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MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL 

k - .7 - --- 
:fSRMO OE AJUSTAMENTO Dê CONDUTA 

As comunidades indígenas Tupiniquim e Guarani das aldeias de Pau Brasil e 
Caleiras Velhas (adiante reféridas apenas como COMUNIDADE}, neste ato representadas 

V 
pela Comissão Tupiaiquim-Guarani e assistidas pela Fundação Nacional do lndlo - FUNAI, 
a empresa ARACRUZ CELULOSE S.A. (doravante designada semente como ARACRUZ), 

:'\ com sede na cidade do Rio de Janeirn, à Rua Lauro MQHar, nª 116 ~ 21• e 22" andares, 
./. inscrita no CGC/MF sob e n" CGC/MF ng 42.1S7.5.11/0002..42, representada em ·i .... · . nformidada com seu estatuto social, e a Fundação Nacional do indic:, • FUNAI. ora 

. , Proeuradori~ da RepúDUca no Estado do Espirito Santo (a seguir apenas MPF), 

~ 

l representada por seu Procurador, Dr. Efton Ghersel, celebram o presente Termo de 
Ajustamento de Conduta, na fcm,a e para os efeitos do que sa contêm no parágrafo 6'" do 
artigo 5" da Lei nª Lei n~ 7.347/85, e consoante as cláusulas e condições que adiartte 
mutusmente estipulam e aceitam: 

1. ,A ARACRUZ repassará à COMUNIDAOI; no ano de 1998, a quantia de RS 
1.140.000,00 (um milhão, cento e quarenta mil reais}, per ínterméole de associação 
por eles a ser constituída, nos seguintes termos: 

1.1. A COM UNIOADE constituirá a associação iatê a dia 30 de abn1 dé 1998. 

1.2. A ARACRUZ adiantará, até o dia 30.04.98, ou dois dias úteis após a data em 
que a associação estiver constituída, RS 50.000,00 (dnqüe,:,ta mil reais), 
para elaboração de prê-:xojeto de aplicação da verba , que serão 
depositados em conta corrente bancária titulada à associação. 

1.4. A COMUNIOADE, por íntermédio da associação, e a FUNAI, comprometem 
se a concluir o projeto a apresentá-lo à AAACRUZ atá 29 de maio da 1998. 

1.5. ARACRUZ llberará toda a quantia de RS 1.090.000,00 (um milhão e nevanta 
mil reais), no máxnno em 10 dia$ i.:iteis, a partir da data da antrF!QA do !"lrn!Aln 
aprovado pela FUNAl e pelo MP~. 

t .6. Em caso de descumprimento dos itens 1.2. e 1.5. acima, a ARACRUZ 
caçará multa de 2% (dois por cento), que reverterã em favor da 
COMUNIDADE, por intermédio da Associação. 

1 
1 

1 

1 

i 
r 

1 
1 
1 

l 

1.3. A COMUNIDADE, por intermédio de dois representantes de cada aldeia, a 
Diretoria da associação, a FUNAI e o MPF, reunir-se-ão no dia 11 de maio 
de 1998, na sede da Procuradoria da república no Estado do E.spinto Santo, 
para examinar o projeto. O projeto deverâ estar concluído no dia 20 de maio 
de 1998. 

2. O Projeto preverá a aplicação preferencial em necessidades coletivas da 
COMUNIDADE, podendo. ainda, ser aplicado no atendimento a necessidades de 
UHtfat famrna, c::infom,e v.er a ser aetainado no p, u1~to 1:, ucservandc·slj éi:'j reg1aJ;; 
contidas nos itens abaixo. 12_ 1/ 
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• MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

2.1. Os recursos remanescentes do projeto de que trata cláusula 2, assim como 
os que eventualmente sobrarem da elaboração do pré-projeto, serão 
utilizadas em suoprojeto de assistência saciai à COMUNIDADE, para atender 
ác nC!~!!!!la•l!lt11t b.hi~.!.. l"l~UJ •• u r11,111lw u1:1 1;'111menta~o. \ltt~tuanc e 
habitação • 

. r, . .- 

2.2. Os recurses recebidos a titulo de cumprimento deste Termo de Ajuste de 
Conduta deverão ser aplir.arinl'I ftm projetos que asseqursm, no mínimo, a 
subsistência de todos os integrantes da COMUNIDADE. 

3. A ARACRUZ compromete-se a liberar RS 10.260.000,00 (dez milhões, duxe"tos e 
sessenta mil reais) nos dezenove anos seguíntes, em parcelas iga.mis, cada uma 
delas no valor de R$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil 1'9ais), em duas 
parce{as semestrais, a saber: 

3.1. R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais) no décimo dia útil do mês de 
íaneiro, ou contado da entrega do projeto, aprovado pela FUNAI e ,:,ele MPF, 
pnav3lecendo o que ocorrer por último. 

