
ESTADO DE BOJAS PAGINA: 1 
P O O E R J U D I C I A R I O 

FORO OA COMARCA OE GOIANIA 
----------"\'ALACIO DA JUSTICA, RUA 10 N.1501• SETOR OESTE 
.WSTITUTO~N. 
Oaia I 1 __ 
CQd. 6 31) <l>alt12 36 CARTA PRECATORIA lNTI~ATORIA DE SENTENCA 

JUIZO DEPRECANTE: 12A VARA 005 CRI~ES PUNIDOS COA OETENCAO 
JUIZO DEPRECADO: COftARCA OE DE SAO PAULO-SP 

FAZ SABER QUE~ POR ESTE JUIZO E ESCRIVANIA GUE ESTE SUBSCRE 
VE, CORREM SEUS TERMOS LEGAIS OS AUTOS DE ACAO PENAL ABAIXO CAR~CTERI 
ZADO, NA CONFORMIDADE DO DESPACHO INFRACITADO~ FOI EXTRAIDA ESTA CARTA 
PRECATORIA INTIMATORIA, COM A gUAL DEPRECA A VOSSA EXCELENCIA, GUE, 
SENDO-LHE A MESMA APRESENTADA, SE DIGNE EXARAR NELA O SEU RESPEITAVEL 
'CUMPRA-SE' E, EM SEU CUMPRIMENTO, DETERMINAR: 
INTlftAR DA SENTENCA CUJA COPIA SEGUE f.~ ANEXO. 

E VOSSA EXCELENCIA, ASSIM ORDENANDO QUE SE CUMPRA E, CUMPRI 
DA SE DEVOLVA A PRESENTE. PRESTARA MAIS ESTE SERVICO A JUSTICA E A MI~ 
ESPECIAL ~ERCE. 

FINALIDADE ••••• : INTiftAR DA SENTENCA CUJA COPIA SEGUE 
N. 00 PROCESSO.: 920385460 
VlTIMA(S) •••••• : AILTON ALVES LACERDA KRENAK 

CPF: 003.202.028-79 
RUA VLADIMIR DO AMARAL 193, - SAO PAULO- SP 
VILA SONlA 
CASADO - PROFISSAO; JORNALISTA 
INFR.: DIFAMAR ALGUEM -DATA NASC": 29/9/53 
IDENTIDADE~ 61525923 SSP se 
PAI: EUNESIO PEREIRA DE LACERDA 
MAE: LUCY ALVES DE SOUZA 

ADU. VITIMA •••• : JOAO JOSE ftACHADO OE CARVALHO 
INOICIADO<S) ••• : FERNANDO SCHIAVINI OE CASTRO 
ADV. INDICI~DO.: ~ACOUELINE SOUZA BORELLI 

RESERVADO AO JUIZO OEPRECAOO: 

GOIANIA, 7 OE JUNHO [)E: 1994 

AOVERTEHCIA: AO COMPARECER EM JUIZO ESTE.JA TRAJANDO VESTIMENTA ADEQUA 
DA AO AMBIENTE FORENSE. 

--------------------------------------·----------------- C TJ0299 ) - 



ESTADO DE GOIÁS 

PODER JUDICIÁRIO 
COMARCA DE GOIÃNIA 

Vistos etc., 

AILTON ALVES ~ACERDA KRENA'f• qualifica 
do na inicial. ingressou neste Ju1zo com QUEIXA-CRI"[, em • 

desfavor de FERNANDO SCHIAVINI DE CASTRO, tamb;m qualifica- 
, . 

do, alegando em s1nteee, o seguinte: 

, , 
Que o querelado, atravas de mataria pu- 

blicada no jornal "O Popular", sdiç;o de 28.06.92, no cader 

no Cidade/Estado, manchete com e título: 

AJUDA EXTERNA NAO CHEGA AS ALDEIAS. RE 
DE CAPTA D6LARES LÁ FORA USANDO O NOME' 
DAS NAÇÕES INDÍGENAS MAS NAO REPASSA O 
DINHEIRO. 

Atribuindo ao querelante fatos ofensi - 

vos à sua reputação moral, condutas que o injuriam perante' 

a opinião p~blica, ao afirmar, dentre outros, qua milhares 

de dÓlares são movimentados anualmente por tais ONGs, com 
, N H ~ f 

seda em Sao Paulo, que teriam a Uniaa das Naçoes Ind1genas 

(UNI), como "testa da ferro", para aprovar projetos, graças 

ao prestigio de seu presidente AILTON KRENAK, na midia in - 
ternacional. 

Disse que as den~ncias do querelado, vi 

sam exatamente comprometer a reputação do querelante, desm~ , 
ralizando-o Q desqualificando-o, como interlocutor valido,• 

igno da ser ouvido na questão indígena. 

Disse ainda, que os fatos alagados pelo 

difamatórios, agridem a sua dignidade, a 

ua honra pessoal, na medida am que lhe atribui um padrão 1 

inconciliável com os valores pelos quais ori 

enta sua vida pessoal s familiar, como cidadão e parte do' 
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. . ~ ' .. 
povo Krenak, apontando que as 1nJur1as e difamaçoes assaca- 

das contra a UNI, na realidade, são injúrias e difamações• 

lançadas contra a honra do querelante. 

