
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

08100.008018/98-ii
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA

5QCURADORIA GERAL DA REPUBLICA 
CÍVEL - TUTELA COLETIVA 

Data de Autuação: 26/11/1998

Procedimento Preparatório - PP
08100.008018/98-11

Resumo:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. UNIÃO FEDERAL. IMPEDIR ATÉ A AUTORIZAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL, 
QUE SEJA IMPLANTADO O PROJETO HIDROVIA TELLES PIRES/TAPAJÓS, A FIM DE PROTEGER 
DIREITOS DE POSSE E USUFRUTO DO POVO INDÍGENA MUNDURUKU.

DOSSIÊ DE ACOMPANHAMENTO.
Distribuição:

Não teve distribuição 

Câmara:

Tema:

Observação:

** ARP - Tutela Coletiva(Cod 3) -14/07/2012 **

Município(s):

BRASÍLIA - DF

Movimentado para:

09/06/2009 - PGR/DIARQ/SEJUD - DIVISÃO DE ARQUIVO/SEJUD



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO

EXMO. SR. DR. JUIZ FEDERAL DA VARA DESCENTRALIZADA DE SANTARÉM

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

0 8 A 0 0 „ 0 0 80.18 /  ?  8 -1  i
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA

“Pescador, pescador, por que é /  que no mar não tem 
jacaré? /Pescador, pescador, por que fo i /q u e  no mar 
não tem peixe-boi? /E u  quero saber a razão /  de no mar 
não ter tubarão./ Eu quero saber por que é /  que no mar 
não tem jacaré” (Mestre Lucindo - pescador e 
compositor amazônida).

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por seus 

representantes infra-assinados, no cumprimento de seu poder-dever constitucional, com 

fundamento nos artigos 127, 129, inciso V, 231, caput, e seu § 3o, da Constituição da 

República, combinados com o artigo 6o, inciso VII, letra b, da Lei Complementar n° 75/93, e 

por fim, ainda combinados com os artigos Io e 12 da Lei Federal n° 7.347/85, vem perante 

Vossa Excelência ajuizar

AÇÃO CIVIL PÚBLICA,

COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA,

em face da UNIÃO FEDERAL, pessoa jurídica de direito 

público interno, a fim de proteger direitos de posse e usufruto do Povo Indígena 

MUNDURUKU sobre suas terras tradicionais e os recursos naturais nela existentes, e 

conseqüentemente, impedir, até a autorização do Congresso Nacional, que seja implantado o 

PROJETO HIDROVIA TELES PIRES/TAPAJÓS, por razões fáticas e jurídicas a seguir

expostas. De ordem, üutíj? . < f r  Ge.-maN?. ■ <*■
A ArZ/lMAQfí..................... ..............
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I - DOS FATOS

a. DO CARÁTER HISTÓRICO-ANTROPOLÓGICO

Estudos histórico-antropológicos são unânimes em 

afirmar que a terra e os recursos hídricos assumem para os indígenas importância 

fundamental, na medida em que estes mantêm toda uma gama de relações intersubjetivas, 

onde perpassam questões, inclusive, como a de seu mito de origem, suas lendas, usos, 

costumes, tradições e até a própria organização social da comunidade.

E certo que a análise de tais elementos por grande parcela 

da sociedade nacional é extremamente conflituosa, sendo a todo instante permeada pelo 

senso comum e, principalmente,pelo etnocentrismo, responsável pelo arraigado preconceito 

existente em relação aos povos indígenas, principalmente no que diz respeito à necessidade 

de grandes extensões de terra.

Essa necessidade, por sua vez, dá margem à utilização do 

discurso de implementação do “progresso” intrinsecamente ligado à idéia que nega o direito 

constitucionalmente assegurado aos indígenas de posse de extensas áreas compondo, assim, 

o discurso da pretensa “inutilidade” de tal garantia constitucional, diante de tão poucas

perspectivas de lucro e progresso.

No entanto, o Direito, que tem no sábio brocardo justitia  

est constantes ac perpetua voluntas ju s  suunt cuique tríbuendi o ideal de Justiça, deve 

estar sensível, também, aos estudos antropológicos já realizados, que dão conta de uma 

realidade social calcada na necessidade de terra e seus recursos hídricos para a sobrevivência 

física e cultural dos indígenas, realidade esta que, dia-a-dia, é brutalmente vilipendiada pelas 

contínuas agressões a seu habitat, traduzidas nas queimadas, invasões de posseiros, 

garimpeiros, madeireiros, desmatamentos e depredações de áreas inteiras de floresta, que 

atingem imediata e diretamente aquelas populações.

Vale realçar aqui a impossibilidade de se aquilatar a 

dimensão do prejuízo causado nas sociedades indígenas ali viventes, que tiveram violado seu



mais primário direito: o de permanecer com sua
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capital e da disciplinarização do trabalho, impostos pelas regras do capitalismo - sendo, ao 

invés, forçadas a se engajar em costumes e hábitos que diferem frontalmente de sua cultura.

se lançada às duras perspectivas do alcoolismo, da prostituição, a até mesmo do suicídio, 

como sói vem ocorrendo, à vista do completo exaurimento de suas riquezas naturais, e ainda 

da total desagregação do sistema de parentesco, cujo estabelecimento é o responsável pela 

vida em comunidade, originando disputas ferrenhas em torno daqueles que apoiam a 

exploração de madeira em seu território, e os que debilmente manifestam sua discordância 

em tão criminosa investida.

Munduruku. São guerreiros, caçadores e coletores. Cada aldeia é um centro político que 

tem autonomia para definir o limite que diz respeito à sua micro-área específica. A 

residência é uxorilocal - exogamia de aldeia e descendência patrilinear - o que possibilita que 

muitos homens de um mesmo clã distribuído em aldeias diferentes criem solidariedade inter- 

aldeias.

sendo reconhecidas as Terras Indígenas Sai Cinza, Munduruku I, Munduruku II, Praia do 

Mangue e Praia do índio. As três primeiras terras foram demarcadas em 1977 com 948.541 

ha. sem nenhum estudo antropológico, excluindo áreas de preambulação e aldeias.

de 1993 a FUNAI envia à área grupo técnico, coordenado pela antropóloga PATRÍCIA DE 

MENDONÇA RODRIGUES, com o objetivo de identificar e delimitar a área de ampliação.

O laudo antropológico constatou a imemorialidade da 

ocupação MUNDURUKU no Alto Tapajós e a necessidade de preservar ecologicamente a

Grande parte dessas comunidades - em outras áreas - viu-

b. DO POVO MUNDURUKU

Os Munduruku são do tronco Tupi e falam a língua

O Povo Munduruku habita as margens do Rio Tapajós,

Considerada insuficiente pelos indígenas, em dezembro
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área para sobrevivência física e cultural, estimada em 2.360.000 ha., situados no Município 

de Jacareacanga-Pa.

Malgrado os cientistas que elaboraram o EIA/RIMA da 

Hidrovia Teles Pires/Tapajós (trecho Jacareacanga-Santarém) terem se pronunciado no 

sentido de que não há terra indígena localizada nesse trecho, o mapa abaixo, documento 

oficial da FUNAI informa que próximo a cidade de Itaituba, às margens do Rio Tapajós 

existem duas terras indígenas: Praia do Mangue e Praia do índio.

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, para 

corroborar as informações da FUNAI, produziu através da 6a Câmara de Coordenação e 

Revisão Laudo Antropológico das Terras Indígenas Praia do M angue e Praia do índio - 

Grupo M unduruku  (Doc. 01), o qual elimina por completo qualquer dúvida a respeito da
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existência das citadas terras indígenas, conforme se extrai dos seguintes trechos do 

documento produzido pela antropóloga ANGELA MARIA BAPTISTA:

“O objetivo deste laudo ê demonstrar como se deu 
a ocupação das duas Terras Indígenas - Praia do 
Mangue e Praia do índio, do grupo indígena 
Munduruku, localizadas no município de Itaituba 
no Estado do Pará. Todas as informações foram 
fornecidas durante a pesquisa de campo realizada 
no período de 29 de setembro a 3 de outubro/97 
nas referidas Terras Indígenas e na Administração 
da FUNAI no município de Itaituba, no Estado do 
Pará.

O relatório elaborado pela antropóloga da FUNAI 
em 1985 - Carmem Sylvia Affonso, concluiu que 
os Munduruku mais velhos, da Praia do índio são 
originários dos campos da Mundurucânia, e os 
mais jovens da região do Sai-Cinza. Por volta de 
1966, após a desativação do Seringal de Sai- 
Cinza, esses Munduruku passaram alguns anos 
perambulando por vários pontos do Tapajós, e 
pela periferia de Itaituba, até que em 1968 se 
estabeleceram na Praia do índio e os Munduruku 
da Praia do Mangue são originários da Terra 
Indígena Sai-Cinza e se estabeleceram na região 
em 1970 (Processo FUNAI/B SB/2302/88 e 
FUNAI/BSN/2209/88).

O trabalho da estagiária da FUNAI, em anexo, 
realizado no primeiro semestre de 1997, mediante 
pesquisa bibliográfica e de um relato do cacique 
Vicente Sai-Cinza, concluiu que os Munduruku 
tanto da Praia do índio quanto da Praia do 
Mangue teriam vindo do campo (Tapajônia) para 
a cidade de Itaituba, tendo antes trabalhado na 
extração de borracha para o SPI, e não dando 
mais certo acabaram indo para Itaituba . Usa a 
definição de Ayres de Casal, citada por Gonçalves 
Tocantins em “Estudos sobre a Tribo Mundurukú” 
para diferenciar Mundurucânia de Tapajônia 
“Dividindo em sua Corographia Brasílica a 
província do Pará em quatro grandes afluentes do 
Amazonas, o Tocantins, o Xingu, o Tapajós e o 
Madeira, deu o nome de Mudurucânia,
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naturalmente porque era ahi preponderante a 
tribu Mundurucú, àquela que fo i comprehendida 
entre o Tapazóz, pelo lado nascente, o Madeira 
pelo lado poente, ao norte pelo Amazonas e ao sul 
pelo Juruena” (Tocantins: 1875:91).

Gonçalves Tocantins afirma ainda que as aldeias 
centrais, designadas no Alto Tapajós pela 
denominação de Maloca das Campinas, não estão 
localizadas no território a que Ayres de Cazal deu 
o nome de Mundurucânia. “Estão no território 
que este geographo chamou de Tapajônia, entre 
Tapajoz e o Xingu, e próximas às fontes dos 
afluentes orientes de Tapajoz, de nome rio das 
Tropas (Pitunzy), do Crepuiy, Caderery, 
Cahetutum e Cururú” (Tocantins: 1875:93).

Terra Indígena Praia do Mangue

Os primeiros Munduruku que chegaram na Terra 
Indígena Praia do Mangue eram da família do 
Clementino Munduruku (Arubundã - Kerebetlkon) 
e Juliana Saw originários da aldeia Cabitutú, da 
aldeia Canangodá, hoje extinta. Segundo seus 
descendentes saíram de lá por volta de 1960. O 
pai de Clementino Munduruku era um pajé que foi 
acusado de feitiçaria o que significava que seria 
morto, a menos que tugisse antes de ser 
executado. No tempo em que mantinham guerra 
com outros grupos indígenas, o feiticeiro era 
utilizado como estratégia de guerra, contundindo o 
adversário e deixando-o sonolento. E era assim 
que o meu pai sentia, sonolento e quase cego 
espiritualmente... O pai de Clementino 
Munduruku era Joaquim Ikon, cuja esposa foi 
“devorada” pelos espíritos maus. Na ausência de 
guerras entre grupos indígenas o feiticeiro faz o 
mal perseguindo e matando os próprios parentes. 
As vezes não eram feiticeiros de verdade mas 
como descendentes de pajés possuíam um certo 
dom sobrenatural e de acordo com os Munduruku, 
quando alguém possui algum tipo de poder 
sobrenatural e ainda não se assumiu como pajé, 
passa a ser perseguido pelos feiticeiros até que se 
transforme num igual e também pratique o mal. 
Em 1875, Gonçalves Tocantins já relatava
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algumas dessas execuções de feiticeiros ocorridos 
na Missão de Bacabal.

Atualmente a aldeia do Mangue é constituída de 
16 famílias, num total de 97 pessoas que moram 
em 14 casas, na parte alta do terreno (quadro 
populacional anexo). Existem 2 casas de alvenaria 
com telhas e a maioria é de taipa cobertas de telhas 
Brasilit. Só há uma casa no estílo tradicional 
Munduruku - taipa com palha.

Em julho/96 foi inaugurada dentro da aldeia do 
Mangue a Escola Ikon-Bijatpu (guerreiro 
pegador). Foi construída a partir de um convênio 
da FUNAI/CIMI/SEDUC. É de alvenaria, coberta 
com telhas Brasilit, com duas salas de aula, copa e 
banheiros internos. Existem quatro 
MUNUDURUKU contratados pela SEDUC. Dois 
são professores bilingües, um servente e um 
administrador. Funciona em dois turnos, tem 
alfabetização e Ia e 4a série. As crianças mais 
adiantadas estudam nas escolas municipais e 
estaduais de Itaituba. Todos os adultos 
Munduruku falam a língua indígena.

Segundo os Munduruku da Terras Indígena Praia 
do Mangue existem aínda uns 1.500 Munduruku 
morando nas margens dos rios como ribeirinhos. 
Alguns ainda não estão mestiçados com brancos. 
Moram em pequenas vilas como Cachoeira de 
São Luís, Pímental, Buburé, Mangabal, Penedo, 
São Martins, Curuça, etc. Outros vivem próximos 
de igarapés. Vivem de pesca, caça, agricultura de 
mandioca, seringa, coleta da castanha e garimpo. 
Muitos aparecem para visitar os parentes ou 
resolver algum problema de saúde na FUNAI de 
Itaituba.

Terra Indígena Praia do índio

A primeira família Munduruku, residente na Terra 
Indígena Praia do índio é descendente de Inácio 
Panhúm Munduruku e Paulina Kurap Munduruku 
e originária do campo de Mundurukânia
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A Terra Indígena Praia do índio tem 28,4629 ha. 
Originou-se da Gleba Arraia, pertencente ao 
município de Itaituba, que posteriormente doou 
aos Munduruku que a ocupavam. Foi demarcada 
pelo INCRA em 1978.

Atualmente existem 9 casas, 9 famílias,69 pessoas. 
As famílias mais jovens são originários da região 
de Sai-Cinza (quadro populacional em anexo). A 
maioria das casas são de madeira com telhado de 
Brasilit. Só uma é de barro coberta de palha. Não 
têm energia elétrica. Usam água de poço.

Não existe escola na Terra Indígena Praia do 
índio. As crianças estudam em escolas do 
município de Itaituba ou na escola da Vila Militar. 
Demonstraram interesse das crianças estudarem na 
escola da Praia do Mangue, pois assim 
aprenderiam falar na língua Munduruku. Seria 
necessário conseguir um transporte para levar as 
crianças até lá.

A caça, que antigamente era farta, não existe mais. 
Caçavam com facão a cotia, a paca, o tatu, o 
caititu. A pesca, no verão ainda é bastante farta. 
Pescam piau, jaraqui, piranha, tucunaré. .. O peixe 
só é comercializado quando há muito excedente.

Munduruku Ribeirinhos

Conversando com vários Munduruku que se 
encontravam na sede da FUNAI em Itaituba e com 
os Munduruku das Terras Indígenas Praia do 
Mangue e Praia do índio, além de funcionários da 
FUNAI constatou-se que existem cerca de 1.200 a 
1.500 Munduruku desaldeados vivendo entre os 
ribeirinhos nas margens do rio Tapajós. Muitos são 
casados com brancos mas ainda existem famílias só 
de Munduruku. Os motivos que os levaram a viver 
como ribeirinhos são vários. Além da questão da 
feitiçaria, o contato para troca com brancos exerce 
uma atração. Na época dos regatões muitos 
Munduruku casaram com brancos e foram morar 
fora da terra indígena.”
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TAPAJÓS

*

c. DO PRO JETO  HIDROVIA TELES PIRES /

O projeto de navegabilidade fluvial denominado Hidrovia 

Teles Pires/Tapajós compreende a construção de uma Hidrovia que ligará Santarém-PA à 

Cachoeira Rasteira-MT.

