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EXlYi G SR JUIZ DA. Vfl..aA fEDERA.L DA COffil\RCA DE CL: IABÁ/mT 

~ Comunidade Indigena Hahaintesu, am~arada na le 

gitiffiidade que lhe confere o art. 232 da Cons~ituiçãc fede 

ral, neste ato representada, segundo seus usos, c~stumes e 

tradições pelos senhores ffialaco Hahaintesu, brasileiro, ca 

sado~ portador da Carteira de Identidade IndÍ~ena nº 4(7, e , , 
Jose lndio Hahaintesu, brasileiro, casado, portad0r da Car- 

teira de Identidade Indígena nQ 4C8, residentes e domicili 

ados na ~rea Indígena Vale do Guapor~, municipic de ifila R~ 

la da Santissima Trindade/ffiT, por seus a dv o qe d c s irfra-Eiss_i 
nad o s (Instrumento PÚblico de mandato e SJbstahelecirr.ento - 
~ocs. nQs Cl e 02) com escritorio profissional site; Ave•~ 

da das Trabalhadores n~ 3419, Bairro :arumbé, Cuiaha, cnde 

recebem as intimações e notificações, vem, fundamentado nr 

art. 159 de CÓctiso Civil, arts. 282 e ss do CÓdigo de Pro 

cesso Civil, na Lei na óGOl de 19.12.73, nos arts. 231 e 

"32 da Consti tu iç ão federal, propor a presente 

A ÇÃL I NDE f~I ZA T ÓRIA. 

Contra: 

~ilton Clemente, brasileira, casado, filho de Da~ 
v í r-c Clemente e Genesia E:.lias Clemente, nascido a c s 13.12. 

óL, natural de Laranjeiras/me, 2~ Sargento da rclicia ~ili 
tar de ~ate Grosso, lotado no b~ 8PM em Ciceres e residente 
' . a A..v. Tancredo Neves no 201C, Bairro Jardim Padre Paulo. mu 

nicipio de C~ceres/mT; 



Gllmar Luiz Priamo, brasileiro, casadc, filho de 

~velino Priamo e ncsa Avani Priamc, nascido aos 23.02.69, 

natural de Francisco Beltrão/PR, motarisra, residente; rQ 

a Rio Grande do &.il, S/N, municipio de Comodoro/mT; 

Luiz Carlos Colla, brasileiro, casadc, filhr de 

Arrne ndc. Colla e Zelinda Stuani Colla, nascido aos ll.CS.SC. 
natural de vacaria/HS, industrial, residente ~ rua das Ce 

rejeiras n~ 3521, municipic de Comodoro/mT, e 

Gaudemar Gonsalves da Silva, b r a s Ll e í r o ç ce sa d o , 

filno de Sirv.al R. da Silva, nascido aos 18.C9.S7, natural 

de Prado/BA, c~merc~ante, residente i rua das mangueiras, 

n9 3632, municipio de Comodoro/mT, 

~ fim de ressarcir-se dos danos que lhe fcram 

causados em virtude da extração ilegal de madeira em suas 

terras, executada pelos referidos reus. 

!· 

I. 00.S CU STA1 S JUDICIA.! S 

Co~ fulcro no art.61 da Lei 6CC1 (Estatuto do Ín 

dio), requer preliminarmente, a autora, a dispensa da ante 

cipaç~o do pagamento da taxa judici~ria e outras custas 

processuais • 
"Art.ol- são extensivos aos interesses de patrim~ 

, 
nio indigena os privil~gios da Fazenda r-ublica, 

quanto i impenhorabilidade de bens, rendas e ser- 

viços, açoes especiais,prazos processuais, juros 

e custas." 

II. Dii.. LEGITlffiIDt\.DE DA A.UTCRA 

1~ rlSSim dispõe de forma expressa o art.232 da r::ons 

titui~io Federal: "Os Índios, suas comunidades e or~ani7~ 

çÕes são partes legitimas para ingressar em juizc em defe- . . 
sa de seus interesses, intervindo o ministerio Publico em 
todos os atos do processo." 



2. Isto poste, a legitimidade da Comunidade Hahain 

tesu emana cristalinamente do enunciado constitucional, o 

qual fornece o amparo juridico fundamental para que a aut~ 

ra defenda seus interesses em juizo, exercendo tcdos os dl 
reitcs e deveres decorrentes dos atos prccessuais. 

