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VOTO-VOGAL 

VENCEDOR 

O SR. JUIZ VICENTE LEAL: Peço vênia ao Sr. Juiz-Relator para dissentir 

do seu entendimento. Não vejo porque obras, em um Estado em fase de 

colonizaç%o, como o Estado de Tocantins, que programa essas obras de 

infra-estrutura, certamente previstas em Lei Orçamentária, possam tra- 

~er prejuízos à vida dos Índios. Sabemos que os nossos Índios hoje não 

vivem nas suas malocas originárias, fora da convivência com os bran- 

cos ou pretos, enfim, com o povo aculturado. 

Não vejo por que a construção de uma rodovia, mesmo 

que atravessando a área indígena, possa causar graves prejuízos. Impa~ 

to ambiental? Numa região como Tocantins, onde só há grandes e exten- 

sas matas ... 

Peço vênia a Sua Excelência para discordar e dar pro 

vimento ao agravo para desconstituir a decisão agravada. 

DECISÃO 

A Tunna, por maioria, vencido o Sr. Juiz-Relator, deu 

provimento ao agravo. Lavrará o acórdão o Sr. Juiz Vicente Leal. 
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SUSTENTAÇÃO ORAL 

CERTIDÃO 

Certi~lco que a ~grigia TERCEIRA TURMA , ao apreciar o processo em 
epígrafe, em Sessio realizada nesta data, pro~eriu a seguinte decisão~ 

A Turma, por maioria, v~ncido e Exmo. Sr. Juiz Relatór, deu provimento 
mo agravo. Lavrar~ e acdrdici o Exmo. Sr. Juiz Vicente Leal. 

Participaram do julgamento os Exmos. Srs. Juízes Vicente Leal e 
Fernando Gon~alves. 

Brar:dl ia, ii/05/94 . 
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E M E N T A 

ADMINISTRATIVO. OBRA PÚBLICA. ESTADO DO TOCANTINS. RODOVIA 
T0-010. PASSAGEM POR TERRAS INDÍGENAS. AUSÊNCIA OE PREJUÍ 
ZO. 
- A construção de estrada, obra pública estadual de inte 
resse geral, é medida administrativa de grande alcance so 
cial e econômico, principalmente nas regiões em desenvolvi 
mento. 
- A construção da rodovia T0-010, pelo Governo do Estado de 
Tocantins não pode ser obstaculada pelo simples fato de 
atravessar área de reserva indígena, por não se vislumbrar 

___ qualquer prejuízo à sua cultura nem causar impacto ambien 
tal de expressão. 
- Agravo provido. 

A C Ó R D Ã O 

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima 
- indicadas: 

Decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª 
Região, por maioria, dar provimento ao agravo, na forma do relatório 
e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficàm fazendo parte 
integrante do presente julgado. 

Custas, como de lei. 

Brasília, 11 de maio de 1994 (data do julgamento). 

JUIZ VICENTE LEAL 
Presidente e 

Relator p/ acórdão 
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AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 94.01.06666-3 / TO 

O EXMO. SR. JUIZ DANIEL PAES RIBEIRO (RELATOR): 

ESTADO DO TOCANTINS, pessoa jurídica de direi to 
público interno, representado pela sua Procuradoria Geral, interpõe 
agravo de instrumento contra decisão do MM. Juiz Federal naquele 
Estado, Dr. MARCELO DOLZANY DA COSTA, concessiva de medida liminar 
em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em 
desfavor do agravante, e que tem como objetivo a paralização total 
das obras-de construção de uma ponte sobre o Rio do Sono; destrui 
ção total das partes já construídas da aludida ponte; reconstitui 
ção da biota existente na área de preservação permanente; proibição 
de asfaltamento da estrada existente, entre Rio do Sono e Tocanti- 

- nia, tudo isto na Reserva Indígena Xerente, e, relativamente à 
Reserva do Funil, proibição do asfaltamento das estradas ali exis 
tentes; proibição de construção de qualquer e s t r ada que cruze, 
atravesse ou prejudique a Reserva; e reconstituição da biota des 
truída em razão da construção parcial da estrada, além da publica 
ção da sentença condenatória do Estado do Tocantins, em um grande 
jornal local e em três grandes jornais de circulação nacional. 

Afirma o agravante que a rodovia T0-010 (Pal 
mas/Tocantínia) representa, dentro do contexto da malha rodoviária 
do Estado, importantíssimo corredor de ligação da Região Norte com 
a Capital, possibilitando o desenvolvimento das cidades localizadas 
nesse corredor, e que a impossibilidade de executar as obras no 
trecho que atravessa a reserva, inviabiliza todo o projeto, com 
elevados prejuízos, tendo em vista já se encontrarem praticamente 
concluídos os serviços de terraplanagem em todo o trecho, à exceção 
dos 7 (sete) quilômetros da reserva, assim como a pavimentação 
asfáltica já em andamento, além da ponte sobre o Rio Tocantins, e 
outra sobre o Rio Lageado, esta totalmente concluída. 
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AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 94.01.06666-3 / 

Adianta que a rodovia está implantada há anos, 
apenas não tendo pavimentação asfáltica, mas com a circulação de 
ônibus, caminhões e veículos pequenos, que já estabeleceram como 
definitiva essa ligação entre o norte do Estado e Porto Nacional, 
margeando o Rio Tocantins, em trecho confinado entre a Serra do 
Lageado e o Rio Tocantins, não havendo outra alternativa senão 

passar pela Reserva Indígena. 

Informa, ainda, que as obras no trecho inserto 
na Reserva do Funil estão paralizadas há muito tempo, antes mesmo 
da concessão da liminar, mas, para dar continuidade ao trecho fora 
da reserva há que se transitar por ela, posto que é o único caminho 
existente, e isso há mais de quarenta anos. 