3.2. RS 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais) nc décimo dia ütir do mês de 
julho. 

4. A fiscalização da aplicação dos recursos será feita por uma comissão paritária 
integtada pela FUNAI e por membros da COMUNIDADE: indígena não ligado$ à 

. · ---:- . diretoria da associação, sob a fiscalização da FUNAl e do MPF. 
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A empresa ARACRUZ se compromete a prestar apoio e a. desenvolver o fomento 
através de exploração de eucanpto, a ser feita por indígenas, dentro de suas tell'as. 
Ftea, desde [á e enquanto durar o programa de fomento. assegurado à ARA.CRUZ o (ij 
direito de p~ssagem pelas estraoas jâ existentes nas âreas cobertas pelas portarias 
acima referidas, para a realizaç.2.0 de operações florestais em áreas vizinhas, bem 
como para o transporte de madeira. 

J 
A ARACRUZ participara dos projetos do NISI-ES, ou de programa sernelhante que · 
lhe venha a suceder, sempre em favor da COMUNICAOE, e .se ccimpromete a 
apartar recursos no valor mínimo de R$ 7.980,QO (sete mil novecentos e oitenta 
reais) ao ano. Qualquer valer excedente a este mínimo fie.ar.:i a. critério exclusivo da 
ARA CRUZ. 

6.1. Em caso de extinção do N!SI, sem que venha a ser sucedido por programa 
da mesma natureza, os recursos da que trata a cláusula e acima reverterão 
em favor da COMUNJDADe, através da Associação. 

A ARACRUZ pagará água e energia elétrica consumida pela COMUNIDADE f 
Tupiniquim-Guarani, diretamente às companhias concessionarias da tais sarvlçcs, · 
até o total de R$ 193.800,00 (cento e noventa e três mil e oitocentos reaís), 
devendo prestar contas semestralmente à COMUNIDADE:, por intermãdr.o_ da 
Asseeie;se. m'1"1otcmdo oópi:i .:i FUNAI e ao MP~- ~-"" _ ~ 

ri~ _i\' / i..v .u. 
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7.1. No prazo de dois anos contados da assinatura deste documento, a 
ARAí:RI 17 i=a~n,rt;:ni, a vi.hiliri:.uia fi,;in II ernnrimir.a ("1~111 ímpl:1ntlç::io do 
projete de ahastec:imento de água para a COMUNIDADE. Caso a 
implantação se mostre mais favorável para a ARACRUZ e a COMUNIDADE 
do que o dispêndio finanCéiro referido no item 7 acima, a ARACRUZ o 
implantará. 

·"'· - 
8. Tortas as importãncias referidas neste Termo terão seus respsctivos valores 

atualizados monetariamente a cada mês, desde a presente data até de seu efetivo 
desembolso, com base na variação do IGPM ou do IPC. ou seus sub.sütutcs, 
i:ireva/ecendo o que for maior. 

s Éü1 l..i:l~u Ji= ú~:;c..umµri,mmlu Ul;f::; cláusulc1:i 3.1., !l2., e ~ 7, ii AMC~UZ p;;,g~r..,. 
multa de 2% (deis por cento) sehra a parcela devida, acrescidas de juros e cotreção 
monetária do valor do i:,lincipaL 

10_ A COMUNIDADE Indígena Tupiniquim-Guarani reconhece cerno legitimas as 
Portarias- n'3s 193 e 195, do Ministério da Justiça, publicadas no Diário Ofldal da 
União de 09.03.981 para fins de damareação- 

0 presente Termo de Ajustamento de Conduta é válido pelo prazo de 20 anos. 
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No caso de a COMUNIDADE violar suas obrigações, após devidamente notificada, 
mediante ciência do MPF. a ARACRUZ ficará desobrigada das obrigações impostas 
pelo presente termo. No mesmo sentido, e.aso a ARACRUZ. descumpl'il suas 
cbrigaç-.ées. independentemente da multa devida, a COMUNIDADE também ficará 
desonerada das obngações por ela ajustadas no presente Termo. 

. 
/: 

13. A ARACA.UZ abriga .• se a apresentar ao MPF. no prazo de cinco dias úteis contados 
desta data, original do presente Termo de- Ajustamentc da Cónduta de\tidamente 
asslnado por seus representantes legais, sob pena de pagamento de uma multa 
diária no valor de RS 1.000,00 (um mil reais), em beneficio da COMUNICADE. 

14. Fica eleito o foro da Justiça Federal de Vitôria. no Estado do Espírito Santo, como o 
único competente para dedução em juízo de questões derivadas do presente Termo 
de Ajustamento de Conduta. 

Obrigando-se por si, seus herdeiros e sucessores a qualquer título. as partes finnam \~/ 
o presente em quatro (4) vias de igual teor e palêl um só efeito de direito, na presença das f 
testemunhas abaixo, também assinadAs ) J 

8rasília~DF, 02 de abril de 1996. 
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Antônio Ca~ Aldejie1 eoa Esperança 
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