As rodovias que atingem o rio são a BR-230 - 

Transamazônica, que cruza o curso d’água em Itaituba, a BR-163, Cuiabá/Santarém, e as 

rodovias estaduais de Mato Grosso, que cruzam a parte superior da bacia contribuinte do 

Tapajós, a montante da confluência dos seus formadores. A BR 163 está em fase de 

asfaltamento e, sobre ser aspiração de desenvolvimento desta Região, é, também, obra de 

altíssimo custo que possibilitará o mesmo objetivo da citada Hidrovia, qual seja, o 

escoamento da produção de grãos do Mato Grosso, sem o impacto ambiental que Hidrovia 

apresenta.

O Baixo Tapajós é francamente navegável numa extensão 

de cerca de 345 km, até as proximidades da localidade de São Luís. Entre São Luís e 

Buburé, tem-se a região das cachoeiras onde o rio Tapajós, em cerca de 22 km, encontra-se 

encachoeirado, somente varado por embarcações de pequeno porte, com muitos riscos e 

perigos, no período de águas altas. Na montante de Buburé, próximo à foz do rio 

Jamanxim, principal afluente da margem direita do Tapajós, há um trecho de 170 km, com 

condições razoáveis de navegação. No trecho seguinte, em aproximadamente 50 km, há um 

estirão com condições muito difíceis, com várias corredeiras até a cachoeira do 

Mangabalzinho. Os 100 Km seguintes, que incluem a cidade de Jacareacanga, tem 

novamente condições razoáveis de navegação até a cachoeira do Chacorão, empecilho de 

difícil transposição. O trecho superior do rio, com cerca de 100 km, até a confluência de 

seus formadores, é tido como de difícil utilização, mesmo por embarcações pequenas. O 

Baixo Teles Pires, com 192 Km até a região de Cachoeira Rasteira, também só é navegável 

por pequenas embarcações.
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O projeto Hidrovia Teles Pires/Tapajós está sob a 

responsabilidade da Administração das Hidrovias da Amazônia Oriental - AHIMOR / 

Companhia Docas do Pará - CDP, que através de convênios firmados com o Ministério 

dos Transportes, consignados no Orçamento Geral da União, obteve previsão de recursos 

na ordem de R$ 2.250.000,00 (Dois milhões e duzentos e cinqüenta mil Reais) para 

realização dos estudos referentes à implantação da Hidrovia, sendo que, destes, R$ 

1.900.000,00 (Hum milhão e novecentos mil Reais) já foram liberados.

Os Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto 

Ambiental - EIA/RIMA - da Hidrovia Tapajós/Teles Pires, foram contratados junto à 

Universidade Federal do Pará - UFPA / Fundação de Amparo e Desenvolvimento de 

Pesquisa - FADESP, através de Convênio de Cooperação Técnico-Científica, firmado em
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10.09.93 e que foi desmembrado, através de aditivos, em dois trechos: Santarém-

PA/Jacareacanga-PA e Jacareacanga-PA/Cachoeira Rasteira-MT - como se fosse possível 

compartimentar os efeitos da obra em dois trechos (doc 02).

Sobre o EIA-RIMA do primeiro trecho, há oficio da 

Presidência da FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO - FUNAI - a esta Procuradoria da 

República (doc. 03) ressaltando que determinadas partes do trabalho, que custou quase 

meio milhão de Reais (doc. 04), possui o mesmo conteúdo que o EIA-RIMA realizado para 

a Hidrovia Araguaia-Tocantins, o qual já foi embargado pela Justiça Federal, conforme 

cópia da r. decisão (doc. 05).

Neste momento, há comissão constituída pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL para constatar a existência da fraude.

O primeiro trecho Santarém-Jacareacanga, em fase de 

Licença Prévia (LP), sendo licenciado pela SECTAM, tem estimativa de custos orçada em 

US$ 254.000.000,00 (Duzentos e cinqüenta e quatro milhões de Dólares) e dentre as obras 

estão:

• De Santarém às proximidades de São Luís, no baixo 

Tapajós, serão necessários dragagens e derrocamentos em alguns locais isolados;

• Das proximidades de São Luís a Buburé, na “região das 

cachoeiras”, o rio Tapajós terá sua navegabilidade plena atingida somente através da 

construção de um canal, onde parte do leito do rio ao longo do canal das Cruzes será 

aproveitado, sendo ainda necessária a execução de serviços de derrocamentos e a 

construção de uma eclusa para transposição do desnível existente nesse trecho; •

• Haverá ainda a necessidade de implantação de 

balizamento em toda a via e o preparo de cartas e roteiros de navegação.
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d. DO EMBARGO ADMINISTRATIVO DA 

MODALIDADE RODOVIÁRIA DO PROJETO HIDROVIA TELES 

PIRES/TAPAJÓS

A PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA instaurou Procedimento Administrativo n° 07/97 com 

o objetivo de apurar a construção de estrada clandestina em Terra Indígena Munduruku, a 

partir de denúncia dos próprios índios e posteriormente corroborada pela imprensa local.

Igualmente, a PROCURADORIA DA REPÚBLICA 

NO ESTADO DO MATO GROSSO também instaurou Procedimento Administrativo sob 

o n° PR/MT/CJ-0181/97 pendente a embargar administrativamente o trecho rodoviário da 

multicitada HidroGa na parte que liga Alta Floresta-MT a Jacarcaeanga-P \  Tal 

procedimento resultou no embargo administrativo da estrada (Doc. 06).

A informação dos índios veio acompanhada de folJer  de 

propaganda do Projeto denominado RODO-HIDROVIA DO TAPAJÓS  (Rodovia ligando 

Alta Floresta-MT a Jacareacanga-PA, e a utilização do Rio Tapajós como Hidrovia, daí até 

Santarém-PA), assinado por uma entidade privada chamada CODESUP - Cooperativa de 

Desenvolvimento, Produção e Consumo do Sudoeste do Pará - Ltda., cuja sede se 

encontrava em Alta Floresta-MT.

O referido panfleto informava, ainda, que a infausta 

rodovia teria em suas margens a construção de 26 (vinte e seis) agrovilas e 2 (duas) cidades, 

as quais fariam parte de uma área denominada de Gleba Tapajós e que atingiria 

invariavelmente a citada Terra Indígena, sendo que a CODESUP já havia construído 182 

Km, dos quais - segundo representantes da entidade - 62 Km (sessenta e dois) foram abertos 

no Estado do Pará, o que foi constatado in loco.
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Com o objetivo de verificar a legalidade de tal projeto, foi 

oficiado ao Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER o qual nos 

informou que a única Rodovia cujo traçado passava na Reserva Florestal Mundurukânia - 

BR 080 - foi totalmente abandonada e excluída do Plano Rodoviário de Viação. Como se 

não fosse suficiente tal atestado, o citado órgão federal foi enfático ao declarar que o 

malsinado Projeto Rodo-Hidrovia do Tapajós não tem sua iniciativa, nem participação. 

(Doc. 07).

No que tange às autoridades estaduais, foi provocado 

resposta da Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente - SECTAM, a 

qual, no mesmo diapasão, informou que não tem qualquer conhecimento sobre a modalidade 

rodoviária que pudesse fazer parte do empreendimento HIDROVIA DO TAPAJÓS, cujo 

licenciamento está em fase de estudos naquele órgão (Doc. 08), apesar de o próprio 

EIA/RIMA mencionar a necessidade de implementação do componente rodoviário.
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A própria CODESUP foi questionada a respeito da

legalidade do projeto, respondendo apenas que providenciaria documentação, o que não se 

deu em nenhum momento. (Doc. 09)

ilegal, por não está albergada por qualquer autorização, ainda vinha trazendo danos 

irreversíveis ao meio ambiente. Diante disso, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

ofereceu Representação com a finalidade de que o Instituto do Meio Ambiente e Recursos 

Naturais Renováveis - IBAMA - procedesse ao Embargo Administrativo da rodovia 

clandestina, em construção, o que foi acatado. (Doc. 10)

PARA COGNIÇÃO E JULGAMENTO DA LIDE

A competência da Justiça Federal para conhecer e julgar o 

presente feito é expressamente determinada pela Constituição:

Foi constatado, então, que a rodovia em estudo, além ser

Neste momento, o IBAMA realiza os estudos do dano 

perpetrado para a posterior Ação de Ressarcimento por parte deste Órgão Público.

II - DO DIREITO

a. DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL

“art. 109 - Aos juizes federais compete processar e 
julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica 
ou empresa pública federal forem interessadas na 
condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, 
exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e 
as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do 
Trabalho.

XI - a disputa sobre direitos indígenas."

14
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Ambas as situações aplicam-se ao presente caso. A União 

é Ré neste feito. E há direitos indígenas em disputa posto que os recursos hídricos de várias 

Terras Indígenas dos Mundurukus apresentam-se potencialmente comprometidos com o 

infausto projeto, além de suas tradições culturais.

b. DO DESRESPEITO ÀS NORMAS 

CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE PROTEÇÃO ÀS COMUNIDADES 

INDÍGENAS

As obras da Hidrovia ferem frontalmente os direitos 

constitucionais assegurados às comunidades indígenas, à posse permanente sobre suas terras 

tradicionais e ao usufruto exclusivo das riquezas naturais nela existentes. Assim dispõe a 

Constituição Federal:

“art.231 - São reconhecidos aos índios sua 
organização social, costumes, línguas, crenças e 
tradições, e os direitos originários sobre as terras 
que tradicionalmente ocupam, competindo à União 
demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os 
seus bens.

§ 2° - As terras tradicionalmente ocupadas 
pelos índios destinam-se à sua posse 
permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo 
das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas 
existentes.

§.3°- O aproveitamento dos recursos hídricos, 
incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a 
lavra das riquezas minerais em terras indígenas só 
podem ser efetivados com autorização do 
Congresso Nacional, ouvidas as comunidades 
afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos 
resultados da lavra, na forma da lei” , (grifos 
nossos)

Vê-se, inicialmente, que a Constituição atribui às terras 

indígenas natureza jurídica própria, posto que são bens públicos federais (art. 20, XI)
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inalienáveis e indisponíveis. As terras indígenas são bens públicos que a Administração não 

pode alienar ou destinar a qualquer outra finalidade que não seja o seu uso e fruição 

exclusivos pelas comunidades indígenas, por serem terras públicas com características 

especiais, de caráter permanente e insuscetíveis de alteração ou desafetação legal.

A instalação de placas dentro do território indígena viola 

frontalmente a letra e o espírito da Constituição. O aproveitamento de recursos hídricos 

de terras indígenas só pode ser efetivado mediante autorização do Congresso 

Nacional, ouvidas as comunidades indígenas afetadas, conforme o texto constitucional 

expresso.

Contudo, em nenhum momento foram os índios 

consultados, vez que somente vieram a tomar conhecimento da implantação da Hidrovia ao 

se depararem com placas de sinalização dentro de seu território.

A exigência constitucional expressa de consulta às 

comunidades indígenas afetadas para o aproveitamento de recursos hídricos em suas terras 

é inafastável, como se infere da lição de DALMO DALLARI:

“Não é pura e simplesmente ouvir para matar a 
curiosidade, ou para ter-se uma informação 
irrelevante. Não. É ouvir para condicionar a 
decisão. O legislador não pode tomar decisão sem 
conhecer, neste caso, os efeitos dessa decisão. Ele 
é obrigado a ouvir. Não é apenas uma 
recomendação. E, na verdade, um
condicionamento para o exercício de legislar. Se  
elas (comunidades indígenas) demonstrarem que 
será tão violento o impacto, será tão agressivo 
que pode significar a morte de pessoas ou a 
morte da cultura, criava um  obstáculo
intransponível à concessão da autorização" 
(Informe Jurídico da Comissão Pró-índio, Ano 11, 9 
a 13, abril a agosto de 1990 - grifos nossos)

JOSÉ AFONSO DA SILVA, Mestre das Letras 

Constitucionais, que se dedicou ao estudo minucioso deste tema, ensina, ao tratar da 

mineração e do aproveitamento de recursos hídricos em terras indígenas, que:
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“Ao Congresso Nacional se imputou o julgamento 
de cada situação concreta, para sopesar os direitos 
e interesses dos índios e a necessidade da prática 
daquelas atividades, reconhecido que o princípio é 
o da prevalência dos interesses indígenas, pois a 
execução de tais atividades, assim como a 
autorização do Congresso Nacional, só pode 
ocorrer nas condições específicas estabelecidas em 
lei" ("Curso de Direito Constitucional Positivo", 
7a.ed, Editora Revista dos Tribunais, pág.721- 
722).

In casu, não se discute a conveniência política e 

administrativa da realização da Hidrovia pelo governo federal, mas apenas e tão-somente o 

cumprimento da legislação que protege os direitos dos índios. E esta exige não apenas a 

aprovação do estudo de impacto ambiental e de seu respectivo relatório (EIA/RIMA) pelo 

órgão licenciador, como também a autorização do Congresso Nacional, após consulta às 

comunidades indígenas afetadas, o que não foi cumprido pela gestão atual da União.

c. DA RESPONSABILIDADE DA UNIÃO FEDERAL

Compete à União Federal proteger e fazer respeitar todos 

os bens das comunidades indígenas (art. 231, caput da CF) e assegurar proteção ao 

patrimônio público, já que as terras indígenas são bens de domínio da União (art. 20, XI, da 

CF). O dever da União de proteger as terras indígenas e os recursos naturais nelas 

existentes é concorrente e supletivo ao do órgão indigenista, conforme estabelecem a parte 

final do art. 25 da Lei 6.001/73 (Estatuto do índio) e o art. 36 do mesmo diploma legal.

Estabelece ainda a Constituição Federal, em seu art. 23, a 

competência da União Federal para "proteger o meio ambiente e combater a poluição em 

qualquer de suas formas" e "preservar as florestas, a fauna e a flora".

Estabeleceu-se uma contradição: a União Federal,

constitucionalmente encarregada de fazer respeitar os direitos indígenas, não os respeitou.
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d. DA POSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DÉ 

TUTELA EM SEDE DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Dentre as inovações introduzidas pelas recentes mini- 

reformas porque passou o Código de Processo Civil, destaque especial merece a 

antecipação da tutela, que se integrou ao processo de conhecimento, com a seguinte 

redação:

“ Art. 273- O juiz poderá, a requerimento da parte, 
antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da 
tutela pretendida no pedido inicial, desde que, 
existindo prova inequívoca, se convença da 
verossimilhança da alegação e:
I- haja fundado receio de dano irreparável ou de 
difícil reparação; ou 
... omisis
§2° - Não se concederá a antecipação da tutela 
quando houver perigo de irreversibilidade do 
provimento antecipado.
... omisis
§5° - Concedida ou não a antecipação da tutela, 
prosseguirá o processo até final julgamento.”

CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, com precisão que

lhe é peculiar, assim se manifesta:

“ O novo art. 273 do Código de Processo Civil, 
com a consciência de estar instituindo uma arma 
contra os males que o tempo pode causar aos 
direitos e a seus titulares, figura duas situações 
indesejáveis a serem debeladas mediante a 
antecipação do tutela.
A primeira delas sugere o requisito do periculum 
in mora, ordinariamente posto em relação à tutela 
cautelar. Reside no “ fundado receio de dano 
irreparável ou de difícil reparação” (art. 273, 
inc.I). As realidades angustiosas que o processo 
revela impõem que esse dano assim temido não se 
limite aos casos em que o direito possa perder a 
possibilidade de realizar-se, pois os riscos dessa 
ordem são satisfatoriamente neutralizados pelas 
medidas cautelares. É preciso levar em conta as
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necessidades do litigante, privado do bem a que 
provavelmente tem direito e sendo impedido de 
obtê-lo desde logo. A necessidade de servir-se do 
processo para obter a satisfação de um direito 
não deve reverter a dano de quem não pode ter o 
seu direito satisfeito senão mediante o processo ( 
Chiovenda). No juízo equilibrado a ser satisfeito 
para evitar a transferência para o réu dos 
problemas do autor, o juiz levará em conta o modo 
como a medida poderá atingir a esfera de direitos 
daquele, porque não lhe é lícito despir um santo 
para vestir outro. O grau de probabilidade de 
existência de direito do autor há de influir nesse 
juízo, certamente.” (CÂNDIDO RANGEL 
DINAMARCO, A Reforma do Código de 
Processo Civil, 3o edição, Malheiros Editores, São 
Paulo. 1996, pág.147 - itálico no original)

Vê-se, então, que, diante da probabilidade de 

reconhecimento do direito alegado pelo autor, ao juiz será lícito antecipar o resultado útil 

do processo, total ou parcialmente, concedendo à parte aquilo que defluirá da sentença final.

