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São Gabriel da Cachoeira, 17 de ~tubro

de 1991.

Exmo Sr. Dr. Raimundo Sérgio Leitão~
Venho através desta

car+a faz é-lo ciente das úi·timas ocorrências.

A) Tu.do começou por causa de uma matéria publicada em nosso informativo WAYD'RY edição n2 9 de Agosto e Setembro do corrente oo~o.
A matéria g_ue leva o título ·~.São Gabriel em Festa" como podemos n,2
tar os :principais líderes de Iauareté, Taracuá, Pari Cachoeira, que
aqUi eotiveram. por ocasi~o dos festejos, foram. que1 me disseram que deveriam.os críticar vários acontecimentos nestes 100 anos.
:B) Dai então surgiu .a. idéia de escrev.er a.matéria, pz-ocuramoa colo
coisas nos seus devidos lugares, não incriminam.os absolutamente
niil@.lém, mais sim procuram.os mostrar,
a ver'dade que a mui toa anos estava escondido.
caras

C) Eu f'ui chamadopara :prestar esclarecimentos diante d.a Promotora,
o cidadão que se sentiu atinjido (Francisco Ba.nguila. de Andrade) se apr.§:_
sentou com seu advogado, tentando me intimidar ou pressionar, para que
eu retratasse a matéria e pedisse desculpas ao soposto ating'ido. Eu. porém me neguei a isso, dizendo que a matéria tinha sido escrita em forma
conjunta com a Diretoria da FOIRN e al&runs líderes conJ.1ecedorea da história., e por isso eu não assina.ria, :pois se assim eu fizesse simplesm~
te estaria desmoralizando minha Diretoria e os.líderes.
Por isso sugeri que eu primeiro convoca.ria a diretoria e uma Assessoria júridica para dar alguns parecer ao caso.
Assim foi .mais ou menos nossa conversa diru1te da Promotora, embora
outras conversas tenl'la surgido na discussão, mais todas sem. nenhuma. importância •
.Dr. Sérgio não sei se agi ma.l, mais em nenhum momento me deixei
intimidar, e nem permiti que gritassem comigo.
Sei que a copia da ata já deve estar em $uas mãoo, por isso espero
ter e contar com suas orientações.

Abraços de seu amí.go

NÚCLEO DE DIREITOS INDÍGENAS

de outubro

de 1991.

llmo. Sr.
Braz de Oliveira França
Presidente da Federação das
Organizações
Indígenas do Rio Negro(FOIRN)
São Gabriel da Cachoeira - AM

Prezado

Braz:

Recebemos
a sua correspondência
datada de 17 de
outubro
de 1991, com comentários
sobre a repercussão
da
matéria por você assinada e publicada no informativo Wayury
da FOIRN. Recebemos
também a cópia do termo da audiência
realizada
no
dia
14/10.
na qual
você
foi
chamado
a
comparecer
pela
Promotora
de Justiçb
de São Gabriel
da
Cachoeira.
Inicialmente,
dando seguiment.o a nossa conversa
por telefone, gostaríamos de esclarece que pode-se dizer que
a matéria publicada no Wayury nâo foi dirigido a uma única
pessoa. Isto quer dizer qus ela faz uma afirmação genérica,
podendo
recair
sobre
vários
individues
- Afinal,
foram
vários os agr-aciados com hon r a r La s nos festejos realizados
pela passagem dos 100 anos de fundação de São Gabriel da
Cachoeira!
Assim, consideramos
ser de difícil comprovaç:ão a
acusação feita a vocé de ter ofendido alguém diretamente com
a matéria.
Por isso mesmo,
aconselhamos-lhe
a adotar· um
comportamento
no sentido de afirmar que a matéria publicada
não foi dirigida a ninguém. E só! Não faça,
para quem quer
que seja, afirmações do tipo: "só falamos a verdade sobre a
história dos r nd oss em São Gabi-iel da Cachoeira"' ou "eu não
quis o t e nde r fulano ou beltrano".
Quanto menos comentários
você produzir sobre o caso, melhor sera.
Em relação à audiência convocada pela Promotora de
Justiça, é importante saber que ela não tinha o menor poder
para
fazé-lo. Segundo a lei
geral que trata dos crime, o
chamado Codigo Penal, quando acontece
o crime
de
calúnia
( que. 'possivelmente é o e r irne que, estão 1 he acusando de ter
cometido),
a denúncia
ao juiz para processar
e julgar o
acusado não pode ser fei t a pelo p r orno t.o r de Justiç.a, mas
sim, por um advogado contratado por quem se julga ofendido.
A participação do promotor so acontecera quando do andamento
do processo ja na Justiça. Quem pode realizar audiência de
conciliação
neste caso é o Juiz. So que. para isso. ê
necessário
a ex i s t.ê ric i a de um processo, o qua L, pelo que
pudemos constatar, ainda não foi propos~c.
í
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Neste
caso,
como você se comprometeu
a comparecer
segunda
audiência
marcada
para
o dia
04/ l l,
r ec omerid.arno
s
que nela
afirme
apenas
o seguinte:
"N~O FIZ NADA, N?:10 TENHO
DO QUE ME RETRATAR".
Não assine
r.ada , só decla r e isso.
A
promotora,
ou o advogado
do que se julga
ofendido,
não têm
pocíe r p a r a obrigá-lo
a dac l e r a r ou assinar
qualquercoisa.
Achamos
ainda
conveniente
que
você
se
faça
acompanhar,
nesta
audiência,
de outros
diretores
da FOIRN,
que
se
encontrem
em São
Gabriel
neste
período.
Este
acompanhamento
é
apenas
para
lhe
prestar
apoio
e
solidariedade.
Eles
não devem falar
nada,
mesmo que sejam
perguntados.
Qualquer
documentação
que
cheque
às
suas
mãos
sobre
o caso,
por
favor
nos comunique
por
telefone
antes
de
tomar
qualquer
atit~de,
além
de
envia-las
pelo
correio
imediatamente,
para
que possamos
fazer
c one i cíe r-ac õe s sobr·e
suas
possíveis
implicações
e conseqüências.
Esperando
ter
lhe sido
úteis
neste
momento de dificuldade,
despedimo-nos,

