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JUSTIÇA In!DERAL 

SEÇÀO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS 

Processârn" 94.0000004-9 - AGRAVO DE INSTRUMENTO 
Agravante: ESTADO DO TOCAN!flNS 

/ 

(Adv.: Doutoras ElyaneGuimarães Monteiro e Ivanêz Ribeira 
Campos) 
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLIÇO FEDERAL 

(Proc, Rep.: Doutor Paulo de Bessa Antunes) 

1 
•' DECISÃO 

Tempestivamente, o Estado do Tocantins interpõe este agravo de 
instrumento contra decisão deferitória de medida liminar em ação civil pública de inte 
resse de povos indígenas nesta unidade federada,, ocupantes imemoriais de terras parcial 
mente atingidas por projetos de pavimentação asfáltica da rodovia T0-010, no trecho Pal 
mas-Tocantinia, e por obra de repercussão em área de preservação ambiental permanen 
te (vegetação natural situada às margens do rio do Sono), afetada por contrução de ponte 
que conta com 219 metros de extensão. Naquela medida, determinei: 

a) a imediata paralisação de qualquer estudo ou trabalho que implique na construção ou 
pavimentação asfáltica da estrada Porto Nacional-Tocantínia (Rodovia T0-010) no 
trecho inserto na Reserva Indígena do Funil; 

b) a imediata paralisação das obras da ponte sobre o rio do Sono, parcialmente encravadas 
na Reserva Xerente; e 

e) a aplicação de multa corninatória ao réu, por dia de descumprimento da liminar . 
• 

'/ 
: / 

As razões do agravante podem ser assim sintetizadas: 

Quanto aos fatos, confessa que as obras encravadas na Reserva 
Indígena do Funil se encontram há muito paralisadas, mesmo antes da concessão da 
liminar. Todavia, para se dar continuidade ao trecho fora dessa área há que se transitar 
pela reserva, que é o único caminho existente há mais de 40 anos, inexistindo ainda 
qualquer desvio ou alteração de rota. Adi°L:'.zr que não há como desviar da reserva indí 
gena a rodovia, pois o trecho em litígio está confinado entre a Serra do Lageado e o rio 
Tocantins. Em conclusão, todos os caminhos passam pela reserva indígena. No tocante 
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ao segmento da estrada próximo ao cemitério da comunidade indígena, diz o agravahte ,. l ~)-.1'1 j 
ter havido "um equívoco" na apresentação do projeto ao Procurador da República que el~ 
borou o relatório de visita ao local, dado que as autoridades viárias já apresentaram o 
projeto de uma variante de 4.317,18 metros, ficando, assim, alterado o traçado natural 
(pista de terra) hoje existente, desviando-se do cemitério o traçado definitivo. Confessa 
que, do local onde foram realizadas as fotografias, "de fato, é possível verificar o trânsito 
de caminhões, [porquanto] ainda é por ali o único caminho existentetrealcei) para o 
tráfego .. de carros, caminhões, bem como de ônibus intermunicipais" (f. 4 ). Aduz que se 
encontravam em curso estudos tendentes a "alterar ainda mais (o destaque é do original) 
o trajeto, levando-o para o mais próximo do Rio Tocantins". Contudo, tais estudos foram 
paralisados por força da liminar, "mas a verdade é que o desvio já projetado, salva a área 
do cemitério e a preserva muito mais do que a atual situação". E conclui: "Por mais que 
seja viável a alteração do trajeto, para as margens do rio Tocantins, ainda assim estará em 
terras indígenas" (ibidem). Com vistas a evitar turbações no trecho primitivo, propõe-se 
o agravante a "organizar e disciplinar o tráfego ali já existente". No primeiro estudo da 
variante, já se previra a sinalização vertical e horizontal da área inserta na reserva, inclusi- 
ve com a construção de sonorízadores e redutores de velocidade e placas de advertência, 
distantes entre si pelo menos' .. 40 e no máximo 100 metros. & ~ 

Em relação à ponte sobre o rio do Sono, o agravante sustenta que 1v 
sua incursão na Reserva Indígena Xerente não supera a 50 metros, de vez que uma de "" 
suas extremidades aporta naquela área reservada por tratar-se de um limite natural com Ç p 
o município de Pedro Afonso. Historia que a ausência de autorização do Poder Público 
Federal (Ministério da Marinha) ao prcjsto não pode vir em seu prejuízo, de vez que 
encaminhara aquele à chancela das autoridades portuárias desde agosto de 1993, bem 
antes de lavratura de auto de infração por parte da fiscalização da Agência da Capitania 
dos Portos em Imperatriz ·~AA). Pediu, destarte, o prazo de 60 (sessenta) dias para a 
juntada de dita autorização. 

. PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA FEDERAL DE 19 INSTÂNC!A 

Suficientemente resumido o pleito, cabe-me, examinar-lhe a perti- 
nência, 

Faz-se necessário esclarecer, de início, que a liminar concedida não 
embargou definitivamente as obras de asfaltamento da estrada existente e de construção 
da ponte. É certo que a decisão, -por ser precária, determinou a sustação das obras, sob 
pena de aplicação de multa diária (astreinte) ao desobediente, que foi a sanção encontrada 
pelo legislador ordinário para obrigar ou apertar o demandado a cumprir, liminarmente, 
a obrigação de não fazer, no sentido próprio que a origem histórica e etimológica do 
termo carrega. Segundo PAULO AFFONSE LEME MACHADO, a legislação brasileira 
foi até bem menos branda que o sistema alemão, onde ::. pena de prisão de até seis meses 
está prevista, preferindo, outrossim, filiar· se à doutrina francesa, que parece ter erigido o 
patrimônio financeiro em bem mais precioso que a liberdade de ir e vir (11 Ação Civil 
Pública e Tombamento", RT, 2P ed., p. 45). A sanção pecuniária, exigível somente após 
o trânsito em julgado da sentença, parece não ter muito sentido prático em se cuidando 
de punição aplicada à Administração Direta, ao contrário do que ocorre na iniciativa 
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privada. Nesta, a obediência ao equilíbrio da relação custo-lucro importa muito m:~r:,. / 
uma simples teimosia política de relutância ao primado do Estado de Direito, tio q~ 
cumprimento à lei e a soberania do Poder Judiciário são reconhecidamente a pedra angu- 
lar. Figurando o ente estatal como destinatário da ordem judicial, nada se teme quanto 
à possibilidade de insolvência acaso confirmada a decisão, em conta da penosa via de 
cobrança judicial dos débitos da Fazenda (precatório), ônus que os administradores vão 
irresponsavelmente transferindo a seus sucessores através das previsões orçamentárias. 

i · Enfim, a desobediência à ordem judicial é um risco de despesa que o administrador difere 
para os futuros gestores. 
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As razões trazidas no agravo esclareceram-me alguns pontos que 
ainda me pareciam dúbios e obscuros no momento da concessão da liminar, embora 
alguns dos fatos ali noticiados já fossem do conhecimento deste Juízo naquele mesmo mo 
mento. Uma delas se refere à existência de negociações entre as comunidades indígenas, 
assistidas pela FUNAI e pelo Ministério Público Federal, e o agravante-réu, quanto à alte 
ração do traçado original da rodovia em asfaltamento. Na reunião havida em 26/10/93, 
o Senhor Secretário de Bstado da Infra-Estrutura, assessorado por engenheiros, expusera 
sobre uma alteração no proj~t~ original, com vistas a aproximar das margens do rio 
Tocantins o trecho inserto na reserva indígena, o que a afastaria do cemitério ali existente. 
Em resposta, f- · ··:7osta pelas lideranças indígenas, secundadas pelos representantes do 
MPF e da FUNAI, a alteração radical do projeto inicial ou, alternativamente, sua alteração 
parcial de sorte a acomodar a rodovia o mais perto tecnicamente possível das margens 
do rio Tocantins. Naquela ocasião, solicitou o Senhor Secretário um prazo de 90 dias 
para a apresentação de tais estudos, mas tranqüilizou os presentes quanto à paralisação das 
obras em virtude do período de chuvas, condição materialmente impeditiva de prossegui 
mento dos trabalhos de pavimentação da rodovia. Tudo isto se encontra registrado na ata 
apresentada pelo autor (MPF) a fls. 107 /109. · 
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Por outro lado, a documentação agora trazida pelo agravante 
confessa que o asfaltamento da rodovia, na forma como está sendo conduzida segundo o 
projeto original, fatalmente incursionará às proximidades do cemitério indígena, em trecho 
sobreposto àquele ali existente há mais de quarenta anos. Ora, a proposta do Senhor 
Secretário falava em construção de uma variante que se afastaria do cemitério em direção 
às margens do rio Tocantins, no que foi rebatida com a sugestão de outros estudos para 
deslocar ainda mais o traçado proposto. A par disso, a própria agravante reconhece sua 
recalcitrância em cumprir até mesmo sua proposta, de vez que o mapa que trouxe a fls. 
14 destes autos confessa que o asfalto irá (ou iria) chegar a poucos metros do lugar tido 
por sagrado em qualquer cultura ocidental. A Administração confessa o desrespeito a 
existir em caso de aumento do fluxo nesse trecho em decorrência do asfaltamento, tanto 
que formulara o projeto da variante, mas, mesmo assim, mantinha-se firme no Iront das 
obras quanto a executar o projeto em seu traçado original. 