Tal antecipação, que não se dará indistintamente, 

dependerá da razoabilidade do direito alegado pelo autor, conjugando com as provas iniciais 

por ele produzidas, bem como com a possibilidade de reversão do provimento inicial em 

caso de improcedência.

A subsunção da hipótese dos autos aos requisitos legais 

mostra-se cristalina, já que, uma vez licenciada a obra, a destruição de fauna ictiológica e 

conseqüente exposição das comunidades indígenas ao Projeto afetaria tão drasticamente a 

vida dos índios que o resultado poderia chegar às proporções de um genocídio.

Da mesma forma, o contato dos índios com técnicos das 

empreiteiras contratadas para estudo da obra acirra-se proporcionalmente ao tempo, o que 

pode provocar conflito com danos irreparáveis.

Deve-se salientar que não há nenhum perigo de 

irreversibilidade do provimento jurisdicional cuja antecipação ora se requer. Nenhum
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prejuízo efetivo terá a ré, uma vez que poderá dar continuidade na implantação da Hidrovia, 

respeitados os requisitos constitucionais, oportunizando, inclusive, o debate a respeito do 

tema, não só aos povos indígenas, mas também à toda sociedade direta e indiretamente 

afetada pelo empreedimento, em sendo expedida a citada autorização em conformidade com 

as exigências constitucionais e legais, poderá retomar as obras. Ao contrário, a concessão 

do provimento liminar poupará à ré os gastos que inevitavelmente terá com a reparação dos 

danos causados às comunidades indígenas atingidas e ao meio ambiente.

De outro lado, não é demais averbar que o aspecto 

patrimonial também deve ser considerado, vez que a Hidrovia será implantada com a 

utilização de recursos públicos federais, que poderão vir a ser desperdiçados, caso a 

autorização pelo Congresso Nacional não seja concedida e os estudos e licenças 

conseqüentes não sejam adequadamente providenciados.

Com tais premissas, completa-se o quadro permissivo da 

antecipação da tutela, cuja possibilidade de aplicação ao âmbito da ação civil pública não 

apresenta maiores dificuldades.

RODOLFO DE CAMARGO MANCUSO, comentando a 

Lei de Ação Civil Pública, assevera:

“ À semelhança do que dispõe o art. 22 da Lei de 
Ação Popular (n° 4.717/65), o art. 19 da Lei 
7.347/85, sobre a ação civil pública, manda aplicar 
“ o código de Processo Civil, aprovado pela Lei 
5.869, de 11.1.73, naquilo em que não contrarie 
suas disposições”.
Dessa norma se inferem duas conclusões, que 
podem apresentar interesse para resolver questões 
de interpretação na aplicação dessa lei: a) trata-se 
de lei especial, que poderíamos chamar de 
“processual-extravagante”, na medida em que 
instrumentaliza a ação de responsabilidade “ por 
danos morais e patrimoniais” causados aos 
interesses meta-individuais arrolados no art. Io da 
Lei 7.347/85, com abertura para outros, como 
deixa claro inc. IV desse artigo; ademais, a ação
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civil pública aparece como uma das “ funções 
institucionais” do MP ( Lei 8.625/93, art.25. IV); 
b) justifica-se a remissão e aplicação subsidiária do 
CPC, porque a Lei 7.347/85, embora de caráter 
predominantemente processual, não dispôs, acerca 
de tópicos relevantes, como o pedido, a resposta, a 
revelia, o julgamento antecipado etc. Previu, é 
certo, que a ação pode ser intentada principaliter 
ou em via cautelar, qual pode ser o seu objeto; 
quem pode movê-la ( não se deteve na legitimação 
passiva) ...Percebe-se que o legislador buscou 
inserir na lei alguns aspectos processuais que lhe 
pareceram mais relevantes, e, quanto aos demais e 
ao procedimento, optou pela remissão subsidiária 
ao -CPC.” ( RODOLFO DE CAMARGO 
MANCUSO , Ação Civil Pública, 4o edição, RT, 
São Paulo, 1996, pág.59).

Ora, se, quanto ao procedimento, a LACP remete ao 

Código de Processo Civil, nada mais adequado do que, em se tratando de um processo de 

conhecimento, adotar-se a possibilidade de antecipação da tutela.

III- DAS PROVAS

Além da prova documental já produzida, pretende o 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL demonstrar a veracidade dos fatos apontados 

através de depoimento pessoal do Representante da Ré, oitiva de testemunhas, exames 

técnicos periciais, juntada de novos documentos e todas aquelas que se mostrem pertinentes.

IV - DO PEDIDO

O beneficiário direto da presente lide constitucional é toda 

a coletividade, notadamente as comunidades indígenas afetadas, como titulares que são do 

direito público subjetivo ao cumprimento dos dispositivos constitucionais.
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requer:

Isto posto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

1. a citação da Ré na pessoa do Procurador-Chefe da 

Advocacia-Geral da União nesta cidade para, querendo, contestar a presente Ação;

2. seja o pedido julgado procedente para condenar a ré na 

obrigação de não fazer consistente em abster-se de realizar ou autorizar a realização de 

qualquer obra de estudo ou de implantação da HIDROVIA TELES PIRESYTAPAJÓS ou 

iniciar o seu funcionamento até que o Congresso Nacional expeça a competente autorização 

prevista no art. 231, § 3o, da Lex Mater;

3. em face do robusto direito demonstrado, a antecipação 

parcial da tutela pretendida no sentido de que seja suspenso qualquer estudo ou obra em 

andamento, inclusive com a proibição expressa de repasse de recursos ou execução de 

recursos já repassados, visando à garantia do provimento judicial almejado, nos termos do 

art. 273, da Lei de Ritos;

4. a imposição de multa diária em caso de 

descumprimento fixada em R$ 10.000, 00 (dez mil Reais) a serem convertidas em renda para 

Administração Regional da FUNAI em Itaituba;

5. dê-se de tudo ciência ao MINISTÉRIO DOS 

TRANSPORTES - Departamento de Hidrovias Interiores COMPANHIA DE 

DOCAS DO PARÁ, ADMINISTRAÇÃO DAS HIDROVIAS DA AMAZÔNIA 

ORIENTAL - AHIMOR - e, FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO 

DA PESQUISA - FADESP;

6. E, finalmente, requer-se o reconhecimento do direito 

das comunidades indígenas de se beneficiarem do pagamento de taxa judiciária e outras 

custas processuais somente ao final, caso venha a arcar com os ônus da sucumbência.

22
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Dá-se à causa o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)

para efeitos fiscais.

Termos em que, 

pede deferimento.

Santarém, 13 de outubro de 1997.

FELÍCIO PONTES JR. 
Procurador da República - Santarém

JOSÉ PEDRO TAQUES 
Procurador da República -Mato Grosso
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Santarém-PA, 05 de Novembro de 1997.

Egrégia Câmara,

Segue em anexo, cópia do despacho judicial 

embargando o Projeto Hidrovia do Tapajós, para o conhecimento dessa r. Câmara.

Procurador e no trabalho desenvolvido pela Antropóloga ÂNGELA BAPTISTA, mencionado na 

própria decisão judicial.

penhorado ao êxito nas investidas desta PRM /STM  no que tange aos direitos dos índios e das 

minorias, fatos estes que estão ensejando mudança no comportamento dos agentes públicos e 

econômicos nesta região.

Esperando continuar com o imprescindível apoio 

da 6a CCR, agradecemos por todos os pleitos J J'— J --

Ressalta-se que a medida somente foi possível em 

razão da contribuição imprescindível desse colegiado, notadamente na capacitação deste

Assim sendo, faz-se aqui o agradecimento

FELÍCIO PONTES JR. 
Procurador da República

Ilma. Si*.
MÁRCIA DOMETILA LIMA DE CARVALHO
Coordenadora da 6a Câmara de Coordenação e Revisão do MPF 
Brasília-DF

HBS/HBS

O
'
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL

Ref. Processo n°

Investe o Ministério Público Federai, através de Ação Civil 

Pública, cuja petição inicial vern subscrita pelos dignos Procuradores da República 

em Santarém e Mato Grosso, em face da União Federal, em que objetivam perante 
este Juízo a proteção judiciária dos direitos de posse e de usufruto do Povo Indígena 

Munduruku sobre suas tercas tradicionais e os recursos naturais nela existentes e j 
com o fito de impedir, até à autorização do Congresso NacionaJ, que seja implantado 1 
o PROJETO HIDROVIA TELES PIRES/TAPAJÓS.

Desdobra-se o Autor da Ação na demonstração do direito que 

assiste à Comunidade Indígena de se manter incólume em seu habitat natural, com 

suas terras e seus recursos hídricos, cuja relevância decorre de suas relações 

intersubjetivas, numa visão histórico-antropológica, em que ressaem seus valores 

culturais, seu mito de origem, suas lendas, usos e costumes, tradições e a peculiari

dade de sua organização social, sem embargo do dissenso existente entre os que 

contestam esse direito e a posse de grandes extensões de terras pelos índios. De 

qualquer forma, acena o Autor da ação com a inevitabilidade de prejuízos à j 
comunidade dos Munduruku, que terão de se adaptar de modo forçado a novas 

condições sociais e sujeitos às perspectivas do alcoolismo, da prostituição e até do 

suicídio.. .

Abre ainda um capítulo na sustentação dos fatos e fundamentos da 

causa sobre o povo Munduruku, originário do tronco Tupi, da sua qualidade de povo 

guerreiro, caçador e coletor, onde cada aldeia é um centro político com autonomia 

para definir seus limites territoriais e demais peculiaridades.

Aduz que O povo Munduruku habita as margens do Rio Tapajós, 

sendo reconhecidas as Terras Indígenas “Sai Cinza”, “Munduruku I”, Munduruku 

II”, “Praia do Mangue” c Praia do índio”. Assevera que as três primeiras foram 

demarcadas em 1977, com 948.541 ha, sem nenhum eQhutn
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áreas de preainbulação e aldeias, que foi considerada insuficiente pelos indígenas, 1 

conduzindo a FUNAI a enviar ao local um grupo de técnicos, coordenado pela ► 1 

antropóloga Patrícia de Mendonça Rodrigues, paia identificar c delimitar a área de ' 

ampliação, do que resultou no laudo antropológico que constatou a imemorialidade i 

da ocupação Munduruku no Alto Tapajós e a necessidade de preservar ecologica- 1 

mente a área para sobrevivência física e cultural, estimada em 2.300.000 ha, no 1 

Município de Jacareacanga

Objeta o Autor que o EIA/RIMA da Hidrovia Teles/Pires/Tapajós, 

trecho Jacaieacanga/Santarém, cm que pese os cientistus que o elaboraram terem se ! 

pronunciado, afirmando a inexistência de terra indígena localizada nesse trecho, o 1 

mapa reproduzido na petição inicial (fls. 7) — documento oficial da FUNAI — *
informa que próximo à cidade de Itaituba, às margens do Rio Tapajós, existem duas 1 

terras indígenas: “Praia do Mangue” c “Praia do índio”. I

ContrapOe, além disso, que o Ministério Público Federal 
empenhando-se em corroborar as informações da FUNAI produziu, através da 6" '

Câmara de Coordenação e Revisão, Laudo Antropológico das Terras Indígenas  ̂

"Praia do Mangue” e “Praia do índio” — Grupo Munduruku, conforme documento 1 

junto à petição inicial, que elimina por completo qualquer dúvida acerca da 

existência de terras indígenas, passando a reproduzir trechos do documento 1 
produzido pela antropóloga ANGELA MARIA BAPTISTA sobre a ocupação das  ̂

duas terras supracitadas.

i
Seguidamènte, o Autor da ação civil pública passa a evidenciar que * 

o Projeto Hidrovia Teles/Pires/Tapajós compreende a construção de uma hidrovia 1 
que ligará Santarém, no Pará, à Cachoeira Rasteira, no Maio G russu. 1

' . . i

Expõe que as rodovias que atingem o Rio são a BR-230 -  

Transamazônica, que cruza o curso d’água em Itaituba, a BR-163 -  1 
C uiabá/S antarém  e as rodovias estaduais de Mato Grosso, que cruzam a parte 1 
superior da bacia contribuinte do Tapajós, a montante da confluência dos seus 1 

formadorçs. Diz que a BR-163 está em fase de asfaltamento e sobre ser aspiração
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do desenvolvimento da Região é também obra de altíssimo custo, que viabilizará o 

mesmo objetivo da referida hidrovia, ou seja, o escoamento da produção de grãos 

do Mato Grosso — sem o impacto ambiental ocasionado pela hidrovia.

Por outro vértice, afirma que o baixo Tapajós é francamente 

navegável numa extensão de cerca de 345 Km às proximidades da localidade de São 

Luiz. Entre São Luiz e Buburé tem-se a região das cachoeiras onde o rio Tapajós, 

em cerca de 22 Km encontra-se encachoeirado, somente vaiado por embar cações de
i

pequeno porte, com muitos nscos e perigos no período de águas altas. Na montante 

de Buburé, próximo à foz do rio Jamanxim, principal afluente da margem direita do 

Tapajós, há um trecho de 170 Km com condições razoáveis de navegação. No trecho ' 

seguinte, em aproximadamente 50 Km, há um estirão sob condições muito difíceis,  ̂

com várias corredeiras até à Cachoeira do Mangabazinho. Os 100 Km seguintes, que 

incluem a cidade de Jacareacanga, há novamente condições razoáveis de navegação 

até à Cachoeira do Chacorào, empecilho de difícil transposição. O trecho superior 

do rio, com cerca de 100 Km até à confluência de seus formadores, é tido como de 

difícil utilização, mesmo por embarcações pequenas. O Baixo Teles Pires, com 192 

Km até a região de Cachoeira Rasteira, também só é atingível por pequenas
í

embarcações.

Menciona que o projeto da Hidrovia em causa está sob a responsa

bilidade da Administração das Hidrovias da Amazônia Oriental -  AHIMOR/ 

Companhia Docas do Pará -  CDP, que firmou convênios com o Ministério dos 

Transportes, consignados no Orçamento Geral da União, obtendo previsão de 

recursos da ordem de RS 2.250.000,00 para a realização de estudos referentes á
!

implantação do Projeto, de que já foram liberados R$ 1.900.000,00.

Informa ao Juízo que o EIA/RIMA da Hidrovia foi objeto de 

contratação com a UFPA/Fundação de Amparo e Desenvolvimento de Pesquisa -  

FADESP, através de Convênio de Cooperação Técnico-Científica, em 10.09.93, e 

que foi desmembrado através de aditivos em dois trechos: Santarém- 
PA/Iacareacanga-PA e Jacareacanga-PA/Cachoeira Rasteira/MT, corno se possível 

fosse compartimentar os efeitos da obra em dois trechos.
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Subsidia e petição com a informação de ter a Presidência da FUNAI

oficiado à Procuradoria da República ressaltando que determinadas partes do 

trabalho, que envolve um custo de quase meio milhão de Reais, possuem o mesmo 

conteúdo do EIA/RIMA realizado para a Hidrovia Araguaia-Tocantins, embargado 
pela Justiça Federal.

