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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA 
JUDICIÁRIA DO ESTADO DE RONDÔNIA. 

VARA DA SEÇÃO 
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Procurador da República infra assinado, com fulc4 no art. 129, 
incisos e III e V . e art. 231 e parágrafos ambos da Constituição 
Federal, e Lei nr. 7. 3 4 7 /85, artigo 12 inciso IV, vem propor a 
presente 
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AÇÃO CIVIL PÚBLICA, 

Contra: \ 

1. JOAQUIM ROMERO FONTES, 
casado, agropecuarista, podendo ser encontrado 
Livramento, no Município de Corumbiara-Ro., 

brasileiro, 
na Fazenda 

2. ALCEU ELIAS FELDMAN, brasileiro, 
casado, agropecuarista, podendo ser encontrado à rua Ricardo 
Francisco, 633, na cidade de Vilhena, fone 321-3094 ou na fazenda 
Juliana, no citado municipi~; 

3. ANTENOR DUARTE, brasileiro, casado, 
agropecuarista, podendo ser encontrado à Av. Pedro Álvares Cabral, 
5071, fone 321-2381 em Vilhena, ou na fazenda São Judas, no citado 
município; 

4. Hércules Golveia Dalafini, brasileiro, 
casado, agropecuarista, podendo ser encontrado na fazenda modelo no 
município de Vilhena-Ro., 



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE 

2 

- .. 
.. ~ 

5. Denis Golveia Dalafini,\ brasileiro, 
casado, agropecuarista, podendo ser encontrado na fazemda modelo no 
município de Vilhena-Ro., 

6. Manoel José Gouveia, brasileiro, 
casado, agropecuarista, podendo ser encontrado na fazenda modelo no 
município de Vilhena-Ro., 

pelos seguintes fatos e fundamentos de 
direito: 

~ .. 
DOS FATOS: 

1. o chefe da "Frente de Contato Guaporé", 
órgão da Fundação Nacional do Índio - FUNAI, enviou oficio à 
Procuradoria da República no Estado de Rondônia relatando que, há 
veementes indícios que na região do vale dos rios Corumbiara e 
omeré, no Município de Vilhena e Corumbiara-Ro. , há presença de 
índios isolados, ou seja, silvícolas que ainda não tiveram qualquer 
contato com o homem dito civilizado, e que os constantes 
desmatamentos das fazendas naquela região, vem, ano a ano, 
reduzindo a área de perambulação daqueles índios. 

2. Segundo se infere do documento em 
anexo, empregados de fazendas da citada região, informaram aos 
servidores da FUNAI a presença de indios, inclusive que estes 
teriam levado objetos de trabalho bem como mantimentos, o que 
reforça as crença da FUNAI de que naquela região vive um grupo de 
índios ainda não contatados. 

3. Os constantes desmatamentos, bem como a 
prática de atear fogo aos pastos na época da seca (verão da região 
amazônica), quando via de regra o f.ogo adentra na mata virgem, 
coloca em risco a sobrevivência desse gtupo indígena. 

4. Aliado n isso, a presença do homem 
branco na região, pode levar ao citado grupo indígena, epidemias 
para os quais os silvicolas não tem a menor imunidade biológica, 
como a malária, a gripe, o sarampo, a febre amarela etc., que pode 
facilmente dizimar o grupo que ali vive. 



5. hssim, se faz urgente que st desenvolva 
ações visando manter contato com o citado grupo indige a, ao menos 
para conhecer o número de almas que ali vivem, a que grupo 
pertencem, e traçar um programa mínimo visando a protegê-los da 
extinção, o que inimaginável. 
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6. Como se sabe, na época do inverno na 
região amazônica (novembro a maio), as estradas vicinais ficam· 
praticamente intransitáveis, além do que, os trabalhos dentro da 
mata virgem onde ficam os silvícolas é quase impossível, além dos 
riscos de queda de galhos de grande árvores, de forma que, o 
trabalho da FUNAI nesta .'época fica totalmente prejudicado. 

7. Portanto, nesta data só restam os meses 
de agosto, setembro e outubro para que se desenvolva um trabalho 
ágil, com facilidade de locomoção, visando a adentrar nas matas 
para encontrar vestígios do grupo de índios isolados. 

8. o trabalho inicialmente a ser 
desenvolvido pela FUNAI, é encontrar vestigios dentro da mata, da 
pouca que ainda resta, de perambulação dos índios, como construção 
de utapiri", pequena cabana rústica construida com folhas de 
coqueiros, armadilhas indígenas, arcos, flexas, locais onde os 
mesmos colhem frutos e mel de abelhas, e as vezes fazem pequenas 
plantações de milho, mandioca e outras plantas. 