III. DOS FATCS 

» ~ , 
1. A Area Indigena Vale do Guapore ja se ercontra 

demarcada, nomologada pelo Decrete n~ 91.21(, de 29 de a 

bril de 1985 (úoc. n~ C3) e registrada no CartÓric de lº . . 
úficio da Comarca de Pontes e Lacerda, sob me t.r í cu l e n 

2.5b8, liv.rc n!ll 02, Fls 01/04, em 07.G6.88 (Doe. nº C4). 

Na referida ;rea, vivem, desde tempos imemoriais, grupos 
, 

indige nas, entre eles, os Hahainte su- 

2. Durante os dias Lü a 12 de junho de 1993, foi 

~eflàgrada uma operaçio de fiscaliza;;c das ~reas Vale do 

wuatJcrr,; e Sarar~, executada por uma equipe formada por 21 ••• 
, 

gentes da Policid federal, fiscais do Instituto Brasilei- 
ro do meio Ambiente e Recursos Renovaveis - IBA~A e servi 

dores da fundação Nacional do Índio - FUrJA.I, scb a dire 

ção dos delegados de policia Dr. Antônio .Ju s t í no da Silva 

e Dr. José Newton NÓbrega de Araújo. 

3. 1.~··urante aquela opera ,ão foram preses em fla- 
grante, conforme atesta o auto de Prisão em flatrante 

(Lcc , nf.! 05), os senhores Ailton Clemente e Gilmar Priamo, 

quando estes saiam da Área Indigena Vale do Cuapor~. con 

duzindo dois ca m í nn ce s ca r r e ua d c a de madeira de lei em to 

ras. Liuados diretamente ao ilÍcito imputado aos primei 

ros, s~yündo atesta o relat~rio do Inqu~ritc Policial e~ 

den~ncia of8recida pelo ffiinist~rio P~blico Federal, estãc 
os se nn o r-e s Luiz Carlos Colla e Gaudemar Gonsalves da Si_l 
va, respectivamente recaptador e comerciante das maneiras 
ilegalmente extraidas da ;rea indÍgena {Coes. nª C6 e 07). 

4. Diante da flagrante viola;;o acs direitos i~ 

dÍsenas, a PolÍcia Federal instaurou Inqu~rito Polici- 

3 



al contra os citados reusem l~.Có.93. ~s provas colhi- , , 
das no inquerito comprovam a inequivoca ilicitude das 

suas condutas, bem como das suas responsabilidades pelos 

danos causados i comunidade indigena e ao meio ambiente. , , . 
Entendeu assim tambem o ministerio Publico Federal ao o- 

ferecer den~ncia contra os cua t r c r eu s nc dia (6.C?.93 
(Doe. n·J 07). 

s.o fato de estarem os r~us, ao serem f' La q r a d c s pe- 
, 

la policia, portando diversas armas, inclusive uma de 

grande alcance e potencial de destruiçio (metralhadora 

ULI 9mm), confcrme atesta o auto de Apresentação e Apre 

ensão (Doe. n~ OBj, ~ prova incontest~vel da predisposi 

ção dos réus em levar às ~ltimas consequências os seus 

prop~sitos de lesar os direitos patrimoniais e morais 
, 

dos indios. 

b. Cs r;us Ailton Clemente e Gilmar Priamo, con 

forme atesta o auto de Prisão em Flagrante, ccnfessaram 

a pr~tica da extração da madeira da ~rea indioena Va1e 

do Guapor; (Doe. nQ 05). O réu Luiz Carlos Colla, ccnfo~ 

me a den~ncia oferecida pelo ministério PÚblico, atuou 

como recaptador da madeira, na qualidade de proprietarin 

d.s Serraria Santa Catarina, sendo assim, clara a sua atuação 
, ' 

no que resultou em prejuizo a Comunidade Hanaintesu. 

Por fim, c0nforme o mesmo documento, o reu Gaudemar da 

Silva, embora connecedor de que as madeiras não poderiam 

ser extraidas da ~rea indigena, não nesitou em ccntratar 

aqueles dois primeiros exatamente para praticar o referi 
' do ilícito. 

?. Os depoimentos prestados pelas testemur.has no 

lnqu~rito Policial, ccnforme o relat~rio do mesmo (~oc. 

n• C51, provam que os r~us atuaram em conluio para e fim 

de retirar a madeira da área indigena. 