Releva a existência de comissão constituída pelo Ministério Público 

Federal para apuração de fraude.

de licença prévia, licenciado pela SECTAM, tem estimativa de custos orçada em 

US$ 254.000.000,00, e inclui as seguintes obras:

necessárias dragagens e derrocamentos em alguns locais isolados; das proximidades 

de São Luís a Buburé, na “região das cachoeiras”, o rio Tapajós terá sua navegabili

dade plena atingida somente através da construção de um canal, onde parte do leito 

do rio ao longo do canal das Cruzes será aproveitado, sendo ainda necessária a 

execução de serviços de derrocamentos e a construção de uma eclusa para 

transposição do desnível existente nesse trecho; haverá, ainda, a necessidade de 

implantação de balizamento em toda via e o preparo de cartas e roteiros de 

navegação.

administrativo da modalidade rodoviária do Projeto da Hidrovia Teles Pires/Tapajós, 

dizendo que a Procuradoria da República em Santarém instaurou procedimento 

administrativo n° 07/97 para apuração de construção de estrada clandestina em terra 
indígena Munduruku, a partir de relato feito pelos próprios índios e corroborada pela 

imprensa local, bem como instaurou igual procedimento para embargar administrati

vamente o trecho rodoviário da multicitada Hidrovia na parte que liga Alta Floresta- 

MT a Jacareacanga.

Destaca, ainda, que o Io trecho — Santaiém/Jacarcacanga, em fase

De Santarém às proximidades de São Luis, no baixo Tapajós, serão

Intercorrentemente, o Autor da ação passa a referir-se ao embargo

Mostra que a informação dos índios veio acompanhada de folder de
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propaganda do Projeto denominado RODOHIDROVIA DO TAPAJÓS (Rodovíá
f I

ligando Alta Floresta-MT a Jacareacanga-PA) e a utilização do Rio Tapajós como
I

hidrovia, dai até Santarém, assinado por uma entidade privada chamada CODESUP 

-  Cooperativa de Desenvolvimento, Produção e Consumo do Sudoeste do Pará 
Ltda., com sede em Alta Floresta-MT, Informando o panfleto que a Infausta rodovia i
teria em suas margens 26 agrovilas e duas cidades que integrariam a GLEBA 1 

TAPAJÓS e que atingiria inevitavelmente a cilada terra indígena, já tendo sido ' 

construídos 182 Km, dos quais 62 Km em nosso Estado.

Evidencia-se assim a ilegalidade da rodovia, não coberta por 

nenhuma autorização oficial, e com causação de danos irreversíveis do meio 

ambiente, tendo o Ministério Público Federal oferecido representação para o 

IBAMA proceder ao embargo administrativo.

Afora tudo isso, diz o Autor ter oficiado ao DNER, pelo mesmo 

sendo informado que a única rodovia cujo traçado passava na Reserva Florestal 

Mundurukânia — BR 080 — foi totalmente abandonada e excluida do Plano 

Rodoviário de Viação e que o malsinado projeto hidroviário não tem sua iniciativa 

nem participação. O mesmo disse a SECTAM, que desconhece a modalidade 
rodoviária que pudesse fazer parte do Projeto da Hidrovia do Tapajós, cujo 
licenciamento está em fase dc estudos no Órgão, a despeito do próprio EIA/RIMA 1 

mencionar a necessidade de implantação do componente rodoviário.

De resto, fundamenta com base na Constituição o direito das J 
comunidades indígenas à posse permanente sobre suas terras tradicionais e o 

usufruto das riquezas naturais — ora sob violação pela implementação do Projeto 

em questão — eis que nenhuma consulta foi feita à comunidade indígena interessada 
e muito menos ao Congresso Nacional, encarregado de julgar cada situação concreta 

na avaliação dos interesses dos índios e a miperiosidade da prática desta ou daquela 
atividade em suas terras e conclui mostrando a responsabilidade da União Federal 

e o cabimento da ação civil pública, com pedido de lulela antecipada, lasUcudu na 

boa doutrina. ,

J  ■
5



V y

Finaliza com 0 pedido de condenação da Ré para abster-se da 

realização do Projeto mencionado, antes de deliberação do Congresso Nacional, 
conforme o exige o art. 231, § 3o da CF e imposição de multa diária em caso de 

dcscumprimento fixada cm R$ 10.000,00, conversíveis em renda, ern favor da 

Administração Regional da FUNAI, dando-se ciência ao Ministério dos Transportes, 

CDP, Administração das Hidrovias da Amazônia Oriental -  AHIMOR e Fundação 

dc Amparo c Desenvolvimento de Pesquisa -  FADESP, e ainda dispensa do ônus 

de sucumbência

PODER JUDICIÁRIO ' .

JUSTIÇA FEDERAL . ^  '

Decido.

O direito à efetividade da Jurisdição é direito fundamental 

assegurado na Constituição, com que se poderá evitar a justiça de barbárie, feita 

pelas próprias mãos; é insuficiente o direito de acesso ao Judiciário se não houver 

no exarne da demanda meio eficaz de atuar o Estado-Juiz, com a necessária aptidão 

na concretização do direito que se quer restaurar ou que se veja ameaçado de lesão. 

Daí a refomia do Código de Processo Civil, com a instituição da Tutela Antecipató- 

ria urgente como forma de garantia do direito fundamental à prestação jurisdícional 

eficaz ou efetividade do processo, desde que atendidos seus pressupostos.

Tenho, pois, como plenamente cabível na presente via a utilização 

da medida pleiteada.

Em cognição sumária, é possível entrever-se a incompletude da 

iniciativo governamental no seu propósito de implementação do projeto hidroviário 

posto sub judice, não considerando a existência de terras pertencentes à comunidade 

indígena dos Munduruku, como bem salientado na petição inicial — circunstância 
de vital relevância paia a realização desse empreendimento dito auto-sustentado.

É importante verificar que além dos sistemas biológicos também os 

agrupamentos humanos se veem ffeqüentemente afetados pelo processo de 

desenvolvimento da sociedade moderna, em particular as comunidades indígenas, 

cuja preservação depende do modo de vida tradicional, em íntima harmonia coip seu
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habitai natural, condicionante de sua consciência e adaptação ecológicas.
i

Não obstante, o que se tem verificado é a conturbação do meio 

ambiente c a exclusão dos povos indígenas, postos à margem dos planejadores do 

desenvolvimento, deslembrando-se, pròpositalmente, do vasto acervo de conheci
mentos c experiências tradicionais que os vinculam aos seus ancestrais.

O principio do respeito à identidade, cultura e interesses das 

comunidades tradicionais e grupos formadores da sociedade brasileira, como decorre 

de expressa precciluaçfio cin nossa Lei Fundamental (urt. 216), tem sido posto sob 

esquecimento, não se cuidando de adoção de medidas de proteção às instituições 

locais.

No tocante aos indígenas, há todo um acervo normativo na Lei 

Excelsa pugnando pela sua preservação e de sua organização social, seus costumes, '

crenças, línguas e tradições, não sendo compreensível nos objetivos da Política 1
i

Nacional dc Meio Ambiente quaisquer ilicitudes dessa ordem, sem que não se 

incorra em desvio de finalidade. '
. i

■ j
O exercício de quaisquer atividades, seja de que natureza for, não 1

. I
pode contrariar os objetivos dessa política e de seus instrumentos de proteção do 

meio ambiente — postulados na Lei n° 6.938/81, de par com as normas protetivas ' 

da CF sobre as terras ocupadas pelos índios, integrativas de nosso ordenamento ' 

jurídico-ambiental. '

Ante a demonstração de que não se está observando a necessária 1 

precaução no tocante à implementação do Projeto Hidroviário, sem o reconhecimen- ' 

to dos direitos da comunidade atingida pelo processo de desenvolvimento, podendo 

deitar-se a perder parte do patrimônio cultural brasileiro, bens de natureza material 1 
e imaterial ligados à identidade, à ação, à memória de grupos indígenas e causação 1 

dc danos irreparáveis e irreversíveis aos índios Munduruku, hei por bem conceder ' 

a tutela antecipada, para determinar a suspensão imediata de implementação do 

Projeto, inclusive estudos técnicos que importem em dispêndios públicos, até que

I
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o apro^iJuhaja o pronunciamento do Congresso Nacional autorizando o apro 
recursos hídricos sob usufruto da comunidade indígena.

iTiento dos

Estabeleço a multa diária de R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais) em caso 

dc inobservância da presente determinação judicial, conversível cm renda da FUNAI 

nos termos do pedido.

Intimem-se como postulado na petição inicial. Cite-se a Ré para 
contestar no prazo legal

P.I.

n

Santarém-PA, em £L 2t • {O

C^Ediííon Mexilas de Almeida 
JUIZ FEDERAL DA 1* VARA, NO EXER

CÍCIO CUMULATIVO DA VARA DESCENTRA
LIZADA DE SANTARÉM

tt
\

l '
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÕES ADMINISTRATIVAS 

SEÇÃO DE PROTOCOLO E ARQUIVO

Referência: Proc. PGR n° 08100.008018/98-11

Autuado e encaminhado à Sexta Câmara de Coordenação e Revisão do
MPF.

CCA/SPA, em 26/11/98

Dalvalice onça Chaves
Chefe da Seção de Protocolo e Arquivo
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Procuradoria da República no Município de Santarém/PA

OF.PRM/STM/Adiv/119/99

Santarém -PA, 25 de novem bro de 1999.

Senhora Coordenadora,

Cum prim entando-a, e de ordem do excelentíssim o 

Procurador da República, Dr. Felício Pontes Júnior, encam inho a V. Exa., para 

conhecim ento, os seguintes documentos:

Da ordem, —i «■—t -^7 /*- e_______
ç fc S t  *  r- ...... -

7̂ 7 4 -

Z / l  

^ 7  7

7 f

A3sasscr tfa
rti.O í. i . r  . ■ !J

amara da Cacriurm .-a a Eovisào

distinta consideração.

1. Cópia da sentença em sede de Em bargo de 

Declaração, m ovida pelo M inistério Público 

Federal em face da CDP, objetivando a 

nulidade de obras e estudos relativos ao projeto 

hidroviário Teles Pires Tapajós.

2. Cópia da sentença do pedido de prisão 

preventiva em face de Constante Trzeciack.

3. Reportagens sobre invasão de m adeireiros em 

reserva indígena.

N a oportunidade, renovo votos de elevada estim a e

O DOS S. FILHORAIMUND
Técnico Processual

Exma. Sr2.
MARIA ELIANE MENEZES FARIAS
Coordenadora da 6a CCR do M PF 
Brasília/DF

Entregue na CaDÍM - 6," Câmara

■ - M .  /•■ ’ l í  Z / / 1  horas'

í
Recebido p ; .

pioniôj

Ass, (nomus)

Av. Maredial Rondon, 908 - Prainha - CEP. 68.005-120 - Fone/Fax (091)523-2651- e-mail: prm-xlm@stminterconea.com.br Santarém/P A
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SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTARÉM - PA

PROCESSO N° 1997.39.02.001339-8

SENTENÇA

AÇÃO CIVIL PÚBLICA: Em bargos D eclaraíóhos. Efeitos modificativos. 

PROCESSO N°: 1997.39.02.001339-8

REQUERENTE: *M inistério Público Federal

REQUERIDA: *União e Outro

Vistos etc.;

O M inistério Público Federal, por seu procurador 
que subscreve a peça de fls. 841/844, opõe Embargos de Declaração com 
efeitos modificativos à sentença proferida no processo, por entender que 
qualquer estudo de impacto ambiental relativo ao Projeto H idrovia Teles 
Pires/Tapajós antes de autorizado pelo Congresso Nacional, im plicará gastos 
públicos desnecessários, caso não haja a devida autorização, e, de 
prequestionam ento ao art. 23 1, § 6o, da Constituição Federal.

Decido

Conheço dos embargos, eis que presentes os 
pressupostos de sua admissibilidade.

/ )
Com efeito, consoante sustentado pelo embargantje, 

a r. Sentença que o feito mereceu, concessa m axim a  venia , incorreu ém 
contradição, quando, em sua parte dispositiva, revogou parcialm eiW  a

1
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antecipação de tutela deferida in lim ine  litis, perm itindo a realização de 
estudos de impacto ambiental antes de ser concedida autorização pelo 
Congresso Nacional.

A concessão da tutela antecipada, tal como restou 
disciplinada pela nova redação em prestada ao art. 273 do CPC, se baseia no 
convencimento do ju iz  de que a espera pelo provim ento junsd icional poderá 
causar danos irreparáveis à parte.

Ora, se o D ecisum  prolatado reconheceu ser 
indispensável a prévia autorização do Congresso Nacional, para que as obras 
se iniciassem, dúvidas não me restam de que também é vedada a realização de 
estudos de impacto ambiental. Isso porque, uma vez não concedida a 
permissão, de nenhum valor serão os estudos, implicando gasto desnecessário 
de dinheiro público. Evidentes, pois, os riscos de prejuízos e danos 
irreparáveis.

Essa mesma linha de entendim ento foi a adotada 
pelo mui culto relator do Agravo de Instrumento, intentado contia a decisão 
antecipatória. Juiz Catão Alves, quando, em claras letras, asseverou:

“Assim, data venia, a tutela antecipada ajigura-se- 
me correta porque inútil será o dispêndio de 
recursos públicos, ainda que a título de estudos 
técnicos, recomendáveis apenas depois da 
autorização do Congresso Nacional, se este não a 
conceder.
Nessa ordem de idéias, prejuízo e dano irreparável 
existirão se autorizados os mencionados estudos ou 
o início de implementação do projeto em pauta sem 
a autorização constitucional necessária, pois, 
negada esta, o dinheiro gasto não será recuperado. ”

/

Mais ainda se me afiguram evidentes os danos ao 
erário público que resultarão com um estudo de impacto ambiental, o qual

U i
2
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poderá restar infrutífero se a necessária autorização constitucional não vier a 
ser concedida, quando atento para os apelos do Chefe do Executivo, no sentido 
de que haja contenção de gastos. Em uma fase como a vivida pelo Brasil de 
hoje, onde faltam recursos para o saneamento básico, para a educação, para a 
saúde, para a construção de presídios, enfim,, para dar atendim ento às <i /  
obrigações básicas do Estado, não é recomendável o dispêndio de dinheiro, 
fiando-se em uma autorização que poderá ser negada, ou mesmo obstada pelo 
Judiciário.

Por esses fundam entos e pelo que mais dos autos 
consta, DOU PROVIMENTO aos embargos aforados pelo M inistério Público 
Federal para, em prestando-lhes efeitos m odificativos, revigorar, em sua 
mtegralidade, a decisão que antecipou a tutela de mérito.

Dessarte, declaro a Sentença recorrida, para que 
fique certo que quaisquer gastos relativos ao Projeto Hidroviário TELES 
PIRES/TAPAJÓS, neles incluindo aqueles necessários à realização de estudos 
de impacto ambiental, somente poderão ser efetivados após a necessária 
autorização do Congresso Nacional.

Intimem-se.

Santarém, 09 de novembro de 1.999.

E  va Ido Jc'(il/veira  Pérnítjídes, filh o  
Juiz FederaI

D A T A
Ao° -GB v I ?. a fj o 'r d ;> ^ T

f n r  a  rr. - r .. ̂
.. "n , . _■ ,
c '.a PC ;L ,

r i o  d o
..ica da

f f c y m ,  M i a  A ne termo ,
ò
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DIstribulção:_

Data;............
Responsável^

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM - PA

OF. P R M/STM/Ri n f/048/2000

Santarém-PA, 30 de maio de 2000.

Senhora Coordenadora,

Cumprimentando-a, informo a V.Exa. que, ensejado por 

Representação oriunda da Associação Indígena Poisuru (em anexo), foi instaurado, no 

âmbito desta PROCURADORIA DA REPÚBLICA, o Procedimento n° 

1.23.002.000052/2000-14, com o objetivo de verificar a situação atual do povo 

MUNDURUKU.

Outrossim, e conforme explanação realizada no Município 

de Itaituba/PA no início deste mês por representantes dos índios MUNDURUKU e da 

FUNAI, solicito de V.Exa. informações sobre o Termo de Ajustamento de Conduta 

firmado entre o MPF, a FUNAI e o Ministério da Aeronáutica, em Brasília/DF, cuja 

principal finalidade era a proteção dos cursos d’água formadores do Rio Cururu.

consideração.