9. É um trabalho de pesquisa, visando 
localizar os indios, conhecer seus hábitos e com isso, se possível, 
identificar a que grupo indigena pertecem ou são aparentados, e no 
futuro, estabelecer contatos com os mesmos. 

10. Todavia, como relata o chefe da 
"Frente de Contato Guaporé", alguns proprietários de fazendas 
daquela região dos rios Corumbiara e Omeré, não concordam em 
autorizar que servidores da FUNAI aderrt rem suas propriedades, nem 
mesmo na parte de mata que constitue a ,reserva legal, nos termos do 
Código Florestal, para fazer seus trabalhos. 

11. Narra o chefe da "Frente de Contato 
Guaporé" que, segundo os mapas obtidos através de imagem de 
satélite e um mapa obtido pelo método DSG, puderam visualizar onde 
se encontram as maiores concentrações de floresta naquela região, 
bem como as vias de acesso, e que, sem permissão dos proprietários .. 
das fazendas, fica praticamente impossível desenvolverem seus\ 
trabalhos. 
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12. como se vê emérito I julgador, 
inobstante haver fortes indicias de que região dos rios Corumbiara 
e Omeré, perambula um grupo de indios isolados, os servidores da 
FUNAI encarregados de contatar o mesmo está sendo tolhido em seu 
trabalho pelos réus, que se negam a autorizar a entrada de 
servidores da FUNÀI em suas propriedades, apenas e tão-somente para 
procurar vestigios dos índios isolados e fazer contato com os 
mesmos, visando a protegê-los da extinção, pois com os constantes 
desmatamentos e queimadas os índios ficam cada vez mais sem espaço. 

~ 13. Por outro lado, há que se dizer que, 
nenhum prejuízo sofrerão os réus com a presença de servidores da 
FUNAI com o trabalho de pesquisa nas reservas florestais legal de 
suas propriedades, pois que ditos servidores somente pesquisarão 
vestígios do grupo de indios isolados. 

DO DIREITO: 

14. O ART. 129, inciso III da Constituição 
Federal dispõe que é funcão institucional do Ministério Público 
promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção 
do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros 
interesses difusos e coletivos. 

15. o inciso V do citado dispositivo 
constitucional arremata que, cabe ao 11Parquet" defender 
judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas. 

17. o art. 231 da Lei Maior, que se 
encontra no capitulo VIII destinado aos indios reza: 

"art. 231. São reconhecidos aos índios sua: 
organização social, costumes, lfnguas, crenças e tradições, e os\ 
direi tos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, ·. 
competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os 
seus bens. 
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efeitos juridicos os atos que tenham por objeto a cupação, o 
domínio e a posse das terras a que se refere este a tigo, ou a 
exploração de riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos nela 
existentes, ressalvado relevante interesse público da União, 
segundo o que dispuser lei complementar, não gerando a nulidade e a 
extinção direito a indenização ou a ações contra a União, salvo, na 
forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas da ocupação de boa 
fé." 

16. Por fim, o art. 20, inciso XI arremata 
que, são bens da Uniãd, as terras tradicionalmente ocupadas pelos 
indios. 

\ 

17. O Código Florestal, Lei nr , 4.771/65, 
com a redação que lhe deu a lei nr. 7.803 de 18.07.89, em seu art. 
44, parágrafo único, dispõe: 

"A reseva legal, assim entendida a área de, 
no minimo, 50% (cinqüenta por cento), de cada propriedade, onde não 
é permitido o corte raso, deverá ser averbada à margem da inscrição 
da matricula do imóvel no registro de imóveis competente, sendo 
vedada a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a 
qualquer titulo, ou de desmembramento da área" 

18. Nestas áreas, como se vê, não pode 
haver corte raso, tampouco exploração de madeira com plano de 
manejo, a área tem que se manter intocável, propriciando a vida de 
animais selvagens, e no caso ora em debate, visa o autor que a área 
possa ser vistoriada por servidores da FUNAI, para encontrar índios 
isolados. 

19. Nestas florestas que a lei tem como 
"reserva legal11, não pode o proprietár.io impedir o livre acesso de 
autoridades administrativas (IBAMA, FUNAI, Minist. da Agricultura), 
pois que se destinam precipuamente a vida selvagem e pesquisas. 