B. De acordo com o Laudo Pericial ( "io c , n ? 09), 

as madeiras apreendidas nos caminhões de Placas IX 7g41_ 

são Paulo/SP e GNB 1C32 - Uberaba/mc, conduzidcs pelos 

reus Cilmar Priamo e Ailton Clemente, respectivamente, 

eram da esp~cie mogno e perfaziam um tctal de 18.sm3• 

Per sua vez, as madeiras apreendidas na serraria Santa 

Catarina de propriedade do réu Luiz Carlos Colla, eram 
, 

das e spe c í e s Cerejeira e Peroba-mica, perfazendc estas 



total de 21.lCB m .3 i-1mbos os lotes, somados, resultam um • 
total geral de :S9.cD8 m 3 nü • 

, , 
9. Seç;undo informa o relatorio do Inqueri to instaura- 

, 
(Doe. 06), do pela Policia r-e de ral n{! as madeiras estavam 

·/ sendo extraídas do seu local crigin~rio ao preço de Crl 2. 
1 BLG.LúO,CO (dois milhões e oitocentos mil cruzeiros: na e- . . 

paca, sendo que, segunda a mesma peça, madeiras da mesma e~ 

picie, e3tavam,no mercado da região, cotadas no valor de 

Cri2ú.Cüü.CúG,OO (vinta milhões de cruzeiros) o m3• 

lG. Os danos causados i Comunidade lndÍrena ~ahainte 

su em virtude da extração dos 39.6C8 m3 de madeira, sendo 

esp~cies em extin~;o, trascendem o seu valor econ~mica. ~- 

1ém dos prejuizos causados aos indios, os r~us efetuaram 
consider~vel destruição do habitat natural das Hahaintesu. 

atingindo matas e florestas. A caça de animais silvestres, 

atividade fundamental à subsistência dcs indics foi afetad~ 

pelo desmatamento ocorrido em decorrência da retirada da m~ 

de ira. 

, 
11. G ilustre professor Jose Afonso da Silva em sua 

obra II Curso de Direito Constitucional Positiva II in: Pev!J! 

ta dcs Tribunais, 7a ediç;o, p~g. ?2C, descreve com muita 

precisão a importância dos re~ursos naturais para as comuni , 
dade s indige nas.; 

"••• 1:\. posse ( indigena ) extrapola da ~rbita pura- 
mente privada, porque nio ~ e nunca foi uma simples ccupa 

;âo da terra para explor~-la, mas base de seu habitat, no 

sentido ecol~gico de interação do conjunto de eleme~tos na ... 
turais que propiciam o desenvolvimento equilibrado da viria 

hu md na. - • 11 

lL. Portanto, para que o ressarcimento dcs danos ca~ 

sados i Lomunidada lndÍgena Hahaintesu seja completo, os 

r;us deveria nio s~ indeniz~-la pela esp~cies ve~etais ex 
traidas ile~almente, como tamb~m, deverãoarcar com todo o 

Ônus financeiro da recomposi~ão ambiental da ~rea desmata 

da. 



DA Pf\RTIC!Pf\-ÇÃG 0C ÍNDICS N>\ EXTRA:AC ILEGAL DE , 
ffiADEIRA DAS TE.RAAS INDIGENA S 

1. ~s ~reas indigenas conhecidas como habitat tradi- 
' c í o na L dos Nambikwara, situam-se as me r qe n s da fiodovia 'ede 

ral 3o4, entre o municipio de Pontes e Lacerda e o marco di 
vis~rio dos estados de me t o Grcsso e RcndÔnia. Na v vr da de , 

trata-se de 4 (quatro) ~reas com Territ~rios e populações 

precisamente delimitados (Doe. n~lo). 

2. r\S a r aa s Vale do Guapor~ e Sarar~ estão localiza 

dds a marJem esquerda da Bk 3o4. Sio cobertas por uma ve~e 

ta;io caracterizada pela forte presen~a de florestas tropi 

cais, estas, por sua vez, são ricas em madeiras nobres como 

'.Lo~no, cerejeira, Peroba-mica, Cedro, entre outras. ~:a ou 

tra mar~~m da citada rodovia, pr~ximo ao municipio de Como 

doro/rol, localizan-se asáreasindigenasNambikwara e Pirineus 
de Souza, por sua vez, diferentemente das primeiras, sitt.:arn 
se em ~reade Cerrado (territ~rio com Cúbertura ve~etativa 

rasteira e esparsas ~rvores de pequeno porte). 