Na oportunidade, renovo votos de elevada estima e distinta

cLcO  C  i
CLÁUDIO CHEQUER | s , . j
Procurador da República j * }

Entregue na CaDifvl • £.* .tâmara

!
IÉ. S  r . t

Exma. Sra.
MARIA ELIANE MENEZES DE FARIAS
Coordenadora da 6a Câmara de Coordenação e Revisão - MPF 
Brasília/DF

Av. Marechal Rondon, 908 - Prainha - CEP. 68.005-120 - Fone/Fax (091)523-2651- e-mail: prm-stm@stm.interconect.com.br Santarém/PA



Ofício II." OOl./PVSURlI/CIMAT/PAimirP/OO Itaituba -  Pará, 20 cie M arço cie 2,000.

À Subprocuradora da 6. ' Cansara do M PF
Com cópia para  .Proçura/ioria rfa U cpuhliia em Santarém  — Corá,

Sen h ora ÍTocn ra d o ra.

Ç.iimprimcntando-a respcitosamente. vimos através do presente 
instrumento, explanar alguns fatos existentes no Território Munduruku que tem causado 
muita preocupação ao nosso povo. Nossa solicitação está fundamentada no At ligo n" 232 da 
Constituição Federal. O povo Munduruku constituído de aproximadamente 8.000 (oito mil) 
pessoas, habita as Terras Indígenas Praia do Mangue e Praia do Índio no Município de Itaituba, 
e Terra Indígena Sai Cinza e Munduruku no Município de. Jacareacanga, vive em contato 
intermitente e está distribuído em 89 aldeias, sua base alimentar está na caça. pesca, coleta de 
frutos silvestres e culturas tradicionais corno cará, banana, mandioca, abacaxi etc, Possui duas 
Organizações dc apoio a coletividade Munduruku denominadas Associação Indígena Pusuru. 
C1MAT (Conselho Indígena Munduruku do Alto Tapajós), e Associação Indígena PahiliPp 
que, juntamente com a FUNAI Procuradoria da Republica e outras Instituições de apoio aos 
índios que estão contribuindo para reverter-se o estado de penúria a que nós estamos 
submetidos.

TERRA - A questão fundiária da Terra Indígena Munduruku, 
tem avançado de forma considerável nos últimos anos, a demarcação física esta prestes a ser 
iniciada, mais uma questão em especial tem nos deixado intranqüilos. trata-se da Sobreposição 
da Terra Indígena Munduruku com o C P 8. V. (Campo dc Provas Brigadeiro Velloso) na 
Serra do Cachimbo. Em Setembro dc 1.999 o Administrador P^cgionai da FUNAI de itaituba 
scnlioi Wallci A/.eveTP,* Terlulino, o Cooideimdof da Associação Indígena Pusuiu 1 laroldo Saw 
Munduruku e o Presidente do CIMAT (Conselho indígena Munduruku do Alto Tapajós) José 
Manhuari Crixi Munduruku estiveram em Biasí 1 ia reunidos com Vossa Excelência na 
qualidade dc titular da (? Câmara do MPF, o Coronel Biasus representante do C P B V além de 
outras autoridades para discutir uma proposta de iniciativa do Dr. Procurador da República em 
Saniaiém Felício Ponlcs Junioi denominada Term o de Ajustam ento de Conduta que tem 
como objeto principal a proteção dos cursos d’agua formadores do rio Cururu. c ate o presente 
momento não tivemos nenhuma definição para a questão. Mão estamos preocupados em 
utilizarmos a terra para suprir nossas necessidades, e sim com a proteção da área, que 
consideramos vulneráveis á presença de pessoas estranhas.

HIDROVIA - I ivemos a algum tempo problemas criados peio 
projeto de implantação da Rodo -  Hidrovia Tapajós -  Teles Pires que apesar de estar 
embargada nela Justiça Federai, existe. Fortes rumores da implementação do Projeto inclusive 
com a construção de estruturas de acampamentos para alojamentos de pessoal no trecho 
enoacboenado ‘.las vilas de São luís do Tapajós e Pimeníal, onde seiâ e-orisliuido uma Eclusa. 
Nas audiências públicas ocorridas aníeriormente os indios foram contrários ao EIA/RIMA por 
deliberadamente ignorarem duas Terras Indígenas na área urbana de Itaituba, bem como 
ignorarem a presença de uma população estimada em I 000 (mil) indios estabelecidos as 
margens do Tapajós no trecho compreendido entre Jacareacanga e Itaituba.

SAÚDE - Quanto a saude dos Munduruku, apos a transferência 
das responsabilidades da saúde dos índios da FUNAI para a FUMAS A, os índios cie iodo o



entro as quais uma fias principais que ç o Saneamento Básico, vez que não existem nas aldeias 
abastecimento de água potávei. e os indios fazem uso diretamente das águas dos rios. Tapajós

\lndigena, vez que os indios que transitam constantemente em Jacareacanga estão sendo vítimas 
liessa morbidade que se alastra entre o nosso povo.

I E importante registrar Excelência. que só na Casa do índio de
A Jacareacanga existem aproximadamente 20 (vinte) casos de Tuberculose, vitimando índios 

\ procedentes das aldeias, devido graves casos de desnutrição proporcionados por uma dieta 
1 alimentar inadequada, em virtude de não haver um programa de auto sustentação que 
Vgropicie melhores condições nutricionais para nosso povo

(Organização Mundial de saúde).. e tem se caracterizado com o o maior flagelo do povo  
Munduruku. pois tem sua dissim inação facilitada d e  forma crim inosa pelos com erciantes de 
jacareacanga, sendo lai atitude ainda uma forma de explorar o s índios. A situação do 
alcoolism o c láo grave que os índios cm Terra indígena na ausência da cachaça estão  
ingeiindo álcool iodado, perfum es e aspirando gasolina.

para a solução desses problemas, os quais se constituem em terríveis motivos de preocupação 
para todo o Povo Munduruku.

Renovando votos de elevado respeito c consideração, ficam os no 
aguardo de resposta e soluçõe ' '  iados.

O alcoolismo hoje é definido como doença pela OMS

Isto posto, solicitamos que Vossa Excelência promova meios

VICE -  PREFEITO BE JACAREACANGA . ^

AMAM CIO llvO M tJM Dim iJki! 
PU ES IRENT E/PA I! V! IV * P
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Brasília, 05 de maio de 20001

Referência : Processo MPF/PGR N° 08100.008018/98-11 e apenso

Assunto : Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público Federal 
contra a União Federal e a Companhia Docas do Para, com o objetivo 
de impedir, até a autorização do Congresso Nacional, a implantação do 
Projeto Hidrovia Telles Pires-Tapajós.

INFORMAÇÕES/SUGESTÕES/CONCLUSÕES E OUTROS DADOS

Senhora Procuradora,

Em relação à situação do processo judicial relativo à 

Hidrovia Telles Pires-Tapajós, tenho a informar o seguinte:

O Ministério Público Federal propôs ação civil pública, 

que recebeu o n° 1997.39.02.001339-8, contra a União Federal, com o objetivo de 

impedir, até a autorização do Congresso Nacional, que seja implantado o Projeto 

Hidrovia Telles Pires-Tapajós, a fím de proteger o direito constitucional de posse e 

usufruto do povo indígena Munduruku sobre as terras que tradicionalmente ocupam 

e os recursos naturais nela existentes. Requer a antecipação de tutela, no sentido de

ss. (nom e)



que seja suspenso qualquer estudo ou obra em andamento, inclusive com a proibição 

expressa de repasse de recursos ou execução de recursos já  repassados, visando à 

garantia do provimento judicial almejado.

a tutela antecipada, nos termos requeridos pelo Ministério Público Federal, fixando a 

multa diária de R$ 10.000,00 pelo seu descumprimento. A decisão sofreu agravo de 

instrumento no TRF -  Ia Região, ainda pendente de julgamento. Não foi concedido 

o efeito suspensivo requerido pela Companhia Docas do Pará, não tendo a decisão 

de primeira instância deixado de ter vigência em qualquer momento.

que deferiu parcialmente o pedido, determinando à ré eu se abstenha de iniciar a 

instalação do projeto hidroviário Telles Pires-Tapajós, mas autorizando a 

continuação dos estudos, sob a alegação de que estes são imprescindíveis para que o 

Congresso Nacional possa se pronunciar sobre o assunto.

União Federal, tendo a apelação recebido, no TRF -  Ia Região, o n° 

2000.01.00.036645-0. Também a apelação aguarda julgamento

O Juiz Federal da Seção Judiciária de Santarém concedeu

Em 24 de junho de 1999 o processo recebeu sentença,

Da sentença recorreram a Companhia Docas do Pará e a

É o que tenho a informar.

Atenciosamente,

Assessora Jurídica/ó* CCR/MPF

Atualizada em 03 de agosto de 2000.

2
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Assunto : Termo de Ajustamento de Conduta a ser celebrado entre a 
FUNAI, o Ministério da Aeronáutica e a Comunidade Indígena Munduruku, 
referente à proteção ambiental das nascentes do rio Cururu.

i t  í*»'
7 .

to f)eteU* 
llc»

io • R»vM*

LNFORMAÇÕES/SUGESTÕES/CONCLUSÕES E OUTROS DADOS

Senhora Procuradora,

Em aíenção ao despacho proferido poi vOSSâ ExoclcnCiã 

às Pis. 44 do piocesso em epígrafe, que solieiía informações acerca do Teim o de 

Ajusíaineiiío de Conduía a sei celebrado entre a FUNAI, o M inistério da 

Aeronáutica e a Comunidade Indígena M unduruku, referente à proteção ambiental 

das nascentes do rio Cururu.

Segundo informações obtidas junto à Procuradoria da 

Repúbbca no Município de Santarém, foi realizada uma reunião, paia tratar da 

possível adoção de Term o de A justam ento de Conduta para disciplinai a questão, à 

qual compareceram representantes da Comunidade indígena, do M inistério da 

Aeronáutica e, representando do Mnnsíéiro Púbhco Federal, a Dia. M arra Ehane



Meiicz.cs de Farias, Coordenadora da 6a Câmara, e o então Procurador da República 

no Município dc Santarém. Dr. Felício Pontes Júnior. Na reunião fui elaboiada essa 

minuta do TAC. Após a reunião, o Termo seria encaminhado às autoridades 

competentes, paia ajustes finais c assinatura.

A pariu dc então. uão mais tiveram notícias sobre o 

referido termo. Já foram inquiridas a respeito as autoridades compeíenies, os 

represeníaníes dos órgãos que compareceram à reunião, e o Dr. Feiício Fontes. 

Neiuiuin deles tem ciência do destino que lhe foi dado.

Com Vossaessas consmeraçoes. encanunno a 

Excelência, confonne solicitado, cópia da minuta do referido Termo de Ajustamento 

de Conduta.

Aíenciosameníe,

( J h o Q L -  l b á ^ _  r
C A R L A  D A N lL L A  L L lfrE  N E G Ó C IO  

Assessora Jurídica/6a CCR/MPF
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Fundação N ac iona l do índio 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Termo de Ajustamento de Conduta celebrado entre a fundai* ' 
Nacional do 'índio -  FUNAI, Ministério da Aeronáutica -  Campo 
de Provas Brigadeiro Velloso (CPBV) e Comunidade Indígena 
Mundurukú. referente à proteção ambiental das nascentes ao no 
Cururu, e dá outras providências, na forma abaixo:

Ao, dias de de 1999, na cidade de , na sede
da , presentes.............-............... ...................""....... .............

......... _____.................................. ...... —------- com fulcro—......... ................ "
....................... .... ........... ........com oBjetivo de proteção ambiental da Terra

Indígena Mundurukú, resolvem firmar o presente:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A área objeto deste Termo de Ajustamento de Conduta é a nascente do 
rio Cururu, mapa anexo e que passa a fazer parte integrante do presente termo, 
situada em área do Campo de Provas Brigadeiro Velloso, região esta que se 
configura na faixa de. segurança daquele Campo, ficando proibida^dificações 
desmatamentos ou quaisquer ações que venham provocar alterações em .usu
condições ambientais.

CLÁUSULASEGUNDA

Somente será admitido o uso da área objeto deste Termo, distinta do 
acordado, quando essa, obrigatoriamente, concorrer para sua proteção, devendo, 
em todos os casos, ser previamente informada a FUNAI e a comunidade
indígena.

CLÁUSULA TERCEIRA

O Ministério da Aeronáutica, através do Campo de Provas Brigadeiro 
Velloso -  Serra do Cachimbo/P A, compromete-se em manter a fiscalização e 
vigilância da área era questão contra invasões e contra o uso de seus recursos 
naturais por terceiros.



FROM : PRM SftNTPREM PHONE NO. : 0915232851 Mar. 02 2001 03:46PM P3

Fundação N acional do índ io  
MJNISTéPJO DA JUSTIÇA

CLÁUSULA QUARTA

O Minisvério da Aeronáutica compromete-se cm não colocar em risco a 
segurança física-sanitária da comunidade indígena Mundurukú, habitantes às 
margens do rio Cururu, haja vista as atividades realizadas no interior do Campo 
de Provas Brigadeiro Velloso, em especial os ensaios de armamentos modernos 
e lançamento de mísseis de defesa antiaérea.

CLÁUSULA QUINTA

A FUNAI, representada pela Administração Executiva de Itaituba, bem 
como a Associação Indígena PÜSÜRU' e o Conselho Indígena Mundurukú do 
Alto Tapajós (CIMAT), comprometem-se a respeitar os limites da Terra 
Indígena Mundurukú, não permitindo que quaisquer pessoas através desta 
adentrem ein área do Campo de Provas Brigadeiro Velloso.

CLÁUSULA S E X T A  , .

Caberá ao Ministério da Aeronáutica -  CPBV, demarcar fisicamente a 
área em questão, de acordo com as normas estabelecidas pela FUNAI e pelo 
Projeto Integrado de Proteção das Terras e Populações Indígenas da Amazônia 
Legal (PPTAL), fixando devidas placas e sinalizações de fácil visualização, 
indicando que se trata da região do CPBV,

CLÁUSULA SÉTIMA

Caso ocorra a extinção ou redução da área do CPBV. o Ministério da 
Aeronáutica compromete-se a transferir para União, para usufruto dos indígenas 
Mundurukú, a área objeto do presente Termo.

CLÁUSULA OITAVA

C o n s t a t a d a  qualquer violação por parte dos prepostos aos regramentos 
estabelecidos no presente Tcituo, cabe ao MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
tomar as medidas judiciais e extrajudiciais necessárias para reparar as 
respectivas ações.
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Fundação N acional do índio 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

CLÁUSULA n o n a

Por estarem justos e acertados firmam o presente e seus anexos.
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N° AC/DD/508/00
APELAÇÃO CÍVEL N° 2000.01.00.036645-0/PA 
APELANTE: COMPANHIA DOCAS DO PARÁ -  CDP 
APELANTE: UNIÃO FEDERAL 
APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
RELATOR : JUIZ PLAUTO RIBEIRO

Ementa. Hidrovia. Populações Indígenas. Art. 231, 
§§1°, 3 °e 6 °  da CF.

Trata-se de apelações de sentença que julgou 
procedente ação civil pública tendente a impedir a implantação, bem como os 
estudos pertinentes, da Hidrovia Teles Pires/Tapajós.

Em breve síntese, os elementos dos presentes autos 
podem ser assim historiados.

O Ministério Público Federal ingressou com ação civil 
pública, para o fim acima declinado, tendo em conta que o empreendimento 
atingia a área indígena Munduruku, argumentando que nenhuma obra de estudo 
ou de implantação do mesmo poderia dar-se antes da autorização do Congresso 
Nacional, tal como previsto no art. 231, § 3o, da Constituição Federal.

Foi concedida a tutela antecipada, tal como requerida, 
ficando determinada a suspensão imediata de implementação do Projeto, inclusive 
estudos técnicos que importem em dispêndios públicos, até que haja o 
pronunciamento do Congresso Nacional autorizando o aproveitamento dos
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recursos hídricos sob usufruto da comunidade indígena. Esta decisão foi mantida 
em 2o grau, restando improvidos os agravos de instrumento interpostos pela União 
Federal e pela CDP, esta última vindo a integrar posteriormente o pólo passivo da 
demanda, sob o entendimento do julgador a quo de tratar-se de litisconsórcio 
necessário.