Fundarnei .•.. :;i minha decisão precisament~ no risco que a execução 
do projeto original traria ao julgamento do mérito da ação, porquanto a Secretaria de 
Infra-Estrutura, malgrado seu comprometimento em sustar os trabalhos de pavimentação 
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da rodovia, externava comportamento discrepante e incoerente. Vejo que existe 
alternativa tecnicamente exeqüível e já colocada em discussão entre as partes, contu 
ainda há de se aguardar o decurso de algum prazo até que se apresente um outro estudo 
que permita seja redesenhada a rodovia em terras indígenas o mais próximo possível das 
margens do rio Tocantins, o que traria certamente menos incômodos ao habitat indígena . 
Uso a expressão porque os próprios líderes indígenas e a FUNAI reconhecem a evidência 
de que a estrada tem em seu território o único meio de acesso à cidade de Tocantínia; 
questionam apenas a necessidade de asfaltamento na área próxima a seu cemitério e a 
depredação que dai resultaria em caso de inobservância das cautelas de sinalização e de 
advertência aos transeuntes. Leia-se este trecho, da CI nº 159/ADR/GPI, de 21.9.93, 
endereçada pelo Administrador Regional em G~I'.4pi ao Presidente da FUNAI, presente 
por cópia nos autos originais (f. 55/56): // 

1,, .. 

1 

j 

"Cientes das conseqüências adversas que certamente ocorreriam • 
com a obstrução da estrada [acenava-se com essa atitude no iní 
cio], já que a mesma é a única via de acesso à Capital, os índios 
( ... ) concluíram que, embora também cause problemas à comu 
nidade;'a estrada poderá ser implantada desde que acompanhada 
dos c~dados necessários para que os índios não sofram maiores 
riscos 'à sua integridade fisica e cultural, e sejam devidamente 
compensados pela agressão ao seu ecossistema. 

A forma escolhida (. .. ) de compensação pelos estragos foi a co 
brança de pedágio, pois esta teria caráter permanente, e os recur- 

. sos seriam recebidos, controlados e aplicados pelos próprios ín 
dios. ( ... ) A cobrança seria acompanhada de serviço de fiscaliza 
ção e -vigiliância para impedir a prática de atividades predatórias 
pelos usuários durante o trânsito pela área, na prática, a constru 
ção de guaritas nos dois extremos onde atuariam um policial mili 
tar, um servidor da FUNAI, e dois membros da comunidade indí 
gena." 

É justo o receio do autor-agravado quanto ao não cumprimento do 
acordo a que se busca chegar nas vias administrativas, máxime quando se percebe pre 
mente a intenção do atual Governador em inaugurar a rodovia já neste ano. Neste senti 
do, não cogito de reparos à decisão agravada, à evidência de que pude pessoalmente 
visitar o trecho questionado e ali perceber que as medidas preparatórias à pavimentação 
do trecho já eram adiantadas, o que reforçou meu convencimento já explicitado na decisão 
sob censura. ' 

No entanto, reconheço que a redação que ali empreguei é contradi 
tória quanto à suspensão de quaisquer estudos dirigidos a um novo desenho da rodovia 
que tome por partida o projeto da variante apresentado pelo Secretário de Estado na 
reunião entabulada com o representante do autor e as lideranças indígenas, de molde a que 
se aproxime "o mais tecnicamente possível das margens do rio Tocantins" o trecho que 
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inevitavelmente atravessa a Reserva do Funil. Deveras, a ter-se como suspenso, tan ~. ~/ 
qualquer estudo do réu nesse sentido, substituir-se-ia o julgador até mesmo f\ vontade sai>-º 
autor, administrativamente acordada na reunião havida em outubro último, frustrando-se, 
por completo, a pauta do encontro agendado entre as partes para fevereiro próximo. O 
certo é que o objeto da negociação já é bem diferente daquele originariamente previsto 
no projeto governamental, em vista da proposta de construção da variante. 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL DE 1ª INSTÂNCIA 
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Reconsidero, pois, a decisão agravada (item a) tão-somente para 
que seJà imediatamente paralisado qualquer trabalho que implique na pavimentação 
asfáltica da estrada Porto Nacionnl-Tocantínia (Rodovia TO-O 1 O) no trecho inserto na 
Reserva Indígena do Funil, ficando assegurado e determinado ao réu-agravante todos os 
estudos tendentes a apresentar uma nova proposta ao autore às lideranças indígenas na 
reunião agendada para o vindouro fevereiro. Atente-se que a construção da variante 
também não dispensa a apresentação de Estudo de Impacto Ambiental e a autorização da 
Fundação Nacional do Índio (art. 1° da Portaria n" 423, de 25.4.89). 