, 
3. C douto antropoloco Davi Price em sua tese 111', so- 

ciedade Nambikwara" (Chicago, Illinois - junho/197í), desa 
bona a imprecisa nomina~ão dos sub-grupos ~egarotê, Hahain 

t e su , A La rrt e eu , Uiasusu, Waiksu,Alakatesu,mamaindê,ititaulu, 
Sabanê e outros com o genérico nome Narnb í kwa r a , Segundo in~ 

, 
trui o citado mestre em seu trabalho etnograficc, cada um 

, 
dos nomin~dos grupos possuem caracteristicas etnoculturais 

distintas em lingua, costumes, tradi~Ões e habitat. 

4. r\s aludidas Li de r a nva s de nomes Donaldo e Vicente, 

citados pelo r~u Gaudemar Gonsalves da Silva, confrrme o Au 
tG de ~ualificaç;o e Interrogat~rio do Inqu~rito Pclicial 
(Do-:. n-i. 11), são nabitantes da Jrea Indir_,ena !\!ambil<u1ara 

(desµrovida de florestas), como tamb~m, não são memhrrs do 

sub-tjrupo Ha ha í n te su , Não bastasse o impedimento rue a Con.=! 
titui,;o federal em seu art. 231, §6P imp~e ao vedar ru~l 
quer ato negocial que tenha por ob j e t o as r í nue za s na t.u r-a l s 
das terras indi,::ienas, realizado por t.e r ca Lr c s a c s indios, 
os citados Índias estão desautcrizados de oferecerem ~ o pe - 
ra~;o de venda as recursos naturais que se localizam neutras 

;reas indÍgenas, de usufrutL de outras comunidades indÍnena~, 

como se constitui o fato em questão. 



s. Mdemais, conforme ccmprova a declaração subscri 

ta por cerca de 5( (cinquenta) lideranças indigenas dos v~ 
, 

rios sub-grupcs Nambikwara, bem como por indios Pareci e 
rerena, levada ao conhecimento do Legislativc Estadual e a 

üpiniãü p~blica atrav;s da imprensa (Does. n 12 e 13), ~ 

expressa e clara a oposi~ão dos Índios i venda da madeira 
, 

das su a s a r e a s , 

DCS A.TOS PRATICADCS PELOS RÉUS E C DIREITC 

1. i-\ extra\,ão da madeira de terras indi' e nas e to 
talmente ilegal, confcrme dispõe o C~digo Florestal (i_ei n ? 

4771, de 15 de setembro de 1965), em seu a r t , 3'': 
tt ~rt. 3a, §2~ - ~s florestas que integram o patri 

mônio indigena ficam sujeitas ao regime de preservação pe.r , 
manente, pelo so efeito desta lei". 

2. Por outro lado, a Constituiçio Federal, em ~eu ªL 
tigo 231, §22, estatui que: 

"~rt. 231, §2Q - As terras tradicionalm~nte ccu~~- , 
das pelos indios destinam-se a sua posse permanente, cabr:>,D 

do-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do sole, dcs rios 

e das lagos nelas existentes." 

3. J~ o Estatuto do Índio (Lei 60Cl/73), em seu ar 
tigo .::.4, estabelece que; 

, 
11 Art. :t'.4 - C usufruto assegurado aos indios compre- 

ende a posse, uso e percepção das riquezas naturais e de 

todas as utilidades existentes nas terras ocupadas, bem 8~ 

sim aü produto da exploração econômica de tais rirueza~ n~ 

turais e utilidades." 

4. Denota-se, a partir do direito positive exprsto, 
que os atos praticados pelos r~us violaram direitos asse 
gurados aos Índios por lei e pela ~onstituiçâo Federal. r. 
patrimônio indiQena foi lesado e dilapidadc em função da 

,,.., ..•. . ~ 
destruiçao das florestas que o compoem, impondo-se aos r~ 
usa obrigação de indenizar e de reestabelecer o nstatus 
que" anterior à.s c ondu t.a s !licitas, conforme dispõe o a r t , , 
159 do Codigo Civil; 



" Art. 159 - Acue Ie que, por ação ou omissão v o ' un 
t~ria, negligência, ou imprudência, violar direito, ou çaQ 

sar prejuÍzo a outrem, fica obrigado a reparar a dane." 

, 
5. A responsabilidade civil por atos ilicitos tem 

sido amplamente Lnt.e r po s t.a e analisada pela doutrina . na 
cional.:. 