~ o MM. Juiz a quo, antes da formação do instru- 
mento, e reconhecendo não ser ainda o momento procedimental adequa- 

, do, mas ressaltando que "ao rigor da forma se sobrepõe o princípio 
do poder geral de cautela conferido ao juiz e intimam~nte ligado à 
situação fática móvel do deferimento da medida initio litis", re 
formou parcialmente sua decisão, "exclusivamente para liberar o 
réu-agravante da determinação de suspensão de qualquer estudo ten 
dente a modificar o traçado original da rodovia T0-010 no queres 
peita ao trecho que corta a Reserva do Funil, consoante fora acor 
dado administrativamente entre as partes". 

O agravado contra-minutou o recurso, repetindo, 
basicamente, as alegações da inicial. 

A decisão foi mantida, no mais, sendo os autos 
remetidos a este Tribunal. 

É o relatório. 
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V O T O 

O EXMO. SR. JUIZ DANIEL PAES RIBEIRO (RELATOR): 

O Ministério Público Federal, por intermédio de 
seu representante no Estado do Tocantins, promoveu Ação Civil Pú 
blica contra o aludido Estado, com suporte nos artigos 127, 129, 
III e V, 216, 225 e 231, todos da Constituição Federal, e artigos 
1º, I e IV, 5°, § 6º, e 12, da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 
1985, objetivando a proteção ao patrimônio histórico e cultural das 
Comunidades Indigenas das Reservas Xerente e Funil, além do meio 
ambiente, que estariam ameaçados pela construção de ponte e pavi 
mentação de estrada, nas áreas dessas Reservas, tendo sido re 
querida a concessão de medida liminar, nos seguintes termos: 

"a) Para a reserva Xerente 

i. Paralização total das obras de construção da ponte 

sobre o Rio do Sono; 

.....• , . 
1 

ii. Destruição total das partes já construídas da referi 

da ponte; 

iii. Reconstituição da biota existente na área de preser 
vação permanente destruída em razão da referida obra; 

iv. Proibição do asfaltamento da estrada existente entre 
Rio do Sono e Tocantínia; 

v. Publicação da sentença condenatória do Estado do To 
cantins em um grande jornal local e três grandes jornais 
de circulação nacional. 
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anóncio do asfaltamento da rodovia que liga Palmas a 
Tocantinia. A discussão não gira sobre a existência de 

urna estrada em terras indígenas, mas sim em modificar 
se-lhe o traçado de pavimentação, o qual, a manter-se 

como está, vem e virá a trazer sérias ameaças a um pa 

trimônio moral e cultural de um povo. Se é certo que o 

réu alega ter envidado esforços a conciliar seus inte 

resses desenvolvimentistas com a tutela preservacionis 

ta, exsurge cristalinamente, através da prova documental 
e testemunhal já produzida, um comportamento no mínimo 

-·J· paradoxal, à conta de coexistirem dois discursos gover 
namentais: um diante das malogradas reuniões e outro nas 

frentes de trabalho, como se se tratasse de órgãos de 
distinta atuação. Perante as lideranças indígenas diz-se 

inexistir qualquer obra em andamento; contudo, o encar 

regado da construção da ponte confessa aos autores e à 
fiscalização ambiental que a referida obr a "vern sendo 

realizada desde meados de agosto para cá .. :" 

Realça aos olhos a grave notícia segundo a qual ambos os 
projetos são conduzidos à revelia de qualquer considera 
ção técnico-ambiental, o que causa profunda indagação em 

se cuidando de atitude provinda do Poder Público. Con 

fessadamente, em nenhum momento se tratou de observar os 

prévios estudos de impacto ambiental, tanto mais se ocu 

pou quanto ao respeito à cultura ali pré-existente. 

Sob outro ângulo, emerge das fotografias trazidas que o 
estágio da construção da ponte, cuja extensão prevista 

é de 219 métros ainda é reversível, forçando concluir 

que, a manter-se o ritmo das obras, a tutela jurisdicio 

nal restará inócua, levando a pique quaisquer medidas 

dirigidas a avaliar previamente as conseqüências na bio- 
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ta das margens do rio do Sono, flagrantes as irregulari 
dades ali já detectadas pela fiscalização do IBAMA. A 

situação revela seu lado mais grave ao se perceber que 
um de seus extremos se debruça em reserva indígena, à 
sorrelfa de qualquer autorização de seus legítimos ocu 
pantes e do órgão ... 

Convenci-me da existência da plausibilidade do direito 
invocado pelo autor e do risco premente de sua extinção, 
acaso se deixe para momento posterior seu reconhecimento 

--·-- em juízo. Ficou assaz documentada - e até confessado em 
relação à construção da ponte - a execução de obras de 
vultoso impacto ambiental sem as devidas cautelas". 

~ Observo, por último, que a liminar concedida 
determinou apenas a paralização das obras, não tendo atendido o 
pedido de destruição do que já realizado, havendo o juiz, em refor 
mando parcialmente sua decisão, permitido a continuida~e de estudos 
que visem a modificar o traçado original da rodovia T0-010 no que 
respeita ao trecho que corta a Reserva do Funil, donde concluir que 
os alegados prejuízos sofridos pelo agravante nfio serâo de grande 
·monta em face da decisão liminar, podendo vir a ser maiores, se 
prosseguirem as obras e, em decisão final de mérito, for determina 
do o seu desfazimento. 

Diante do exposto, nego provimento ao agravo. 

É o meu voto. 

~ ?,UA ;;,,C, ~ 
~A:i'JIE)'/P~~ RIBEIRO 

Relator 
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