Quantoàs obras de construção da ponte sobre o rio do Sono, tenho 
1 ·' 

que as razões do agravante são lacônicas e vêm confirmar os fundamentos da decisão 
fustigada. Ali, teve-se como suporte fático e legal a confessada inexistência de autorização 
das autoridades portuárias, ambientais e indigenistas, tanto que a Agência local da Capita 
nia dos Portos já aplicara multa aos construtores e ao Estado do Tocantins. Resta saber 
se a fiscalização do IBAMA, cujos técnicos se encontravam presentes durante vistoria 
procedida pelo representante do autor ao local da obra, já se pronunciou quanto à existên 
cia de irregularidades quanto ao desmatamento das matas ciliares (cf. fls. 112). 

A decisão agravada foi bem clara também quanto à inexistência 
de prévio estudo de impacto ambiental formalizado através de RIMA, exigência que 
parece ainda não ter sido atendida. Qual já afirmei, "realça aos olhos a grave notícia 
segundo a qual ambos os projetos são conduzidos à revelia de qualquer consideração 
técnico-ambiental, o que causa profunda indagação em se cuidando de atitude provinda 
do Poder Público", Em verdade, a concessão da liminar, nesse particular, foi motivada 
muito mais pela crassa inobservância das normas ambientais do que pela inexistência de 
autorização das autoridades indigenistas. Irrelevante, também, a tese de que a ponte 
"incorre em uma extensão não superior a 50 metros", de vez que ambos os legisladores 
(o constituinte e o ordinário) não fazem distinções quanto.ao alcance das obras de vultoso 
impacto na biosfera. Fica, portanto, mantido o item b de minha decisão nesse ponto, in 
clusive com o esclarecimento de que as obras devem ser interditadas independentemente 
de sua inserção na Reserva Xerente, onde, aliás, já existe uma estrada de terra que liga 
os municípios de Tocantínia a Pedro Afonso e Rio do Sono, cujo asfaltamento, contudo, 
não consta nos projetos da atual administração estadual, segundo memorando dirigido pelo 
Diretor do Departamento de Obras Viárias ao Coordenador de Estudos e' Projetos da 
Secretaria de Infra-Estrutura (fls, 61 ). Em caso de descumprimento da medida, remeto 
o destinatário à leitura do tópico da parte que fundamenta esta_ decisão. 

Com estas considerações, reformo parcialmente a decisão agravada 
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(item a) exclusivamente para liberar o réu-agravante da determinação de suspens: ~e- V ,._o 
qualquer estudo tendente a modificar o traçado original da rodovia TO-O 1 O no que resp ·-\'eo,;..0 • 

ta ao trecho que corta a Reserva do Funil, consoante fora acordado administrativamente 
entre as partes. . 

1 ,' '(i 
,, 1 '1 

1 

Ressalto que, embora este ainda não seja o momento procedi men- 
talmente adequado, segundo o roteiro de que cuidam os parágrafos do art.- 527 do CPC 
- em especial o § 4°-, ao rigor da forma se sobrepõe o princípio do poder geral de 
cautela ·conferido ao juiz e intimamente ligado à situação fática móvel do deferimento da 
medida initio Iítis, Na hipótese, não vejo como 'aplicável o entendimento resultante do 
julgamento do STJ no REsp 4.449-MT (rel. Min. FONTES DE ALENCAR, DJU 5.11.90, 
p. 12.433, 111 col.), mesmo porque meu entendimento sobre o tema não sofreu substanciosa 
modificação em suas razões de decidir, tanto mais à vista da inexistência de prejuízo à 
parte agravada (pas de nullité sans grief). Acaso inconformado, poderá o agravado 
valer-se da faculdade estabelecida no § 6° do mesmo dispositivo. 

Junte-~e)ópia·desta decisão aos autos principais. 

' Ao fim de estabelecer o dies a quo para a cobrança da astrcinte, 
oficie-se ao Senhor Secretário de Estado da Infra-Estrutura, notificando-o a apresentar, no 
prazo improrogável de 72 horas, o cronograma físico da obra, com declaração firmada por 
seu responsável, quanto às atividades ali desenvolvidas após a concessão da liminar em 
17 de dezembro pretérito. 

Defiro a formação do instrumento. 

Vista ao agravado, para, querendo, indicar peças. 

Sendo isento de custas o agravante (art. 9°, 1, da Lei 6.032/74), 
intime-se o agravado, para, se quiser, contraminutar o recurso. 

Por derradeiro, determino à Secretaria a remessa de cópia desta 
decisão à Presidência do Egrégio TRF-1° Região, onde possivelmente se encontra em 
curso pedido de suspensão da liminar agravada. 

Publique-se. 

Intimem-se. 

Palmas-TO, 20 de janeiro de 1994. 

~h__Jr-bv- 
Marcelo ribtzanid{i Costa 

JUIZ FEDÉRAL DA I" VARA 
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