante recursos da

•: v  Funai e de ONG, de parte da área agrícola de propriedade do Sr. João Zanoelo, 
situada no Município de Erebango. Promoção de arquivamento às fls. 29/29v.

7 Procuradora Oficiante: Dra. Andréia Rigoni Agostini, Procuradora da República no
1 Município de Erechim/RS. Relatora: Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho. 

Decisão: Homologado o arquivamento. Unânime.
56. Procedimento Administrativo n° 1.29.018.000018/2009-95. Assunto: Apurar a

' situação da comunidade indígena de Mato Preto no que diz respeito a alimentos e.
agasalhos. Promoção de arquivamento às fls. 45/46. Procuradora Oficiante: Dra. 
Andréia Rigoni Agostini, Procuradora da República no município de Erechim/RS. 
Relatora: Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho. Decisão: Homologado o 
arquivamento. Unânime. . '

57. Procedimento Administrativo n° 1.30.014.000041/2006-56. Assunto: 
Regularização fundiária da Comunidade Quilombola.da Ilha da Marambaia, no 
Estado do Rio de Janeiro. Relator: Dr. Paulo Gilberto Cogo Leivas. Decisão: 
Retornem os autos para que sejam juntada a promoção de arquivamento. Unânime.

58. Procedimento Administrativo n° 1.30.014.000061/2006-27. Assunto: Apurar a 
precariedade dos meios de locomoção para realização das ações de saúde por 
parte da equipe multisciplinar de saúde da Funasa nas cinco aldeias do Estado do

' Rio de Janeiro. Promoção de arquivamento às fls. 39/42. Procuradora Oficiante: 
Dra. Ariane Guebel de Alencar, Procuradora da República no Município de Angra 
dos Reis - RJ. Relator: Dr. Paulo Gilberto Cogo Leivas. Decisão: Homologado o 
arquivamento. Unânime.

59. Procedimento Administrativo n.° 1.30.014.0Q0032/2007-46. Assunto: Apuração 
de eventuais irregularidades na atuação do Chefe do Posto da FUNAI de Angra dos 
Reis e Paraty. Promoção de arquivamento às fls. 220/221. Procurador Oficiante: 
Dr. Fernando Amorim Lavieri, Procurador da República no Município de Angra dos 
Reis - RJ. Relatora: Dra. Ana Lúcia Amaral. Decisão: A Câmara deliberou pelo 
retorno dos autos à origem, em diligência, para comunicar o Pajé Tobi Itauna sobre

V
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a decisão de arquivamento. Unânime.
60. Procedimento Administrativo n.° 1.31.000.000583/2002-17. Assunto:

Representação do Conselho Indigenista Missionário -  CIMI, acerca de invasões de 
terras indígenas no Estado de Roraima. Promoção de arquivamento às fls. 18/19.

, Procuradora Oficiante: Dra. Andréia Pistono Vitalino. Relatora: Dra. Deborah 
Duprat. Decisão: Homologado o arquivamento. Unânime.

61. Procedimento Administrativo n.° 1.31.000.000437/2006-15. Assunto: Denúncia 
de remessa ilegal de ervas medicinais retiradas da Aldeia Aroeira para São Paulo,

c por servidora da FUNASA. Promoção de arquivamento às fls. 27/28. Procuradora 
Oficiante: Dra. Andréia Pistono Vitalino. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: 
Homologado o arquivamento. Unânime.

62. Inquérito Civil Público n° 08121.000119/99-21. Assunto: Apurar a real situação da 
Casa do índio em Porto Velho e responsabilidades das autoridades competentes. 
Promoção de arquivamento às fls.1330/332. Procuradora Oficiante: Dra. Andréia 
Pistono Vitalino, Procuradora da República no Estado Rondônia. Relatora: Dra. 
Deborah Duprat. Decisão: Homologado o arquivamento. Unânime.

63. Procedimento Administrativo n° 08121.000128/99-12. Assunto: Apuração de 
irregularidades praticadas pelo servidor da Funai Sadi Olívio Biavatti. Promoção de 
Arquivamento às fls. 59/61. Procuradora Oficiante: Dra. Andréia Pistono Vitalino, 
Procuradora da República no Estado de Rondônia. Relatora: Dra. Deborah Duprat. 
Decisão: Homologado o arquivamento. Unânime.