Finalmente, requereu a citação do que 

relado para apresentar defasa prévia, a prosseguimento dos 

demais atos até final condenação, acostando com a inicial' 

os documentos de fls. 10/11. 

O querelante ainda acostou nos autos ' 

os documentos de fls. lB/30, os quais foram apresentados em 

língua estrangeira, merecendo regular tradução, consoanta • 

se v; às fls. 46/49. 

O querelado foi regularmente citado p~ 

ra os termos do artigo 4J, § l!, da Lei n! 5.250/67, alega~ 

do em sua defesa prévia, ser inocente das acusações que lhe 

foram feitas, protestando por provar em Juízo, que sua posi 

ção em relação ao querelante não constitui crime contra a ' 

honra. 

A queixa foi recebida e designado data 
N , À 

para a qualificaçao do querelado, como tambem audiencia da 

instrução e julgamento. 

O querelado não compareceu para a qua 

lificação, e seu defensor desistiu da prosseguir no feito. 

Às fls. 74/79, o querelante apresentou , 
copia dos documentos traduzidos, devidamente autenticados' 

pala via consular. 

O querelado constituiu defensora às 

fls. 80, e acostou nos autos os documentos de fls. 90/144. 

Na audi;ncia de instruçeo e julgamento 

inquiridas três testemunhas arroladas pelo querelado, 

ma se vê ~s fls. 147/151. 

O querelante ofereceu alegações escri 

fls. 153/156 e acostou os documentos da fls.167/213, 
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ratificando o pedido inicial e tecendo considerações sobre a , , 
defasa previa do querelado, como tambam sobre as provas doe~ 

mentais e testemunhais, requerendo à final, a condenação do 

querelado. 

Por sua vez, o querelado ofereceu as 

alegações da fls. 218/226, dizendo em síntese, que mantém as 

suas afirmações publicadas na imprensa a, quanto à excessão' 

da verdada, disse que esta vincula-se com o fato crime, fav~ 

recando o acusado e protegendo a sociedade. Teceu considera 

ções sobre os documentos por ela acostados e sobre os depoi 

mentos das testemunhas. Por fim, disse que não praticou ne - 

nhum crime contra a honra do querelante, requerendo a impro 

cedência da inicial e a condenação do autor nos Ônus da su - 

cumbência. 

, , 
O Ministerio Publico, igualmente, o- 

fereceu alegaçÕea, concluindo pela absolvição do querelado. 

É D RELATÓRIO. 

DECIDO: 

O querelado viu-se processado por vi 
olaçâo dos artigos 21 e 22. da Lei n~ 5.250/67, pala pr~tica , ~ 
da injuria e difamaçao contra o querelante Ailton Alvas La - 

cerda Krenak, consoante inteiro teor da reportagem publicada 

no Jornal "O PopularR, datado de 28.06.92, conforma se vê às 

fls. 11. 

Dentre as ofensas assacadas contra a 

pessoa do querelante. destaca-se a afirmação do querelado, da 

que o querelante, na qualidade da presidente da União das N~ 

çÕes IndÍgenas (UNI), utiliza assa entidade como "testa de ' 

ferro", para aprovação de projetos, graças ao prestígio de' 

seu presidente, ora querelante, junto à mÍdia internacional, 

movimentando milhares da d~larss recabidos do exterior, cu - 

importâncias nãa são rspassadas para as nações indígenas. 

O querelado, ao ser citado ofereceu' , , 
previa, e disse que podara provar o seu posicionamen- 

to em relação ao querelante, arrolando testemunhas a, poste 

riormente, acostando documentos. 
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Tenho para mim, que embora o querelado' 

não tenha dito, expressamente, que apresentava excessão da' 

verdade, esta ficou evidenciada na sua defesa prévia, quando 

inclusiva, arrolou testemunhas. 

Quanto aos fatos estampados na matéria' 
jornalística, contra os quais ss insurgiu o querelante, cre 

io que ao querelado, cabe apresentar documentos e justifica 

tivas de suas afirmações. 

, 
O querelado, por sua vez, alem dos depo! 

mantos das testemunhas ouvidas em Juízo, carreou para os au 

tos informações, de que o querelante, através da entidade 

que representa, tem recebido donativos oriundos do exterior, 

cujos recursos, expressos em moeda estrangeira, foram empre~a 

dos de forma inconveniente, provocando desunião entre os Ín 

dÍgenas. 

Eis em síntese, algumas afirmações das ' 

testemunhas: 

"que o depoente á cacique da nação indÍ ,. , - 
gana Kraho, com seda em Itacaja-TD; que 
ouviu dizer que o querelante, como presi , - dente da UNI, e pessoa que arrecada di - 
nheiro de diversas instituições interna 
cionais, cujo numerário; destinado aos 
Índios, em suas diversas nações no Sra - 

• # N 

s1l; que o depoente ate hoje nao tem ci- 
ência da nenhum benefício carreado pela' 
UNI, em favor da nação do depoente Kraho 
qye por co~entários de terceiros, também 
nao tem ciencia de que a UNI tenha leva 
do algum benefício para outras nações in 
dÍgenas espalhadas pelo Brasil; que das 
conhece qual o destino que a presidâncTa 
da UNI est~ dando ao dinheiro arrecadado 
do exterior.~."(Milton Rodrigues Kraho' 
fls. 147 e v•). 