As contestações apresentadas pelas rés sustentam 
ausência de qualquer obra de instalação da hidrovia e insistem na tese de que o 
estudo de impacto ambiental deve preceder a autorização do Congresso Nacional. 
Tecem, ainda, algumas considerações sobre o grau de “aculturação” das 
populações indígenas atingidas pela hidrovia.

Julgando o feito, concluiu o juiz pela procedência parcial 
da ação, para determinar à ré e à litisconsorte passiva que se abstenham de 
iniciar a fase de instalação do projeto hidroviário TELES PIRES/TAPAJÓS, dando 
concreção à obra pública, sem prévia autorização do Congresso Nacional, na 
forma do disposto no artigo 236 (sic), § 3o da Constituição Federal, deixando de 
acolher o pedido de suspensão dos estudos de impacto ambiental, com a 
revogação dessa determinação contida na decisão liminar antecipatória dos 
efeitos da tutela. Foi, ainda, mantida a multa diária de R$ 10.000,00 em caso de 
descumprimento da decisão.

Opostos embargos de declaração pela Companhia 
Docas do Pará, esclareceu o julgador que a execução do contrato AHIMOR 
96/005/00 não implica em execução das obras da Hidrovia questionada, mas sim, 
parte necessária e prévia à elaboração de um El A/R IMA. Portanto, o objeto 
daquele contrato pode vir a integrar ou subsidiar os estudos de impacto ambiental, 
sem dar concreção à obra.

Ambas as rés apelaram, alegando, basicamente, que 
não poderiam ser condenadas à obrigação de não fazer quando não inexistia ato 
ou mesmo ameaça que sinalizasse no sentido da realização da obra, sendo que o 
que faziam -  estudos -  foi tido por lícito pela própria sentença.

O Ministério Público Federal, por seu turno, quando de 
sua intimação da sentença, opôs embargos declaratórios, sustentando omissão da 
sentença quanto à análise do art. 231, § 6o, da CF, assim como também omissa 
no tocante à apreciação da questão relativa à inversão da ordem natural das 
coisas, de seu autorizar a realização de estudos, com custos elevados para o 
Erário, sem que haja prévia manifestação do Congresso sobre a viabilidade da 
obra. Esses embargos foram providos, empresentando-se-lhes efeitos 
modificativos, o que ensejou nova apelação da CDP, na qual alega:

a) ausência dos pressupostos de cabimento dos embargos declaratórios;
b) inviabilidade da tutela antecipada depois do julgamento da causa;
c) desnecessidade da lei complementar para a implantação da hidrovia;
d) reiteração dos demais fundamentos da anterior apelação.

2
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Feito o relatório, entendemos que a questão prévia que
se impõe ao exame desta Corte é acerca do cabimento dos embargos 
declaratórios deduzidos pelo MPF e do seu conseqüente acolhimento, na medida 
em que delimitará a matéria sob apreciação recursal desta Turma.

porquanto opostos no prazo legal contado a partir da intimação pessoal do 
parquet, a teor do disposto no art. 18, II, h, da LC 75/93. Seus demais 
pressupostos também se nos afiguram presentes. Vejamos.

Foi apontada omissão na sentença, ao não proceder à 
análise do disposto no art. 231, § 6o, da CF, vazado nos seguintes termos:

invocado inauguralmente em sede de embargos declaratórios, porquanto não o 
fora em momento anterior à sentença. É que cabe ao julgador, na apreciação da 
matéria que se coloca sob sua responsabilidade, a análise de todo o arsenal 
jurídico que tenha pertinência com a mesma. Não se poderia falar efetivamente 
em justiça se estivesse o julgador limitado às considerações jurídicas feitas pelas 
partes e, pior ainda, estar-se-ia subtraindo-lhe a possibilidade de valoração e 
adequação de fatos e normas na perspectiva que lhe parecesse mais efetiva para 
a prestação jurisdicional. Daí por que o art. 126 do CPC expressamente estatui 
que no julgamento da lide caber-lhe-á aplicar as normas legais. Desta forma, a 
omissão na aplicação de norma legal pertinente dá azo, certamente, aos 
embargos declaratórios.

omissão quanto à apreciação da questão relativa ao custo que envolve um estudo 
de impacto ambiental, a justificar que a realização desse estudo só se dê após 
sinalização do Congresso Nacional no sentido da viabilidade da obra. E este foi o 
fundamento acolhido pelo julgador. Decidiu o E. STJ, verbis:

Inicialmente, os embargos foram tempestivos,

“§ 6o São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos 
que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras 
a que se  refere este artigo, ou a exploração das riquezas naturais 
do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes, ressalvado 
relevante interesse público da União, segundo o que dispuser 
lei complementar, não gerando a nulidade e a extinção direito a 
indenização ou a ações contra a União, salvo, na forma da lei, 
quanto às benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé” 
(grifamos).

Não se alegue que o dispositivo não poderia ter sido

O outro fundamento invocado para os embargos foi a

“Inexiste qualquer nulidade no fato de, apreciando pedido de 
declaração, suprir o julgado omissão anterior, trazendo 
fundamentação antes não explicitada”1

RESP 3.506/RJ-Edcl, Rei. Min. Eduardo Ribeiro, DJ-I de 25/2/91, p. 1.467
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Assim, presentes os pressupostos dos embargos 
declaratórios, na forma do artigo 535 do CPC, inexiste atualmente dúvida de que o 
suprimento de omissões no julgado embargado pode ensejar a alteração do 
mesmo, quando o ponto sanado revelar-se incompatível com o resultado anterior2.

Por fim, sequer merece maiores considerações a 
assertiva de houve concessão de tutela antecipada (s/c) após o julgamento da 
causa. A simples menção àquela decisão não a faz ressurgir, superada que foi 
pela sentença.

Todas as demais questões resvalam para apreciação
de mérito, que ora se fará.

A questão de fato trazida a debate é a implantação da 
Hidrovia Teles Pires/Tapajós e a sua interface com populações indígenas. Este 
último dado merece algumas considerações prévias.

A Constituição de 1988 representa uma clivagem em 
relação a todo o sistema constitucional pretérito, ao reconhecer o Estado brasileiro 
como pluriétnico, e não mais pautado em pretendidas homogeneidades, 
garantidas ora por uma perspectiva de assimilação, mediante a qual instala-se, 
sub-repticiamente, na alma dos diferentes grupos étnicos, novos gostos e hábitos, 
corrompendo-os e levando-os a renegarem a si próprios, eliminando o específico 
de sua identidade, ora submetendo-os forçadamente a uma invizibilidade. A 
alteração no sistema constitucional brasileiro corresponde a uma mudança de 
paradigma também no plano internacional. Assim é que, ao passo em que a 
Convenção 107, da OIT, orienta-se pela perspectiva integracionista, aquela que a 
sucede, de n° 169, revela o nítido propósito de garantir a diversidade étnica, 
ambas no tocante à questão indígena.

Se se trata de novo padrão a ser necessariamente 
observado, e não de meros arquétipos platônicos, impõe-se estabelecer a exata 
compreensão do novel valor que irá pautar as condutas dos diversos atores 
sociais, particularmente os agentes políticos e públicos .

À vista desta comunidade nacional, a qual, a despeito 
da procura de um destino comum, orienta-se pelo respeito à heterogeneidade da 
regulamentação ritual da vida, assegurando aos seus diferentes grupos 
formadores os modos próprios de criar, fazer e viver (art. 216, II, CF), bem como 
os de se auto-referirem e conceberem os demais (ib, I), avultam em significado os 
princípios da liberdade e da igualdade.

Liberdade como essência do próprio homem, que lhe 
permite instaurar novos processos, escolhendo fins e elegendo os meios 
necessários para a sua realização. É a consciência de sua determinação a nota

2 RESP 14401/91-SP-Edcl, Rei. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, DJ-I 23/3/92, p. 3469
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específica do homem. A igualdade, por seu turno, pressupõe a alteridade. Não 
houvesse o ego e o alter seria impensável a alternativa binária básica entre 
identidade e diferença. Mas, para que haja igualdade na alteridade, impõe-se não 
só respeito, mas compreensão dos códigos e valores que orientam o outro, sem 
fundar-lhes em uma lógica que lhes é estranha, porque do ego. Comunicação e 
identidade, assim, são termos que se exigem e se complementam, pois a 
compreensão do outro dá-se necessariamente num relacionamento dialógico, 
mantida obstinadamente viva a não identidade de um com o outro.

termos, por imperativo constitucional, urge se coloquem em questão as posturas 
estatais no trato com esses grupos, particularmente os índios, no que ora nos 
interessa.

terras ocupadas pelas populações indígenas, é-lhes reservado, como 
conseqüência necessária de sua inserção, de forma diferenciada, no seio desta 
comunidade nacional, espaço para que se coloquem criticamente frente aos 
projetos nacionais, de modo, inclusive, a assegurar este qualificativo de nacional, 
que -  repita-se -  é nação plural, e não mais etnocêntrica. É indispensável se 
estabelecer uma relação dialógica para se conhecer como a eles, índios, se dá a 
representação de desenvolvimento, possibilitando-se que haja um sentido da 
expressão nacionalmente compartilhado ou, ao menos, devidamente ponderado.

231 da CF pela proteção à diversidade étnica e pelo respeito aos valores que 
ensejam a diferença. Daí que a sua leitura não pode ser meramente literal, no 
sentido da autorização congressual e da oitiva das comunidades quando da 
efetivação de projetos econômicos, pois tal importaria em subtrair-lhes a 
apreciação e avaliação dos mesmos, retirando a este segmento da sociedade a 
possibilidade de participação no destino nacional.

território onde se desenvolverá o projeto, dado este não contestado pelas partes, 
além de documentalmente provado, imperativa é a sua oitiva acerca do mesmo, 
bem como a outorga congressual. Isto antes, certamente, de qualquer estudo de 
impacto ambiental, porque este está a pressupor algo com viabilidade, que só será 
aferida após a participação e discussão da sociedade nacional, em particular 
daqueles grupos cujos interesses a serem tutelados transcendem a esfera 
meramente patrimonial, pois revelam valores que, uma vez subtraídos, retiram- 
lhes as suas referências culturais, no seio das quais se recolhe o sentido da vida.

prosaica a recomendar que o EIA/RIMA apenas se realize após a autorização do 
Congresso Nacional. È que a Resolução CONAMA 01/86, em seu art. 8o, 
determina que correm por conta do proponente do projeto todas as despesas e 
custos referentes à realização do estudo de impacto ambiental. No caso, tratando-

Posta a questão da diversidade étnica em seus devidos

A par de toda a garantia constitucional conferida às

Orienta-se, em conseqüência, a exegese do § 3o do art.

Assim, sendo induvidosa a presença indígena no

Ainda que assim não fosse, há uma questão muito mais
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se de um projeto público, o EIA/RIMA será custeado com recursos públicos, os 
quais estão sujeitos ao princípio da economicidade (art. 70, CF). E certamente 
contraria este princípio, a realização de estudos sobre uma obra com 
possibilidades concretas de não se realizar, por envolver aspectos que refogem 
ao controle do administrador público.

Posta a análise do § 3o do art. 231 em seus devidos 
termos, há todavia uma outra questão a ser considerada, impeditiva dos estudos 
em questão. É a disciplina do § 6o do mesmo dispositivo, que impede a exploração 
dos rios existentes em áreas indígenas, ressalvado o relevante interesse público 
da União, definido em lei complementar. Como essa lei ainda não existe, 
inviabilizada está qualquer obra que tenha por objeto exploração de recursos 
hídricos em áreas indígenas.

Apreciemos algumas objeções trazidas pela 
litisconsorte. A primeira, de que o rio está no limite da área indígena, não fazendo 
parte do seu território. Mais uma vez, impõe-se a interpretação finalística da 
norma. Via de regra, os rios que margeiam as áreas indígenas não são incluídos 
nos limites oficialmente declarados por duas razões muito singelas. A uma, por 
serem bens de uso comum do povo (art. 66, I, CC) e, a duas, porque toda a 
disciplina do art. 231 tem por pressuposto a base física, ou seja, a terra. Diante 
dessa circunstância, a exegese literal dos §§ 3o e 6o conduziria praticamente à sua 
inaplicabilidade no que se refere aos recursos hídricos em geral. Como não se 
pode admitir norma constitucional destituída de efeitos, impõe-se concluir que são 
atingidos pela disciplina de ambos os dispositivos os rios que, margeando as 
áreas indígenas, sejam indispensáveis às atividades produtivas da comunidade 
e/ou sejam portadores de significativas referências culturais (art. 231, § 1o, CF).

Também de todo improcedente o argumento de que 
hidrovia não importa em exploração, posto destinarem-se os rios à navegação. 
Registre-se, de início, que a hidrovia significa exatamente alteração no regime 
natural do rio, tanto que se fazem necessários derrocamentos e dragagens (fls. 
676), medidas de tal gravidade ambiental que se sujeitam a estudo prévio de 
impacto ambiental. Isto, por si só, já induz à conclusão de exploração. Mas não é 
só. A própria Lei de Águas (Lei n° 9.433, de 8/1/97) tem como exploração 
qualquer uso que altere o regime, a quantidade ou a qualidade da água existente 
em um corpo de água (art. 12, V), tanto que a sujeita à outorga do Poder Público. 
É o quanto basta

Assim sendo, interditada a obra por ausência de lei 
complementar que defina o relevante interesse público da União, certamente não 
há como se permitir a realização de estudo de impacto ambiental, tanto mais que 
às expensas do Erário público.

Por último, apenas para que não restem sem 
apreciação os recursos no que diz respeito às obras realizadas, apresentam-se as 
considerações que se seguem.
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No entender das apelantes, não haveria interesse 
processual do autor nem tampouco objeto na condenação de obrigação de não 
fazer, porquanto não evidenciado qualquer ato, ou mesmo ameaça, que ensejasse 
supor houvesse início de obra da hidrovia. Os documentos juntados aos autos, 
todavia, conduzem a conclusão diversa. Assim é que, em ofício encaminhado à 
Procuradoria da República no Estado do Pará, o Superintendente da AHIMOR 
esclareceu, verbis:

“Em resposta ao fax de 21/05/97, 
dessa Procuradoria, sobre a hidrovia Tapajós/Teles Pires, 
informamos o seguinte:
1. Os estudos de Impacto Ambiental e o Relatório de 
Impacto Ambiental e o Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) 
da hidrovia do Tapajós/Teles Pires foram contratados com a 
Universidade Federal do Pará -  UFPA/ Fundação de Amparo e 
Desenvolvimento da Pesquisa -  FADESP, através de Convênio de 
Cooperação Técnico-Científica, firmado em 10.09.93, e aditivos, 
conforme abaixo:
. Convênio 038.00/94 -  2o Termo Aditivo, de 26.12.94 -  EIA/RIMA
-  a nível de Licença Prévia (LP) -  trecho Santarém (PA) / 
Jacareacanga (PA) ora sendo licenciado pela SECTAM -  
Secretaria de Estado e Meio Ambiente, conforme Processo n° 
01447/94 -  DNA/SECTAM (Parecer em anexo);
. Convênio 082.00/96 -  21° Termo Aditivo, de 24.09.96 -  EIA/RIMA
-  a nível de Licença Prévia (LP) -  trecho Jacareacanga (PA) / 
Cachoeira Rasteira (MT) sendo realizado pela UFPA/FADESP, a 
ser licenciado pelo IBAMA.
2. Estão em fase de abertura de processo licitatório, 
pela Companhia Docas do Pará -  CDP / Administração das 
Hidrovias da Amazônia Oriental -  AHIMOR, as Licenças de 
Instalação (LI), discriminadas a seguir:
. Obras em corrente livre -  trecho Santarém (PA), LI a ser 
emitida pela SECTAM;
. Obras em corrente livre -  trecho Jacareacanga (PA) / 
cachoeira Rasteira (MT), LI a ser emitida pelo IBAMA -  
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais 
Renováveis;
. Obras da Eclusa de São Luís do rio Tapajós, LI a ser emitida 
pela SECTAM;”( 521/522) (grifamos).