64. Procedimento Administrativo n.° 08121.000593/99-62. Assunto: Representação 
do Povo Indígena Arara, Aldeia Iterap, contra o fechamento, por parte de

, fazendeiros, da estrada que dá acesso à área indígena. Promoção de arquivamento 
às fls. 26/27. Procuradora Oficiante: Dra. Andréia Pistono Vitalino. Relatora: Dra. 
Deborah Duprat. Decisão: Homologado o arquivamento. Unânime.

65. Procedimento Administrativq n.° 1.32.000.000616/2005-34. Assunto: Denúncia 
de injúria cometida por servidor da FUNAI e de ameaça por indígenas contra 
transeuntes na BR-174, no trecho que cruza a terra indígena Waimiri Atroari. 
Promoção de arquivamento às fls. 36/37. Procurador Oficiante: Dr. Leandro 
Botelho Antunes. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Homologado o 
arquivamento. Unânime.

66. Procedimento Administrativo n° 1.32.000.000167/2007-96. Assunto: Critérios 
para viagens aéreas de indígenas em vôos comerciais no Brasil. Relatora: Dra. 
Deborah Duprat. Decisão: Homologado o arquivamento. Unânime.

67. Procedimento Administrativo n° 1.33.000.000628/2004-41. Assunto: Criação de 
Comissão Especial pelo Ministério da Justiça para estudar questões indígenas em 
Santa Catarina. Promoção de arquivamento à fl. 418. Procuradora Oficiante: Dra. 
Analúcia Hartmann, Procuradora da República no Município de Florianópolis. f \  j  
Relatora: Dra. Ana Lúcia Amaral. Decisão: Homologado o arquivamento. Unânime. y '
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68. Procedimento Administrativo n° 1.33.000.001949/2004-62. Assunto: Ameaça a
indígenas da Terra Indígena Morro dos Cavalos quando colhiam material, me mata 
nativa, para artesanato. Promoção de Arquivamento à fl. 36. Procuradora 
Oficiante: Drg. Analúcia Hartmahn, Procuradora da República no Estado de Santa 
Catarina. Relatora: Dra. Ana Lúcia Amaral. Decisão: Homologado o arquivamento. 
Unânime.. . . -

69. Procedimento Administrativo n° 1.33.000.000555/2005-78. Assunto: Notícia de 
abordagem discriminatória a indígenas por segurança privada e PM no Terminal 
Rodoviário de Rita Maria, Florianópolis -  SC. Promoção de Arquivamento às fls. 
50/51. Procuradora Oficiante: Dra. Analúcia Hartmann, Procuradora da República

,.u no Estado de Santa Catarina. Relatora: Dra. Ana Lúcia Amaral. Decisão: 
Homologado o arquivamento. Unânime.

70. Procedimento Administrativo n° 1.33.002.000001/2004-70. Assunto: Formas de 
garantir aos indígenas p  acesso e permanência no ensino superior. Promoção de 
Arquivamento às fls. 112/116. Procurador Oficiante: Dr. Rubens José de Calasans

v  Nefo, Procurador da República no Município de Chapecó -  SC. Relatora: Dra. Ela 
Wiecko Volkmer de Castilho. Decisão: A Câmara deliberou homologar, o 
arquivamento. Deverão ser extraídas cópias dos ofícios encaminhado pela Funai e 
péla Associação dos Universitários Indígena Kaihgangues e Guarani -  AUIKG para 
encaminhamento ao GT -  Educação, a fim de que promova discussões com a 
Funai, no sentido de melhorar as condições de acesso e permanência dos 
indígenas no ensino superior. Unânime.

71. Procedimento Administrativo n° 1.34.001.000410/2006-19. Assunto: Apurar a 
implementação do posto indígena na Aldeia, Tekóa Pyaú, que estaria sofrendo 
dificuldades para sua instalação dada a ausência de titularidade da terra pela União 
Federal. Promoção de arquivamento às fls. 83/84. Procuradora Oficiante: Dra. 
Ana Cristina Bandeira Lins. Relator: Dr. Paulo Gilberto Cogo Leivas. Decisão: 
Homologado o arquivamento. Unânime.

72. Procedimento Administrativo n° 1.34.001.003967/2006-01. Assunto: Apurar o 
fato, narrado por telefone pelo cacique Marcos Tupã, que pessoas não-indígenas 
invadiram as Aldeias Krukutu e Morro da Saudade. Promoção de arquivamento às 
fls. 08/09. Procuradora Oficiante:'Dra. Ana Cristina Bandeira Lins. Relator: Dr. 
Paulo Gilberto Cogo Leivas. Decisão: Homologado o arquivamento. Unânime.