•suruapi Xavanta, conselheiro da tribo' 
Xavante, fls. 148 ••• que a UNI elaborou 
o projeto denominado Jaburú, com o fim' 
de arrecadar dinheiro para as nações, ou 
seja, para a Reserva Pimentel Barbosa; ' , , 
que atraves do Projeto Jaburu a UNI rece 
bau do Canadá a importância da vinte e T 
nove mil dÓlares, tem obtido informações 
de que a UNI também recebeu outras impor , - cias em dolaras, da Alemanha e dos Esta- 
dos Unidos, não sabendo precisar os valo - , .- res; que com relaçao aos dolaras racab1- ~ . dos do Canada, Wandsral1 da Castro, cor- 
danador do Projetos da UNI, esteva ••• 
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"lá na aldeia do depoente e disse que o' 
dinheiro recebido do Canadá, o governo 
brasileiro tinha ficado com parte dele e 
que uma outra parte, o pessoal da• 
UNI tinha depositado em caderneta de pou 
pança, em nome da Associação Xavante Pi - 
mental Barbosa, com séda em Xavantina-MT, 
sendo qua o depoente pessoalmente viu o' 
o prédio construído; que de todo o dinhei 
ro recebido do exterior nenhum benefÍcio- 

" ata hoje chegou na aldeia do depoente, 
nem masmo antas de ser dividida; ••• que' 
na séde da Associação Xavante Pimentel ' 
Barbosa,. está servindo para hospedagem ' 
dos ind1genas tendo obtido informações de 

H •• •• 

que a associaçao tambem construiu uma fa- " .. - brica da suco, porem nunca estava la, nao 
podendo afirmar se é verdade ••• • (fls. ' 
148 e vº)• 

"Mauricio de Lima Wilka, indianista; que' 
ouviu comentirios de que o querelante in 
termediou o recebimento de dinheiro vindo 
do exterior para aplicar inicialmente, na 
criação de um centro de pesquisa para be- , .. 
neficiar 1ndios e seringueiros, atraves ' 
da criação do projeto Aliança dos Povos ' , 
da floresta; que ouviu comentarios de que 
o dinheiro foi recebido e aplicado, não' 
sabendo se bem ou mal; ••• que tem conheci 
manto de que o querelante participou da T ~ .. 
execuçao do Projeto Jaburu, que visava a 
aplicação de dinheiro de organismos inter 
nacionais, em favor da aldeia Xavante Pi= 
mental Barbosa; que tem conhecimento da ' 
que o querelante recebeu dinheiro de ins 
tituições internacionais, cujos recursos 
foram empregados da forma inconveniente,' 
em favor das nações Xavante, de forma que 
serviu apenas para desestruturar interna- , . . .., 
mente os 1nd1os, provocando desun1ao en - 
tre eles e mesma verdadeira cisão; qus ' 
nunca ouviu di~er que o querelante chegou 
a desviar dinheiro para beneficio próprio 
•••" (fls. 150). 

Desta forma, entendo que o querelado, via 

de testemunhas e documentos, sm parta apresentou provas que - .. ' , , ' - dao sustentaçao a mataria jornal1stica repudiada, a excassao . ..• , 
do processo corruptivo da captaçao de dolares. 

{ certo todavia, consoante provas dos au 
os, que houve captação de dÓlares, cujos numer~rios servi - 

~;~iram para carrear benefícios às nações indígenas, em~ora dis 
~ ,/ tribuidos de forma inconveniente, e trazendo desuniao entre 

os indígenas, conForme salientou a testemunha Maurfcio de Li 
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, .. , - 
ma Wilke, porem, nao ha informaçoes da que o querelante tenha' 

desviado dinheiro em benefício próprio, fato este, que é bom' 

frisar, não foi objeto de afirmaç~es do querelado, na publica 

çio do jornal ffQ Popular", ediç~o de 28.06.92. 

Face ao exposto, fazendo c~ro com o bem' 
, - - lançado parecer do orgao ministerial, vejo que o querelado nao 

teve a intenção deliberada de difamar ou caluniar o quarelant~ , 
restando duvidas quanto a isso. 

Por final, entendo, ante as provas carr~ 
~ .. 

adas para os autos, que estas conduzam a absalviçao da querel~ 

do. 

Isto posto, a tudo o mais que dos autos' 

constam, hei por bem em ABSOLVER o querelado da imputação que' 

lhe fora feita, determinando a baixa na distribuição e e arqu! 
vamanto dos autos. 

Tando em vista o princ!pio da sucumbân - 

eia, condeno o querelante ao pagamento das custas processuais' 

e honorários advocatÍcios, que arbitro em dois (2) sal~rios m! 

nimos. 

Publiqua-sa, .i,ntimam-sa. 

J 