"G efeito da responsabilidade civil e o dever de 

r~para~;o. O respons~vel, por fato pr~prio ou nio, ~ obri 

gado a reestabelecer o equilibrio r omp í do ••• " (Caio r.1ario 
da Silvr1 Pereira, in.: "Institui~Ões da Direitc '.::ivil, Vo1_. 

a - , ) I, L. ediçao, pag. 458 ; 

, 

"Toda reparação se efetiva no sentido da restaura- 
.... ' -- ,, 

~ao do estado anterior a lesao ••• " (Jose de Aguiar ~ias 

in.: "[)a responsabilidade C.ivil", Ed. Forense, 8~ adi· ão, 

P~..i• 84b) e 
"O accntecimento danoso interrompe a sucessio nor 

mc1l d c s fatos; o dever do indenizante, em tal emerg;ncia, 
~ p r uv o c a r um novo estado de c o l sa s que se aproxime o mais 

que for possível da situa~;º frustada ••• " (rischer, in: 

"Hepara~;o dos Danos Civis", p~g. 139, citado por Jos~ de 

ttguiar Dias, na supra-citada obra). 

6. Portanto, não resta d~vida de que os reus são 

respons;veis p~lo reestabelecimento pleno e integral de 

"status quo " existente anteriormente à. prática dos 

da no s o s na J\rea lndigena Vale do GuaporEi', ou seja, 

invasão e a e x t r aç â o ilegal da madeira sujeitas ao 

me de preservaçio permanente. 

atos 
, 

ate a 
rer:i- 

V. no PE.DIDO 

1. Diante da clareza dos fatos a do direit~ apli- 

cável a especie, vem a autora requerer ao ITIM. Juízo que: 

a) Condene os rius a indenizá-la pelos prejuízos 

1nat8riais decorrentes da exploraçio ilegal de madeira em 

su~s terras, tomando-se como base a valor comercial das 

esp;cies florestais axtraidas, em quantidade fixada pe 

lo laudo pericial (Doe. nQ09) em valores atualizadcs a 

quando da efetiva pagamento da indeniza~ão, acrescidos 



de juros de mora, na forma da lei; 

b) Condene os reus a arcarem com todos os custos e 
despesas da elabora;ão e exec.uç.ão de um pr o j e t o de reflo .•. 
rclstamento da ;rea desmatada, projeto este que dever~ fi 

car a cargo do lnstituto 3rasileiro do Meio Ambiente e ~e 

cursos Renov.;veis - I:~F\.fM, tendo em vista as sux s atrihu 

i;Ões institucionais (conforme o Decreto nº 24 de feverei 

rode 1991, em seus artigos 2~ e 42). 

2. Com fundamento no artigo 330 do CÓdigo de Pro 

cesso Civil, requer-se o julgamento antecipado da lide, 

j~ que as quest~es de fato se encontram fartamente docu 

mentadas e comprovadas. Lm v. [xa. assim não entendendo, 

prot~sta a autora pela ~redução de todas as provas em '.! 
reito admitidas, especialmente documentais, testemun~ais, 

periciais, etc. 

3. Requer ainda a autora seja solicitada a Fu 

nai que apresente os originais ou copias autenticadas dos 

documentos n2 03 e 04 (Decreto n~ 21.21C de 29.CS.85 e~ 
;' , , 

matricula n2 2.566 de G7.06.88 do Cartorio do'lQ oficie 

da Comarca de Pontes e Lacerda/MT) cujas copias estão a 

nexas à presente. 

requer 
da r a L para acompanhar o presente feito, e da Uniãc fede 

ral e a Fundação Nacional do Índio - FUNAI para que int~ 

grem a lide, j~ c ue as terras indigenas são bens da 1.1ni 

ão (art. 2C,Xl, da Constituição federal) e a FUN1'\I ~ o 

~rgâo federal raspons;vel pela sua prote~ão (art. 1~, 

b, da lei 5.371/67), a cita~ão dos r~us para que, se cui 

serem, contestarem o pedido, sob pena de confessas e, ao 
final, seja o pedido julgado totalmente procedente, c0m 

a condena~ão dos r~us no pagamento de custas judiciai~ e 

4. ~tribuindo o valor de CR$2.SOS.l04,CO a causa, 

finalmente, a intima~ãLJ do Minist~rio P~blico ~e- 

honor~rios advocaticios. 
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' ,l Termos· em que - 

Pede deferimento. 
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Cuiaba, de setembro de 1993 
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