Evidencia-se, assim, que já havia providências 
tendentes a dar início a obras de execução, tanto que requerida licença de 
instalação. Mais do que isso, o documento de fls. 523 demonstra a celebração de 
contrato com a empresa INTERNAVE -  Engenharia S/C Ltda para execução do 
projeto executivo de dragagem, derrocamento e balizamento do canal navegável 
dos rios Tapajós e Teles Pires, no trecho entre Santarém e Cachoeira Rasteira, 
incluindo as corredeiras do Chacorão. E o documento de fls. 526/538 consigna 
edital de concorrência pública para , dentre outros, a prestação de serviços 
técnicos na área de engenharia, no âmbito das obras e serviços de implantação 
das hidrovias do rio Tapajós (cláusula 1.1).

7
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Em decorrência, o comando sentenciai é impecável, 
posto que inequívoca a intenção das rés em dar início às obras da hidrovia antes 
de adotadas as providências constitucionais já referidas.

Encerradas as observação quanto aos aspectos 
levantados nas razões recursais, permite-se o Ministério Público tecer algumas 
considerações quanto a alegações que se repetiram ao longo deste processo, 
acerca de os índios atingidos pelo empreendimento serem “aculturados”. 
Categorizar os índios como “aculturados” ou “selvagens” revela preconceito 
etnocentrista e não mais encontra guarida no texto constitucional, na medida em 
que, ao admitir-se como multiétnica a sociedade brasileira, nega-se a 
possibilidade de que um de seus grupos formadores venha a dizer o que são ou 
como são os demais, por tal atitude importar em domínio de um único segmento 
étnico, o que antagoniza, em absoluto, com a própria noção de multi ou 
plurietnicidade. É sempre indispensável, principalmente para o juiz, conhecer a 
forma como a sociedade envolvente e os valores que a fundam são representados 
pelo índio, o que se dá necessariamente por avaliação antropológica. O que não 
se admite é que se parta da premissa equivocada, e inconstitucional, de que ter 
contato com uma sociedade é compartilhar a pauta valorativa que a orienta. Aliás, 
o contacto interétnico é o que se verifica de ordinário, sem que tal importe no 
despojamento dos valores culturais de cada qual.

Assim sendo, opina o MPF pelo improvimento dos 
recursos e da remessa oficial.

É o parecer.
Brasília, 22 de novembro de 2000.

DEBORAH MACEDO DUPRAT DE BRITTO PEREIRA 
Procuradora Regional da República
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6a Câmara de Coordenação e Revisão 

6A.CAM/000496/2001 (Comunidades Indígenas e Minorias)

Informação AJ n° 56/2001 Brasília, 22 de agosto de 2001 1
kí

Procedimento Administrativo n° 08100.008018/98-11. m

Destinatário: Dra. Deborah Macedo Duprat de Britto Pereira fey

Assunto : Projeto Hidrovia Telles Pires/Tapajós. Ação Civil Pública proposta

pela Procuradoria da República no Estado do Pará. Apelação.

INFORMAÇÕES/SUGESTÕES/CONCLUSÕES E OUTROS DADOS

Senhora Procuradora,

Em atenção ao despacho proferido por Vossa Excelência às 

fls. 59 do supracitado procedimento, encaminho cópia do acórdão proferido pela Ia Turma 

do TRF -  Ia Região, referente à Apelação Cível n° 200.01.00.036645-0/PA.

Atenciosamente,

c a r l W ^ J ^ é l a l e i ^ A í Í g ó c i o
Assessora Jurídica/6a CCR/MPF
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N° AC/DD/483/01
APELAÇÃO CÍVEL N° 2000.01.00.036645-0/PA 
APELANTE: COMPANHIA DOCAS DO PARÁ -  CDP 
APELANTE. UNIÃO FEDERAL 
APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
RELATOR : JUIZ PLAUTO RIBEIRO

Excelentíssimo Senhor Juiz-Relator

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, nos autos 
do processo sob número em epígrafe, vem, respeitosamente, pela Procuradora 
Regional da República signatária, oferecer, na forma do art. 301 do Regimento 
Interno deste Tribunal, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, em razão de omissão e 
obscuridade que se verifica no acórdão proferido no processo em referência, 
deduzindo, para tanto, as razões que se seguem

I - DA TEMPESTIVIDADE

Nos termos do art. 18, II, h, da LC 75/93, a intimação do 
MPF há de ser necessariamente pessoal e nos autos do processo. Os presentes 
autos vieram com vistas ao MPF em 22/08/2001 (fls. 987v.), momento em que se 
deu a sua intimação pessoal.

II- DA OMISSÃO E DA OBSCURIDADE



Esta Turma, no julgamento do feito, conforme certidão
de fls. 982, decidiu, verbis:

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

“A Turma, por maioria, vencido o Exmo. Sr. Juiz-Relator, em
preliminar, deu provimento à remessa para anular a sentença 
proferida nos embargos de declaração, ficando determinada a 
remessa dos autos ao juízo de origem para que os julgue como 
entender de direito, prejudicados os recursos de apelação. Lavrará 
o acórdão o Exmo. Sr. Juiz Aloisio Palmeira Lima” (grifos nossos).

O acórdão, por seu turno, restou assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA EM 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO INFRINGENTE. 
IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração prestam-se, de acordo com o artigo 
536 do Código de Processo Civil, a aclarar obscuridades, sanar 
om issões e contradições.
2. Simples alegação, em embargos declaratórios, da existência de 
dano ao erário público não pode revigora, em sua integralidade, 
decisão que antecipou os efeitos da tutela, cassada pela sentença 
de mérito.
4. Decisão proferida nos embargos de declaração que deve ser 
anulada”.

Colhe-se, assim, que a Turma, por maioria, vencido o 
Relator, decidiu anular sentença proferida em embargos declaratórios.

Todavia, compulsando os autos, não se tem a posição 
do Relator a respeito do tema, ou seja, se a sentença proferida em embargos 
declaratórios deveria ou não ser anulada.

S.Exa. limitou-se, em seu voto, a considerar que a 
sentença proferida em embargos de declaração integrava-se à sentença 
anteriormente lançada, não merecendo aquela exame em separado, mas sim a 
sentença já integrada como um todo (fls. 973). Não proferiu, contudo, qualquer 
juízo acerca desta sentença já integrada, se passível ou não de nulidade em 
algum de seus aspectos, ou tampouco se a sentença proferida em embargos de 
declaração o seria.

Relator, verbis:
Aliás, no transcorrer da discussão, alertou S.Exa. o

“Excelência, a preliminar é para saber se  será julgado em 
separado ou em conjunto. Se eu for vencido na preliminar, tenho 
um voto a respeito dessa questão” (fls. 979).

Ou seja, mais uma vez ressaltou o Relator que a 
posição assumida no voto-preliminar estava, apenas e tão-somente, em saber se
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a sentença proferida nos embargos declaratórios estava a merecer exame em 
separado ou no bojo da sentença já integrada. Protestou, em conseqüência, por 
externar a sua posição acerca da nulidade aventada, acaso vencido.

aos autos.
No entanto, em qualquer momento esta posição veio

Confrontando-se o acórdão e a certidão, tem-se a falsa 
impressão de que houve um julgamento por maioria de votos sobre a nulidade da 
sentença proferida em embargos declaratórios, quando, a rigor, não houve 
pronunciamento do Relator a respeito desta questão específica.

O tema é de fundamental importância, não só por não 
estar o acórdão e a certidão a refletirem com exatidão a realidade do julgamento, 
mas porque inibido está o Ministério Público de ingressar com embargos 
infringentes, que, a teor do art. 297 do RI deste Tribunal, está restrito à matéria 
objeto de divergência, na medida em que não situada devidamente a divergência. 
Aliás, sequer se sabe se divergência haveria se fosse dada ao Relator 
oportunidade de se manifestar acerca da nulidade afinal reconhecida.

Assim, diante da omissão e obscuridade apontadas, 
espera o MPF sejam recebidos e providos os presentes embargos, a fim de que 
se esclareça a posição do Relator quanto a decisão da Turma.

Brasília, 27 de agosto de 2000.

DEBORAH MACEDO DUPRAT DE BRITTO PEREIRA 
Procuradora Regional da República
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EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA EM EMBARGOS DE DECU\RAÇÃO. 
EFEITO INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE.

1 . Os embargos de declaração prestam-se, de acordo com o artigo 536 do Código de Processo Civil, 
a aclarar obscuridades, sanar omissões e contradições.

2. Simples alegação, em embargos declaratórios, da existência de dano ao erário público não pode 
revigorar, em sua integralidade, decisão que antecipou os efeitos da tutela, cassada pela sentença 
de mérito.

4. Decisão proferida nos embargos de declaração que deve ser anulada.

Decide a 1a Turma, por maioria, vencido o Relator, dar provimento à remessa oficial, para anular a 
decisão proferida nos embargos de declaração e determinar o retomo dos autos à Vara de origem, a 
fim de que o juiz profira novo julgamento dos embargos.

1a Turma do TRF -  1a Região -  23.11.2000.

Juiz ALOISIO PALMEIRA LIMA 

Relator para o A córdão
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VOTO-VOGAL
PRELIMINAR
VENCEDOR

O SR. JUIZ ALOÍSIO PALMEIRA: Dou provimento à remessa oficial, para anular a 

decisão proferida nos embargos declaratórios e determinar o retorno à Vara de origem, a fim 

de que o juiz profira novo julgamento nestes embargos.
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Justiça de Origem: JUSTIÇA FEDERAL Estado/Com.: PA

Sustentação Oral
SUSTENTAÇÃO ORAL: Dr. Benjamin Gallotti Beserra (Adv. Cia. Docas do Pará)

Certidão

Certifico que a(o) egrégia (o) PRIMEIRA TURMA, ao apreciar o 
processo em epigrafe , em Sessão realizada nesta data , proferiu a 
seguinte decisão:

"A Turma, por maioria, vencido o Exmo. Sr. Juiz-Relator, em 
preliminar, deu provimento à remessa para anular a sentença proferida nos 
embargos de declaração, ficando determinada a remessa dos autos ao juizo de 
origem para que os julgue como entender de direito, prejudicados os 
recursos de apelação. Lavrará o acórdão o Exmo. Sr. Juiz Aloisio Palmeira 
Lima."

Participaram do Julgamento os(as) Exmos(as) Sr.(as) Juizes ALOISIO PALMEIRA 
LIMA e AMILCAR MACHADO.

Brasilia, 23 de novembro de 2000.

ESTEVÃO JANIO VAZ ALBUQUERQUE 
Secretário(a)
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Informação AJ n° 91/2001 Brasília, 24 de outubro de 2001

Procedimento Administrativo n° 08100.008018/98-11.

Destinatário: Dra. Deborah Macedo Duprat de Britto Pereira

Assunto Projeto Hidrovia Telles Prires/Tapajós. Ação Civil Pública proposta 
pela Procuradoria da República no Estado do Pará. Apelação. Embargos de 
Declaração._______________________________________________________________

EVFORMAÇÕES/SUGESTÕES/CONCLUSÕES E OUTROS DADOS

Senhora Procuradora,

Em atenção ao despacho proferido por Vossa Ejícç^ çí^ ráJS: 

fls. 61 do supracitado procedimento administrativo, tenho a informar o s e ^ i i i j t t g : ; ' c c « í * n a í i0 8 R8VMm**

Em função do deslocamento do Juiz Plauto Ribeiro para a 3a 

Turma do TRF, a Apelação Cível n° 2000.01.00.036645-0 recebeu novo relator, o Juiz 

Aloizio Palmeira. No gabinete do Juiz, fui informada de que os embargos pendentes de 

julgamento apenas serão colocados em mesa no mês de dezembro, ainda não havendo 

definição quanto à data.

Atenciosamente,

C A R L ^ f e f lE L A  L E IT ^ fe fc ó C T O
Assessora Jurídica/6a CCR/MPF.

tntrague na CaDIM - 6 .* Câmara
tm  3% H (/j  as ^ 5 -0 0 'w ó S

A ss : i o i’

R e c e b id o  po-
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Consulta Processual
PROCESSO: 2000.01.00.036645-0 
GRUPO: AC - APELAÇÃO CÍVEL
ASSUNTO: Anulatória de Ato Administrativo (Excluído Débito Fiscal)
AUTUADO EM: 10/04/00 11:28:04
ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA TURMA
JUIZ RELATOR: JUIZ PLAUTO RIBEIRO
PROCESSO ORIGINAL: 19973902001339-8/PA

Veja o inteiro Ijpor

Partes
Tipo E nt OAB Nome Carac

APTE COMPANHIA DOCAS DO PARA - CDP
ADVOGADO DF013568 BENJAMIN GALLOTTI BESERRA E OUTRO(A)
APTE 19 UNIÃO FEDERAL
PROC/S/OAB MANOEL LOPES DE SOUSA
APDO 102 MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL
PROC/S/OAB CLÁUDIO MÁRCIO DE C CHERQUER
REMETENTE 1030 JUIZO FEDERAL DE SANTARÉM - PA

Movimentação
Data Fase Descrição Complemento

30/08/01 70250 CONCLUSÃO AO SR 
JUIZ ALOISIO PALMEIRA

29/08/01 180200 PETICAO JUNTADA nr 1037640 EMBARGOS DE DECLARACAO

28/08/01 221260

PROCESSO RECEBIDO 
DA PROCURADORIA 
REGIONAL DA 
REPUBLICA

27/08/01 150600 EMBARGOS DE 
DECLARACAO OPOSTOS (MPF)

22/08/01 250600

PROCESSO RETIRADO 
PELA PROCURADORIA 
REGIONAL DA 
REPUBLICA

21/08/01 180413
MANDADO DE 
INTIMACAO JUNTADO - 
MINISTÉRIO PUBLICO

FEDERAL

15/08/01 180412
MANDADO DE 
INTIMACAO JUNTADO - 
UNIÃO FEDERAL
MANDADO DE

http://www.trfl .gov.br/consulta/processualT.. ,/ctrfl proc.asp?UF=&proc=20000100036645 24/10/2001
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13/08/01 140500 MANDADO DE 
INTIMACAO EXPEDIDO UNIÃO FEDERAL c i

................... ......

13/08/01 210100 ACORDAO PUBLICADO 
NO D.J.

\

09/08/01 220328
ACORDÃO REMETIDO / 
(A SER REMETIDO) À 
IMPRENSA NACIONAL

PARA PUBLICAÇÃO NO DJ DO DIA 13/08/2001. 
N° de folhas: 984

24/05/01 260400

PROCESSO 
AGUARDANDO 
PUBLICACAO DO 
ACORDAO

24/05/01 221395 PROCESSO RECEBIDO 
DO GABINETE DO JUIZ ALOISIO PALMEIRA

12/02/01 70400
CONCLUSÃO PARA 
LAVRATURA DE 
ACORDAO AO JUIZ

ALOISIO PALMEIRA

01/02/01 221395 PROCESSO RECEBIDO 
DO GABINETE DO JUIZ PLAUTO RIBEIRO

13/12/00 260400

PROCESSO 
AGUARDANDO 
PUBLICACAO DO 
ACORDAO

ALOÍSIO PALMEIRA

13/12/00 221395 PROCESSO RECEBIDO 
DO GABINETE DO JUIZ ALOISIO PALMEIRA

23/11/00 171135 A TURMA, POR 
MAIORIA, DECIDIU

EM PRELIM , VENCIDO O RELATOR, DAR 
PROVIM. À REMESSA P/ ANULAR A 
SENTENÇA PROFER. NOS EMB. DECL., 
DETERMINANDO A REMESSA DOS AUTOS À 
ORIGEM, P/ QUE OS JULGUE COMO 
ENTENDER DE DIREITO, PREJUD. AS APELA

23/11/00 70100 CONCLUSÃO AO JUIZ 
RELATOR

COM PARECER

23/11/00 180200 PETICAO JUNTADA nr. 868912 PARECER

23/11/00 221260

PROCESSO RECEBIDO 
DA PROCURADORIA 
REGIONAL DA 
REPUBLICA

17/11/00 280500

VISTA A
PROCURADORIA 
REGIONAL DA 
REPUBLICA

17/11/00 180200 PETICAO JUNTADA nr. 861736 PEDINDO VISTA DOS AUTOS

17/11/00 221395 PROCESSO RECEBIDO 
DO GABINETE DO JUIZ RELATOR

http ://www.trfl .gov.br/consulta/processualT.. ,/ctrfl proc.asp?UF=&proc=20000100036645 24/10/2001
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09/11/00 221395 PROCESSO RECEBIDO 
DO GABINETE DO JUIZ RELATOR ^

31/10/00 210500
PAUTA DE 
JULGAMENTO 
PUBLICADA NO D.J.