20. Ora Excelência, confirmada a presença 
de índios que vi vem naquela área, conf arme nossa Lei Magna, as 
terras pertencem a União, sendo destinada aos índios, e não a 
particulares, que as ocuparam e ano a ano expulsam os índios, com 
derrubadas e queimadas, reduzindo seu habitat, fazendo letra morta 
da Constituição. 
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21. É verdade que a presente aç-o:· ·nã'o visa 

discutir a posse ou o domínio da área, todavia, é deve -se que, em 
tese, as terras pertencem a União, porque tradicionalmen e ocupadas 
pelos índios, logo, não se justifica a resistência daqueles que. 
hoje tem a posse da área em não permitir os trabalhos de servidores\ 
da FUNAI. 

22. Certamente os réus têm receio de que, 
contatados os .i ndios, a I•'UNAI irá propor n (~c.-.i nçno tio uma n rc::iR 
indígena, razão pela qual a cndn ano ou ~óus rn~om imonsnR 
derrubadas, vis~ndo a consolidar a posse da área e não permltom os 
trabalhos da FUNAI. ~ 

23. Por outro lado, há que se ponderar 
também que, o conceito de propriedade não é absoluto, devendo 
atender a fins sociais, como expressamente exigiu o legislador 
constituiente ao estabelecer no inciso XXIII, do art. 511 que a 
propriedade atenderá sua função social. 

24. o eminente constitucionalista José 
Afonso da Silva, ao comentar citado dispotivo ensina: 

"IV - FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE 

14. Questão de ordem 

A propriedade atenderá sua função social, 
diz o art. s~, XXIII, pra a propriedade em geral. Essa disposição 
bastava para que toda forma de propriedade fosse intrinsicarnente 
permeada daquele principio constitucional, mas a Constituição não 
se limitara a isso. Reafirmou a inst,ituição da propriedade privada 
e sua função social corno principios·aa ordem econômica (art. 170, 
II e III), relativizando, assim, seu·significado, como vimos .... ". 

{In Direito Constitucional Positivo, 8a 
Edição, Malheiros Editores, 1.992, pg. 254). 

25. Se assim é, não se justifica que, sob o 
argumento de que os réus são detentores da propriedade, proíba o 
trabalho de servidores da FUNAI no sentido de contatar indios 
isolados. 
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DA COMPETtNCIA DA JUSTIÇA FEDERÃ~: 
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Fed(]ral, ai» que aos _juizes federais compete processar e julgar as 
causas que envolvam a disputa sobre direitos indígenas, e o Excelso 
Pretório analisando mencionado dispositivo face caso concreto de 
homocidio de .indios, decidiu que a competência para o caso seria da 
Justiça Federal. 

n""r 1 , .• ::, 

27. No caso em tela, se trata de disputa 
sobre direi tos indígena, pois que, no fundo, está a questão da 
sobrevivência de uma nação ou grupo indígena, que merece especial 
proteção do poder público, face sua fragilidade, vez que, sequer 
contatos com o homem dito civilizado têm. ou na pior das hipóteses, 
conflitos de posse sobre as terras, pois que constitue aquela área 
de perambulação dos silvícolas. 

28. Ademais, o autor da ação é o Ministério 
Público Federal, o que por si só atrai a competência da Justiça 
Federal, conforme já decidiu o Eg. Superior Tribunal de Justiça, 
verbis: 

11PROCESSUAL - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - 
PARTE - COMPET~NCIA - JUSTIÇA FEDERAL 

Se o Ministério Público Federal é parte, 
Justiça Federal é competente para conhecer do processo11 

a : 
\ 

(DJU, seção I, pg. 20482, 04.10.93). 

DA PROPRIEADADE~DA AÇÃO: 

29. A Ação Civil Pública é o instrumento 
próprio para se conseguir o objetivo desejado (pesquisa por parte 
da FUNAI de indios isolados), isto porque o inciso IV do art. lQ da 
Lei nr. 7.347/85, com a nova redação da Lei nr. 8.078/90, dispõe 
que regem-se pelas dispões da citada lei, os danos morais e 
patrimoniais causados a "qualquer outro interesse difuso ou 
coletivo". 
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JO. No caso em tela, os ré!s com suas 
atitudes (desmatamento e queimadas além de impedir a ação da 
FUNAI) , estão causando dano a comunidade de índios i. alados, vez 
que estão desrnatando terras tradicionalmente ocupados pelos 
silvícolas, expulsando-os, destruindo toda sua cultura, como 
cemitérios, lugares sagrados, etc. etc, e principalmente colocando 
em risco sua existência. 

31. Dessa sorte, é fora de dúvida que se 
trata de interesse difuso, pois que interessa não só aos índios que 
lá vivem, que certamentetnão. têm a menor noção do que seja direito, 
mas a toda sociedade dita civilizada, pois não se concebe que, em 
nome da propriedade privada, que o legislador maior colocou 
limitações, se provoque a extinção de urna nação ou de um grupo de 
pessoas que devido sua cultura, não têm a menor condição de 
defender seus interesses e direitos. 