à

Atenciosamente,

~'4A-~c1-J:.,'-~()
R~UNDO

~RGIO

Assessor

ANA

t~~·J L~)

BARROSLEIT~O
Jurídico

.

O LEITHO
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'.Sã.o

Gabriel

da Cachoeira
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5 de novembro. de 1991

Federação das Orc;a.nizações Indígenas

do Rio Negro=FOIRN=
=Dr.Raimundo
Sergio E A.na Valeria
Assessures Juridicos N D I
Exm.o Drs Sergio e Ana
Anexo estou envi.ando uma cópia da Ata da Audiencia com a Promotora
de Ju~tiça da Comarca de S.Gabriel. Ocorrida no dia 4 do corrente.
'
Esteve comigo o companheiro
Gersem e con:f'orme as
instruções recebidas, não comentamos nada, e a audiencia por nossa
parte ficou reduzida duas palavras,ttNão fiz nada, e não tenho nada a
retratar", e ponto final. Mu.ito embora o Dr. Dagoberto Pinder de Alburqueque
(advogado do reclamante) tivesse tentado convencer a mim e ao Gersem
de que eu teria que pedir desculpas e fazer uma retratação por escrita para a pessôa que achava ofendida, na Matérias. Gabriel em festa
pÚblicada no boletim Wayury edição N2 9 de circulação interna da Foi:rn.
Como eu me recusava a suas intenções, estaria ~orçando o seu cliente
tomar ·-ou::·bJ'.'as dê.cisoes Judicüüs,
que iria ·implicar em altos gastos.
Por isso seria melhor acabar com isso logo alí' mesmo, pedindo desculpas ect ••
,
,,,,_
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.
,.,,
Porem como nao recuamos, nao sabemos quais serao suas
ações. O que podemos adiantar no momento é que o Dr. Dagoberbo é candidato a Prefeito na proxim.a Eleição, e como~ de conhecimento do proprio
Dagoberto de que a Foi:rn tem grande influencia Politica, o maxim.o que
ele poderá fazer será contrata.I' um outro advogado :para seu cliente.
Bom: QUE VIVER?,~.
Qualquer coisa estarei lhes passando informações necessarias.
Anteciosa.mente.

DO E~'l'ADO no AMAZONAS
DE ~JQ;p~~ DA CACHO.EIRA

MlNIS'l'ÉlUO
PÚBLICO
l"IUHWTCRIA
DE JUSTIÇA
TERf.10

DE

AUDIÊOCIJ\ SEM ACORDO

A o o qua.torze
d La a d o rn ê s d e outubro
e
& o lOaOO !;-f'__;~~--~; o tu
Manaus,
na a e d e ela PilOt-lOTOHIA-DE- JUSTIÇA-DE-~~~
~~i
OAO'áí\11:íiP'OR, na s a Ln de a u d e n c a , onde se encontrava o(a) Dr(a) : _

-N~;;;:;-;-;-Um- ,

d e ~111 Move e entoo

-;id;d;-ã;

í

í

___ .C..LWQLMAB..U DE J,OUZA ----------------, Pro m o to r ( a ) d o Jus ti ç n reripo e tivamente, comigo secret~rio(u),
ao final assinado, reulizou-oc
a
Audi;ncia desi3anada no procedimento nQ
/
e
compareceu(
ram) :_ FRANCISCO - llaud.im ----------------------------·-----reclam;:inte'
e
o sr ( a ) : ---l3RAZ..DE...oLlllIERA-1filli.N-CLL--------------------------

r e e 1 a 111 a d o ( o ) •

Após Longa tentativa de conciliação amigável levada a efeito pelo(
a) doutor(a) Promotor(a)
de Justiça, as partes chegaram
as ocguint.e s composição
am í.g av c.l : A aud.iênoia foi suspensa para o dia. 04 de novembro
1 ~ ) do corrente ano, :para que a parte reclamada a.:Prescmte-se acompanhado de seu
advogado e poeaa. oonsul ta.r os demais rasponsáwis
pela publicação do boletim
... por eoorito.
WA'YORY para um retrataçao

)04,.11.91 -

Abert& a 8Udiênoia a parte reolamad.a declarou não ser yoasÍvel qual

que~ pedido de desculpas, tenda sido essa também a deoi~ão doa demais responsá
veis pelo boletim. Dainte das deolaraçÕee o advogado do reolamante :providenoi.!
rã as medidas judioiaia

cabíveis.

O descumprimento de qualquer

cl;us11la

con~

tantos deste ucordo
refercr1dndo
pelo(o)
Dr(n) Promotor(a)
de JuGt!
ça, nos termoB do Art.55,
§ ~nico dn Lei 7.244/84,
impliccr5
nns /
medidaa Legais cabfveis
a qualquer
parte.
Nado mote lido, e ccl1~do
conforme voi devidumento
assinado por todoo o por mim
oecrat~rio(n)
que datilografoi.

Dr(n)
t: \

