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Excelentíssimo Senhor Juiz Federal de Palmas-TO 

AUTOR: MINISTÉRJO PÚBLICO FEDERAL 

RÉ : Estado do Tocantins 

O Mínistério Público Federal, nos autos da Ação Civil Pública 
em epígrafe, vem, respeitosamente, pelo Procurador da República signatário, expor e requerer 
o seguinte: 

1. O Egrégio Tribunal Regional Federal da 1 ª Região, por maioria, 
deu provimento ao Agravo de Instrumento nº 94.01.06666-3-TO, interposto pelo Estado de 
Tocantins, para suspender a medida limínar concedida por esse i. Juízo Federal. 

2. A decisão liminar, suspensa pela Corte Regional, fundava-se em 
certos pressupostos, detidamente analisados, consistente no avanço das obras de execução da 
estrada e da ponte que ligava ambas ai margens do rio do Sono, na área supostamente 
indígena. i 

3. A esta altura, todavia, surgiu novo suporte fático, apresentando \ 
motivo de relevante gravidade, consistente na plausibilidade de conflito armado na região, 
entre os agentes do Estado - policiais armados - e da empreiteira, responsáveis pela elaboração 
da obra e interessados na sua contínuidade. ,, 
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4. Na forma da documentação anexa, ~ , .·, ,et.; âpura;;;, ·qué \ , 
o Estado de Tocantins, pelos seus órgãos competentes, já deslocou ;áãõs-~~ntingentes de 
policiais, fortemente armados, para a região, com o objetivo explícito de evitar qualquer 
turbação da continuidade das obras por parte dos silvícolas, bem como a instauração doutros 
conflitos armados. 

5. A FUNAI, por sua vez, afirma que os índios, com ânimo 
extremamente acirrado, na medida das suas possibilidades, também estão se armando, já 
estando a portar picaretas, facas e outros objetos, tendentes a evitar, pela força, qualquer 
continuidade dos trabalhos de construção: da ponte e das estradas através de suas terras. 

6. O conflito é·pois iminente. Sobreleva o risco de o próprio Estado \ 
propiciar a instauração do conflito armado. 

7. A Fundação Nacional do Índio, tanto assim como o Ministério 
Público Federal, teme pela instauração de gravíssima conturbação da ordem, com danos 
irreversíveis para a convivência harmônica na localidade, sobretudo ante o perigo de mortes 
humanas de ambos os lados. 

8. O temor agora pressentido se. alia ao fato de que, a todo o 
momento, chegam novas e gravíssimas informações, como a de que os índios, munidos de 
picaretas, tentam solapar as bases da ponte que antes se intentava erigir no local. 

9. Estes fatos tomam irreversível nova manifestação de V. Exa., 
no sentido de prover para os novos fatos, agora ocorrentes, em caráter urgentíssimo. 

10. Obviamente, a circunstância de existirem contingentes armados 
do Estado de Tocantins, absolutamente não confiáveis, já presentes na localidade conflituosa, 
em frente de índios dispostos a resistir a ~ualquer custo, na defesa da área que têm como sua, 
configuram pressupostos de sumo relevo processual, para eventual provimento cautelar. 
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11. Impõe-se, por tais razões, a concessão de nova medida 
liminar, pelo menos até que se permita ao Ministério Público Federal a pronta 
impugnação da medida, na esfera competente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. 

12. Por tais motivos, com o fito de impedir a eclosão de 
conflitos, passíveis de muitas baixas de vidas humanas, requer o MPF nova apreciação 
do feito e pronunciamento acerca da concessão de nova medida liminar, tendente a 
conter, nos seus limites da lei, o salientado acirramento dos ânimos, até que sobrevenha 
a decisão final do feito. 

., 
P. deferimento. 

P~mas-TO, 30 de agosto de 1994. 

~ói- 
PROCURADOR DA REPÚBLICA 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL DE 1! INSTÂNCIA 

Processo nº 93.800-5 - 1ª Vara 

Decisão: O autor noticia a existência de estado de beligerância \ 
entre populações indígenas amotinadas e força policial militar estadual no 
local das obras cujo embargo liminar restou cassado pela decisão proferida 
pela 3ª· Turma o TRF-1ª Região no julgamento do AI 94.01.06666-3/TO 
(Rei. designado Juiz VICENTE LEAL)1 

Penso que a provisão cautelar alí pretendida, acaso 
deferida, constituiria verdadeira reiteração dos termos de decisão que já não 
mais pode lançar seus efeitos, nada obstante até o presente momento não se 
tenha noticia da publicação do acórdão que a rescindiu. Em outros termos, 
ocorreria insubordinação deste julgador frente a uma decisão da Corte revi 
sora. 

À vista de que já existe deliberação colegiada sobre o 
tema, pendente, ao que parece, de publicação do aresto respectivo, penso, 
contudo, que ainda remanesce ao relator designado a competência para 
apreciar as medidas de caráter urgente e preventivas necessárias à proteção 
de qualquer direito suscetível de grave dano de incerta reparação, ou ainda 
destinadas a garantir a eficácia da ulterior decisão da causa (RITRF/1, art. 
38~ V e VI). 

Diante do exposto, não conheço do pedido formulado 
pelo Ministério Público Federal a tis. 519/521, mas, em face da gravidade 
dos fatos ali noticiados, determino seu encaminhamento ao eminente Relator 
daquele AI, juntamente com cópia desta decisão. 

Oficie-se através de fax. 

lMP.15·02·09 • $J 
TRF • 1' FIEGIÃO 

L_) 
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Exmo. Sr. Dr. Juiz Federal da VARA DE PALMAS/TO. 
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curador Regional da Republica que esta firma, nos autos da 
Acão Civil Pública que move em face. do Estado de Tocantins, 
vem dizer que: 

1. A matéria a ser examinada por v. Excia. é exclu 
sivamente de direito pois, como se sabe, as reservas Funil 
e Xerente já se encontram demarcadas e devidamente homolog~ 
das. Na forma do artigo 231, e parágrafos da Lei Fundamental 
somente os índios podem utilizar as terras indigenas. 

2. Como é público e notório (art. 334, I 

rei tos 

do e. P. c.) 
reservas I > 

com tropas da Polícia Militar e da Polícia Civil, com o in- 
tuito de amedrontar os Xerentes e resguardar pretensos di- 

~ 

as duas o Governo do Estado do Tocantins invadiu 

desse mesmo Governo. 
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3. O clima de tensão e nervosismo que se verifica na 
área em decorrência das arbitrariedades do Governo Estadual 
chegou a ganhar a TV GLOBO em edição nacional do JORNAL NA 

CIONAL (29/08/94). 

Em assim sendo, é a presente para requerer se 

digne V. Excia. determinar a imediata remoção de qualquer 
tropa estadual, bem como a retirada de toda e qpalgue_~á 
quina gue não E!:rten~a aos indígenas, que se encontre nas 
reservas Xerente e F~nil. A pP.rm~nPnri.~ d~ taiE trop~a nJa 
reservas e os danos que as mesmas possam causar são deres 

ponsabilidade da Justica Federal. 

Têrmos em que 

Pede Deferimento. 

Rio de Janeiro,~ 30 de agôsto de 1994. 

PAULO 
PROCURADOR 
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