73. Procedimento Administrativo n° 1.34.003.000001/2006-94. Assunto: Apuração 
de supostas irregularidades no fornecimento de vales-transporte e pagamento de 
ajuda de custo pela Funai a estudantes universitários indígenas. Promoção de 
Arquivamento às fls. 109/113. Procurador Oficiante: Dr. Fábio Bianconcini de 
Freitas, Procurador da República no Município de Bauru -  SP. Relator: Dr. Paulo

' Gilberto Cogo Leivas. Decisão: Homologado o arquivamento. Unânime.
74. Procedimento Administrativo 1.35.000.000477/2007-07. Assunto
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Acompanhar o pedido de reconhecimento da comunidade “Pontal dos Crioulos” 
como remanescente de quilombo, em Amparo do São Francisco (SE). Promoção de 
Arquivamento às fls. 51/54. Procurador Oficiante: Dr. Silvio Roberto Oliveira de 
Amorim Junior, Procurador da República no Estado de Sergipe. Relator: Dr. 
Brasilino Pereira dos Santos. Decisão: Homologado o arquivamento. Unânime.

75. Procedimento Administrativo n.° 08127.000112/97-70. Assunto: Aliciamento de 
índios Xerente. Desobediência à ordem judicial constatada com a invasão de terras 
indígenas e construções de ponte de alvenaria ha TI Funil, por parte dó Governo do 
Tocantins. Ação Civil Pública n.° 93.00.00800-85. Promoção de arquivamento às fls. 
622/624. Procurador Oficiante: Dr. Álvaro Lotufo Manzano. Relatora: Dra. 
Deborah Duprat. Decisão: Homologado o arquivamento. Ciência à Coordenadoria 
Jurídica para inserir no banco de dados. Unânime.

' 76. Procedimento Administrativo n° 1.36.000.001014/2002-11. Assunto: Apurar 
eventuais irregularidades na aplicação dos recursos do Convênio firmado entre 
Investco S/A e Prefeitura Municipal de Tocantínia, para aquisição de medicamentos. 
Promoção de Arquivamento às fls. 13/14. Procurador Oficiante: Dr. Álvaro Lotufo 

'• Manzano, Procurador da República no Êstado de Tocantins. Relatora: Dra. 
Deborah Duprat. Decisão: Homologado o arquivamento. Unânime.

77. Procedimento Administrativo n° 1.36.000.001266/2002-31. Assunto: 
Demarcação da terra indígena Inawebohona, localizada nos municípios de Pium e 
Lagoa da Confusão, Tocantins. Promoção de arquivamento às fls. 114. Procurador 
Oficiante: Dr. Álvaro Lotufo Manzano, Procurador da República no Estado do 
Tocàntins. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Homologado o arquivamento. 
Unânime.

78. Procedimento Administrativo n° 1.36.000.001382/2002-51. Assunto:
Acompanhar a gestão dos convênios celebrados visando à prestação de assistência 
básica de saúde à população indígena das aldeias da Reserva Indígena Xerente. 
Promoção de Arquivamento às fls. 124/125. Procurador Oficiante: Dr. Álvaro 
Lotufo Manzano, Procurador da República no Estado de Tocantins. Relatora: Dra.

' Deborah Duprat. Decisão: Homologado o arquivamento. Unânime.
79. Procedimento Administrativo n° 1.36.000.000513/2003-63. 

Assunto: Construções e projetos de interesses do Governo do Estado do 
Tocantins nas reservas Xerente, Javé e Karajá. Promoção de Arquivamento às fls. 
23/24. Procurador Oficiante: Dr. Álvaro Lotufo Manzano, Procurador da República 
no Estado do Tocantins. Relatora: Drá. Deborah Duprat. Decisão: Homologado o 
arquivamento. Unânime.

80. Procedimento Administrativo n.° 1.36.000.000220/2004-67. Assunto: Apuração 
de eventual omissão no serviço de saúde prestado ao indígena João Damasceno 
Ktitêmkê Xerente, falecido em 11.02.2004. Promoção de arquivamento às fls. 42/44. 
Procurador Oficiante: Dr. Álvaro Lotufo Manzano, Procurador da República no
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Estado do Tocantins. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Homologadò o 
arquivamento. Unânime.