32. A sobrevivência das minorias, ai\ 
incluidos os povos indigenas, é mais que uma questão local ou mesmo 
nacional, é objetivo da comunidade internacional, vez que o Brasil 
é signatário da Convenção nr. 107 da Conferência Geral da· 
Organização Internacional do Trabalho, que trata das "populações 
indigenas e tribais", aprovada pelo Decreto nr . 58. 824 de 14 de 
julho de 1. 966, pelo qual o Brasil se comprometeu a proteger as . 
populações tribais, bem como tomar medidas para mantê-las em seus 
territórios. 

33. Logo, o direi to que se visa proteger 
nesta ação é difuso, nos termos do inciso IV do parágrafo 12 da Lei 
nr. 7.347/85. 

DO PEDIDO LIMI~AR: 

34. corno já se disse acima, estamos em 
plena época de derrubadas e queimadas na região amazônica, e na 
região onde vivem os indios isolados, e que se localiza a fazenda 
dos réus, está havendo grandes desmatamentos, e se não houver uma 
ação rápida da FUNAI, muitos vestígios da presença indígena na área 
desaparecerão, como construção de tapiris, armadilhas, árvores que 
os indios tiraram mel, roças, e mesmo cemitério indígena, pois com 
a derrubada e queimada, os fazendeiros não respeitam quaisquer 
vestígios, ao contrário, procuram destruir tudo o quanto possa 
servir de prova da presença indígena. 
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35. Além do mais, o período qe seca 
permanece somente até novembro, e se não hover trabalho I efetivo 
nesta época, ficará o mesmo seriamente prejudicado. 

36. Assim, se for aguardar o trânsito em 
julgado da r. decisão para permitir a entrada dos servidores da 
FUNAI nas fazendas dos réus, o trabalho praticamente será inócuo, 
pois mesmo havendo decisão favorável os mesmos poderão recorrer, e 
o trânsito em julgado da decisão poderá levar anos. 

37. Doutra banda, a concessão da liminar 
nenhum prejuízo trará aos réus, não havendo receio de que, acaso 
concedida a liminar não se poderá retornar ao status quo ante, em 
caso de Ínviabilidade da medida. 

38. Acaso ao final da pesquisa a FUNAI não 
encontre provas concretas da presença indígena na área, a ação 
perderá seu objeto, e acaso encontre provas robustas, poderá a 
FUNAI, nos termos da lei, propor a interdição administrativa da 
área, e no futuro a criação de uma área indígena, se é que há 
viabilidade técnica, pois segundo consta do relatório, o que resta 
de floresta nntivu nuquoln regido, ó prnticnmonto n rnRorvn laqnl, 
que sequer vem sendo respeitada. 

39. Evidenciado o periculum in mora, bem 
como o fumus bani iuris, requer o Ministério Público Federal, seJa 
concedida medida liminar inaudita altera pars, para permitir aos 
servidores da FUNAI, em especial aqueles lotados na "Frente de 
Contato Guaporé", que adentrem na fazenda dos réus, em especial nas 
áreas ainda em mata virgem, quer seja reserva legal ou não, para 
pesquisas de vestígios, e coleta de material, que comprove a 
presença de grupos indígenas naquela área, pelo prazo de 2 (dois) 
anos. 

DO PEDIDO FINAL: 

40. Posto isto, o Ministério Público 
Federal requer: 

a) Sejam citados os réus, 
citado no preâmbulo desta, para, querendo, no 
contestar a presente ação, sob pena de revelia; 

no endereço 
prazo legal,~ 

! 
\ 
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b) Sejam os réus condenados na obr '·gac/ã·6 de 
fazer, consistente em permitir que servidores da FUNAI, p lo prazo 
de 2 (dois) anos, adentrem em suas propriedades, para ter m acesso 
a mata virgem, bem como a reserva florestal legal, de que trata o 
parágrafo dnico do art. 44 do Código Florestal, para coletar e ou 
pesquisar, vestigios da presença indígena naquelas áreas. 

e) Sejam os réus condenados na custas 
processuais e honorários de advogado; 

d),, Provar os fatos alegados por todos os 
meios licites em direito permitidos, em especial por prova 
testemunhal e documental e pericial. 

reais). 
Dá-se à causa, o valor de R$ 1.000,00 (mil 

Termos em que, 

E. Deferimento. 

Porto Velho-Ro., 27 de julho de 1.995 
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