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O ESTADO DO TOCANTINS, já devidamente 
qualificado nos autos de Ação Civel Pública, que neste juizo lhe 
move o Ministério Público Federal, representado pelo Exmo. Sr. 
Procurador Regional da República, por seu Procurador Geral ao 
final assinado, vem respeitosamente perante V.Exa., opor-se em 
contestação aos fatos articulados pelo autor para argumentar o 
seguinte: 

I- As pretensões aduzidas na inicial 
pelo ilustre Procurador Regional, embora bem articuladas, não 
merecem acolhida, face aos equívocos que facilmente se pode 
constatar. 

II- O réu Estado do Tocantins, 
representado por seu gestor principal não tem descurado um 
instante sequer da tarefa extremamente conflitante de conciliar o 
desenvolvimento do Estado com preservação de seu meio ambiente e 
das nações indígenas encravadas em seu território. 

III- Reconhece o Governo a legitimidade 
dos povos indígenas em proteger a qualquer custo a integridade de 
suas reservas, mas sabe também que brancos e índios não podem se 
excluir, e sim completarem-se. 

IV- Nesta perspectiva, embora muito bem 
fundamentada, a ação, erra de endereço. 
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Não pode prosperar por absoluta ausência 
de motivação. 

Ora MM. juiz= 

O que se pretende manter com a tutela 
jurisdicional é a integridade fisica das reservas, que na verdade 
até o momento não foram molestados. 

O que fica claro pela própria 
dos fatos e reclamação das populações silvícolas, 
situação de risco eminente é mais psicológica do que 
tomando-se como referencial os seguintes dados: 

exposição 
é que a 
efetivo, 

a)- as obras até agora realizadas na 
rodovia T0-010 que liga Palmas-Tocantinia, encontram-se 
paralizadas em ambos os sentidos nos limites da reserva do Funil. 

b)- Em cumprimento ao acordo constante 
de ata anexa aos autos, o Estado, através da Secretaria da Infra 
Estrutura determinou e estão ·sendo feitos os estudos técnicos com 
os quais se busca um traçado alternativo que não cruze a reserva 
do Funil, nas proximidades da cidade de Tocantinia. 

c)- Até que estes projetos fiqueml ·' 
prontos ou enquanto não se chegar ao entendimento minimo com os 
povos indígenas, o trecho da reserva continuará intocável. 

~ ', 1 , 

V- No que pertine as estradas 
Tocantinia-Rio do Sono e Pedro Afonso, constam dos autos 
documentos comprobatórios de que o Estado não as construirá sem 
entendimento prévio com as nações indígenas e com os órgãos que 
os protegem. 

VI- Ponte sobre o Rio Sono. 

Trata-se no caso de questão ligada ao 
Ministério da Marinha cujo pedido de inspeção e autorização se 
encontra em tramitação conforme se pode comprovar pelo documento 
anexo. 



• 

.... -·; ·: ..• 
. , ~. r . l ,,. ~ ~ t' • . . ,,., \'\. )• ~ 

e 1ft ) ... 
·.,: 'J ,. - .• , "I : I ·-·~. ''· ,_,·.~, .,,/ ~----~"' • GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

Procuradoria Geral do Estado 

Pelo exposto, o réu requer a V.Exa., o 
seguinte: 

a)- o indeferimento da liminar pleiteada l 
e a suspensão do processo pelo prazo de 60 (sessenta) dias até a 1\ 

conclusão dos estudos técnicos já referidos, quando poderá 
ocorrer nova rodada de negociação envolvendo todas as partes. , 
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b)- Requer igualmente 
prazo de 60 (sessenta) dias para que o réu possa 
a autorização expedida pelo Ministério da 
construção da Ponte sobre o Rio Sono. 

a concessão do 
exibir em juizo 
Marinha para a 

Pela improcedência da Ação. 

P. Deferimento. 

aos 15 dias do mês de 
GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO ESTADO, 

1993. 
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