81. Procedimento Administrativo n° 1.36.000.000423/2004-53. Assunto: Apuração
de eventual negligência da Funasa em Formoso do Araguaia na viabilização de 
atendimento médico-hospitalar ao indígena Francisco Tatxiware Javaé, falecido em 
5 de fevereiro de 2001. Promoção de Arquivamento às fls. 30/32. Procurador 
Oficiante: Dr. Álvaro Lotufo Manzano, Procurador da República no Estado do 
Tocantins. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Homologado o arquivamento.' 
Unânime... ' , . '

82. Procedimento Administrativo n° i . 36.000.000843/2004-30. Assunto: Verificação 
da regularidade do projeto de piscicultura para a aldeia Brejinho. Promoção de 
Arquivamento às fls. 13/14. Procurador Oficiante: Dr. Álvaro Lotufo Manzano, 
Procurador da República no Estado do Tocantins. Relatora: Dra. Deborah Duprat. 
Decisão: Homologado o arquivamento. Unânime.

83. Procedimento Administrativo n° 1.36.000.001276/2004-39. Assunto: 
Representação subscrita pelas ONGs Associação Indígena Xerente -  AIX,

; .. Conselho das Organização Indígenas do Povo Javaé da Ilha do Bananal -  Conjaba 
e Sociedade de Apoio às Ações de Saúde, Ensino e Pesquisa no Estado do 
Tocantins -  Sasep, que pleiteiam a interveniência do MPF para superar as

/ ' dificuldades enfrentadas na operacionalização de convênios celebrados com a 
Funasa para a execução de ações complementares à saúde indígena. Promoção de 
Arquivamento às fls. 83/85.: Procurador Oficiante: Dr. Álvaro Lotufo Manzano, 
Procurador da República no Estado do Tocantins. Relatora: Dra. Deborah Duprat. 
Decisão: Homologado o arquivamento. Unânime.

84. Procedimento Administrativo n.° 1.36.000.000558/2006-81. Assunto: Apuração 
dos motivos da morte de criança indígena da Aldeia Recanto, ocorrida no Hospital 
de Referência do Município de Miracema/TO. Promoção de arquivamento às fls. 
35/36. Procurador Oficiante: Dr. Álvaro Lotufo Manzano. Relatora: Dra. Deborah 
Duprat. Decisão: Homologado o arquivamento. Unânime.

85. Procedimento Administrativo n° 1.36.000.000579/2006-04. Assunto:
Requerimento formulado pela Comissão Indígena Pankararu com o fim de apurar 
eventual precariedade no serviço de saúde prestado aos membros de sua etnia 
residentes na cidade de Gurupi/TO. Promoção de Arquivamento às fls. 30/31. 
Procurador Oficiante: Dr. Álvaro Lotufo Manzano, Procurador da República no 
Estado do Tocantins. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Homologado o 
arquivamento. Unânime. .

86. Procedimento Administrativo n° 1.36.000.000297/2007-80. Assunto: Apuração 
das circunstâncias da prisão do indígena Ranulfo Curcino de Oliveira Xerente. 
Promoção, de arquivamento às fls. 245/246. Procurador Oficiante: Dr. Álvaro 
Lotufo Manzano, Procurador da República no Estado do Tocantins. Relatora: JDra.
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Deborah Duprat. Decisão: Homologado o arquivamento. Unânime.
87. Procedimento Administrativo n° 1.36.000.000564/2007-19.Assunto: Apuração

de eventual utilização irregular do veículo F-4000 pertencente à Funai -  
ERA/Araguaína, pelos indígensa da etnia Apinajé. Promoção de Arquivamento à fl. 
29. Procurador Oficiante: Dr. Álvaro Lotufo Manzano, Procurador da República no 
Estado do Tocantins. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Homologado o 
arquivamento. Unânime. .

88. Procedimento Administrativo n.° 1.36.000.000404/2008-51. Assunto: Notícia de
venda de bebidas alcoólicas para índios da Aldeia São José, no Município de 
Tócantinópolis/TO. Promoção de arquivamento às fls. 16/17. Procurador Oficiante: 
Dr. Álvaro Lotufo Manzano. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Homologado 
o arquivamento. Unânime. , ' .
Nada mais havendo a tratar, foi er ' " ' 19h.

DEBORAH MACEDO _____3 PEREIRA
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Procurador Regional da República 

Suplente



PGR

fls.

MPF/PGR N° 08100.005559/97-33

Arquive-se, conforme Ata da 350a Reunião da 6a Câmara de Coordenação 

Revisão, realizada no dia 28 de abril de 2009.

Brasília, 19 de agosto de 2009.

Ivoneidç iièila de Mattos 
Técnico Administrativo 

6a CCR



Encaminhe-se a ( o ) , _ _ ^ Í £ ? l - ~ ------ -a

DiARCUCCA,j£jJL^-iá-