25/10/00 190100
INCLUÍDO NA PAUTA 
DE JULGAMENTO DO 
DIA

09/11/2000

25/04/00 11100
REDISTRIBUIÇÃO POR 
MUDANÇA DE 
PRESIDENTE

AO JUIZ PLAUTO RIBEIRO

10/04/00 70100 CONCLUSÃO AO JUIZ 
RELATOR

10/04/00 10600 DISTRIBUIÇÃO POR 
DEPENDÊNCIA Ao Juiz JUIZ CATÃO ALVES

Incidentes
Tipo Número Julgamento Acórdão Juiz Acórdão

EMBARGOS DE DECLARACAO 1037640

Petições
Petição DtEntr. Dt.Junt. Tipo Complemento

861736 10/11/00 17/11/00 PEDINDO VISTA DOS AUTOS
868912 22/11/00 23/11/00 PARECER (MPF)

1037640 27/08/01 29/08/01 EMBARGOS DE DECLARACAO (MPF)

Emitido pelo site w ww .trfl.gov.br em: quarta-feira, 24 de outubro de 2001

http://www.trfl.gov.br/consulta/processualT.../ctrflproc.asp?UF=&proc-20000100036645 24/10/2001
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
6a Câmara de Coordenação e Revisão 
(Comunidades Indígenas e Minorias)

Informação AJ n° 32/2002 Brasília, 4 de abril de 2002 j

Procedimento Administrativo n° 08100.008018/98-11 J
Destinatário: Dra. Deborah M acedo Duprat de Britto Pereira £

Assunto Ação Civil Pública para impedir implantação de Projeto da Hidrovia m

Telles Pires/Tapajós -  Apelação cível n.°2000.01.00.0366645-0 ”

INFORM AÇÕES/SUGESTÕES/CONCLUSÕES E OUTROS DADOS

Senhora Coordenadora,

Em atenção ao despacho proferido por Vossa Excelência na

folha 71 deste procedimento administrativo, informo o seguinte:

Após a substituição do Juiz relator para o Dr. Aloizio 

Palmeira, a primeira turma do TRF -  1 região, em 18/12/01, por unanimidade, negou 

provimento ao embargo de declaração oposto pelo Ministério Público Federal contra o 

acórdão proferido em 23/11/2000, que anula a decisão prefirida nos embargos de 

declaração e determina o retomo dos autos à Vara de origem, para que o juiz profira novo 

julgamento dos embargos. Em anexo cópia integral do acórdão. E também o certificado de 

realização da sessão que julgou o embargo de declaração..

E o que tenho a informar.

Atenciosamente,

1



PROCUR :CLÁUDIO MÁRCIO DE C CHERQUER 
REMTE :JUIZO FEDERAL DE SANTARÉM - PA

N° de Origem: 1997.39.02.001339-8 Vara:
Justiça de Origem: JUSTIÇA FEDERAL Estado/Com.: PA

Sustentação Oral

Certidão

Certifico que a(o) egrégia (o) PRIMEIRA TURMA, ao apreciar o 
processo em epigrafe , em Sessão realizada nesta data , proferiu a 
seguinte decisão:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO : O V. ACÓRDÃO DE FLS.
"A Turma, por unanimidade, nos termos do voto do Exmo. Sr. Juiz- 
Relator, negou provimento aos Embargos de Declaração".

Participaram do Julgamento os(as) Exmos(as) Sr.(as) Juizes AMILCAR MACHADO e 
LUIZ GONZAGA BARBOSA MOREIRA.

Brasilia, 18 de dezembro de 2001.

LILIO DA SILVA RAMOS 
Secretário(a)
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Consulta Processual

Veja o inteiro teorPROCESSO: 2000.01.00.036645-0
GRUPO: AC - APELAÇÃO CÍVEL
ASSUNTO: Anulatória de Ato Administrativo (excluído Débito Fiscal)
AUTUADO EM: 10/04/00 11:28:04
ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA TURMA
JUIZ RELATOR: JUIZ PLAUTO RIBEIRO
PROCESSO ORIGINAL: 19973902001339-8/PA

Partes
Tipo Ent OAB Nome Carac

APTE COMPANHIA DOCAS DO PARA - CDP
ADVOGADO DF013568 BENJAMIN GALLOTTI BESERRA E OUTRO(A)
APTE 19 UNIÃO FEDERAL
PROC/S/OAB MANOEL LOPES DE SOUSA

APDO 102 MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL
PROC/S/OAB CLÁUDIO MÁRCIO DE C CHERQUER
REMETENTE 1030 JUIZO FEDERAL DE SANTARÉM - PA

Movimentação
Data Fase Descrição Complemento

18/02/02 210200 ATA DE JULGAMENTO 
PUBLICADA NO D.J. DESTA DATA (SEÇÃO 2, P. 11)

18/12/01 172135
A TURMA, À
UNANIMIDADE,
DECIDIU

NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO

30/08/01 70250 CONCLUSÃO AO SR. 
JUIZ ALOISIO PALMEIRA

29/08/01 180200 PETICAO JUNTADA nr. 1037640 EMBARGOS DE DECLARACAO

28/08/01 221260

PROCESSO RECEBIDO 
DA PROCURADORIA 
REGIONAL DA 
REPUBLICA

27/08/01 150600
EMBARGOS DE
DECLARACAO
OPOSTOS

(MPF)

22/08/01 250600

PROCESSO RETIRADO 
PELA PROCURADORIA 
REGIONAL DA 
REPUBLICA

21/08/01 180413
MANDADO DE 
INTIMACAO JUNTADO - 
MINISTÉRIO PUBLICO

FEDERAL

http://www.trfl .gov.br/consulta/processualTRF/ctrfl proc/ctrflproc.asp?UF==&proc=2... 25/03/2002
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15/08/01 180412
MANDADO DE 
INTIMACAO JUNTADO - 
UNIÃO FEDERAL

13/08/01 140500 MANDADO DE 
INTIMACAO EXPEDIDO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

13/08/01 140500 MANDADO DE 
INTIMACAO EXPEDIDO UNIÃO FEDERAL

13/08/01 210100 ACORDAO PUBLICADO 
NO D. J.

09/08/01 220328
ACORDÃO REMETIDO / 
(A SER REMETIDO) À 
IMPRENSA NACIONAL

PARA PUBLICAÇÃO NO DJ DO DIA 
13/08/2001. N° de folhas: 984

24/05/01 260400

PROCESSO 
AGUARDANDO 
PUBLICACAO DO 
ACORDAO

24/05/01 221395 PROCESSO RECEBIDO 
DO GABINETE DO JUIZ ALOISIO PALMEIRA

12/02/01 70400
CONCLUSÃO PARA 
LAVRATURA DE 
ACORDAO AO JUIZ

ALOISIO PALMEIRA

01/02/01 221395 PROCESSO RECEBIDO 
DO GABINETE DO JUIZ PLAUTO RIBEIRO

13/12/00 260400

PROCESSO 
AGUARDANDO 
PUBLICACAO DO 
ACORDAO

ALOÍSIO PALMEIRA

13/12/00 221395 PROCESSO RECEBIDO 
DO GABINETE DO JUIZ ALOÍSIO PALMEIRA

23/11/00 171135 A TURMA, POR 
MAIORIA, DECIDIU

EM PRELIM., VENCIDO O RELATOR, DAR 
PROVIM. À REMESSA P/ ANULAR A 
SENTENÇA PROFER. NOS EMB. DECL., 
DETERMINANDO A REMESSA DOS AUTOS À 
ORIGEM, P/ QUE OS JULGUE COMO 
ENTENDER DE DIREITO, PREJUD. AS APELA

23/11/00 70100 CONCLUSÃO AO JUIZ 
RELATOR COM PARECER

23/11/00 180200 PETICAO JUNTADA nr. 868912 PARECER

23/11/00 221260

PROCESSO RECEBIDO 
DA PROCURADORIA 
REGIONAL DA 
REPUBLICA

17/11/00 280500

VISTA A
PROCURADORIA 
REGIONAL DA 
REPUBLICA

17/11/00 180200 PETICAO JUNTADA nr 861736 PEDINDO VISTA DOS AUTOS

PROCESSO RECEBIDO

http://www.trfl.gov.br/consulta/processualTRF/ctrfl proc/ctrflproc.asp?UF=&proc=2... 25/03/2002
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17/11/00 221395 DO GABINETE DO JUIZ RELATOR V  / /  \

09/11/00 221395 PROCESSO RECEBIDO 
DO GABINETE DO JUIZ RELATOR

31/10/00 210500
PAUTA DE 
JULGAMENTO 
PUBLICADA NO D. J.

25/10/00 190100
INCLUÍDO NA PAUTA 
DE JULGAMENTO DO 
DIA

09/11/2000

25/04/00 11100
REDISTRIBUIÇÃO POR 
MUDANÇA DE 
PRESIDENTE

AO JUIZ PLAUTO RIBEIRO

10/04/00 70100 CONCLUSÃO AO JUIZ 
RELATOR

10/04/00 10600 DISTRIBUIÇÃO POR 
DEPENDÊNCIA Ao Juiz JUIZ CATÃO ALVES

Incidentes
Tipo Número | Julgamento Acórdão Juiz Acórdão

EMBARGOS DE DECLARACAO 1037640

Petições
Petição DtEntr. DtJunt. Tipo Complemento

861736 10/11/00 17/11/00 PEDINDO VISTA DOS AUTOS
868912 22/11/00 23/11/00 PARECER (MPF)

1037640 27/08/01 29/08/01 EMBARGOS DE DECLARACAO (MPF)

Emitido pelo site w w w .trfl.gov.br em : segunda-feira, 25 de março de 2002

http://www.trfl. gov.br/consulta/processualTRF/ctrfl proc/ctrflproc.asp?UF=&proc-2... 25/03/2002



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1* REGIÃO
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APELAÇÃO CÍVEL Kl° 2000.01 00.036645-0/PA

RELATOR : EXMO. SR. JUIZ JOÃO BATISTA MOREIRA (CONVOCADO)
APELANTE : COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP 
ADVOGADOS : Dr. BENJAMIN GALLOTTI BESERRA E OUTRO 
APELANTE : UNIÃO FEDERAL
PROCURADOR: Dr. AMAURY JOSÉ DE AQUINO CARVALHO 
APELADO : MINISTÉRIO PÚBUCO FEDERAL 
PROCURADOR: Dr. CLÁUDIO MÁRCIO DE C. CHERQUER 
REMETENTE : JUÍZO FEDERAL DE SANTARÉM-PA

R E L A T Ó R I O

O EXM° SR. JUIZ JOÃO BATISTA MOREIRA (CONVOCADO):

A açáo civil pública foi proposta contra a União, com a finalidade de “proteger 
direitos de posse e usufruto do Povo Indígena Munduruku sobre suas terras tradicionais e os 

recursos naturais nelas existentes e, conseqüentemente, impedir, até autorização do Congresso 

Nacional, que seja implantado o “PROJETO HIDROVIA TELES PIRES/TAPAJÓS”.
O pedido, em seu núcleo, foi para que, mediante cominação de multa diária de R$

10.000. 00 (dez mil reais), se condenasse a ré “na obrigação de não fazer consistente em 

abster-se de realizar ou autorizar a realização de qualquer obra de estudo ou de implantação 

da HIDROVIA TELES PIRES/TAPAJÓS ou iniciar o seu funcionamento até que o Congresso 

Nacional expeça a competente autorização prevista no art. 231, § 3o, da Constituição”.
O referido projeto destina-se a ligar, por via fluvial, as cidades de Santarém-PA 

e Cachoeira Rasteira-MT, estando sob responsabilidade da Administração das Hidrovias da 

Amazônia Ocidental - AHIMOR/Companhia das Docas do Pará - CDP. O custo da efetiva 

implantação do primeiro trecho (Santarém-Jacareacanga) está estimado em U$
254.000. 000.00 (duzentos e cinqüenta e quatro milhões de dólares) ou 288 milhões de dólares 

(fl. 672). Mediante convênio com o Ministério dos Transportes, já foram destinados R$
2.250.000. 00 (dois milhões e duzentos e cinqüenta mil reais) para os estudos iniciais, dos quais 

liberados R$ 1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil reais).

Diz o Ministério Público Federal que, malgrado os cientistas que elaboraram o 

EIA/RIMA terem se pronunciado no sentido de que não há terra indígena nesse primeiro trecho,

jXFtfea ATTiuMiirjRovaTJVE



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO

1

APELAÇÃO CÍVEL N° 2000.01.00.036645-0/PA

“documento oficial da FUNAI informa que próximo à cidade de Itaituba, às margens do Rio 

Tapajós, existem duas terras indígenas: Praia do Mangue e Praia do índio”.
Esse fato ensejaria aplicação do disposto no artigo 231, caput e parágrafos, da 

Constituição. De acordo com tal dispositivo, o aproveitamento de recursos hídricos em terras 

indígenas só é possível mediante autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades 

afetadas. Todavia - diz o Ministério Público - “em nenhum momento foram os índios 

consultados, vez que vieram a tomar conhecimento 'da implantação da hidrovia ao se 

depararem com placas de sinalização dentro de seu território”.

Foi deferida tutela antecipada “para determinar a suspensão imediata de 

implementação do Projeto, inclusive estudos técnicos que importem em dispêndios públicos, 
até que haja o pronunciamento do Congresso Nacional autorizando o aproveitamento cL _ 
recursos hídricos sob usufruto da comunidade indígena", cominando-se multa diária no valor 
requerido (R$ 10.000,00).

A União agravou de instrumento (AG n° 1997.01.00.057974-0/PA) dessa decisão, 
alegando que causaria “dano irreparável à União, na medida em que a suspensão imediata dos 

estudos e trabalhos em curso, necessários, inclusive, para atender aos termos de referência 

ao IBAMA, complementares aos trabalhos de EIA/RIMA já desenvolvidos, está acarretando 

custos diários na casa de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), sendo que os custos de 

mobilização/desmobilização atingem o valor aproximado de R$ 250.000, 00 (duzentos e 

cinqüenta mil reais), sendo necessários cerca de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) 
para a conclusão dos trabalhos”. Levado a julgamento, esta Turma negou provimento ao 

recurso, à consideração de que “a tutela antecipada afigura-se correta na espécie porque inú. 
será o dispêndio de recursos públicos, ainda que a título de estudos técnicos, recomendáveis 

apenas depois da autorização do Congresso Nacional, se este não a conceder” (trecho de voto 
do Relator).

A Companhia das Docas do Pará, alegando ser responsável pela administração 

das hidrovias da Amazônia Oriental, por força de convênio celebrado com o Ministério dos 

Transportes, e estar sofrendo prejuízos irreparáveis com a tutela antecipada, pediu revogação 

dessa decisão ou, pelo menos, sua modificação “para permitir continuação dos estudos 

preliminares ao termo de referência do EIA/RIMA, indispensáveis estes à instrução do pedido 

de autorização a ser formulado ao Congresso Nacional”. Requereu ainda o reconhecimento de 

sua posição como litisconsorte passivo necessário.

IRF: 'JRELATTKFOIÍTOROVOT.PRE
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO 

APELAÇÃO CÍVEL N° 2000.01.00.036645-0/PA

O pedido de ingresso como litisconsorte necessário foi deferido, não, porém, o de 

revogação da tutela.
A União, em contestação, argumentou: a) que a Hidrovia Teles Pires/Tapajós será 

a redenção social e econômica do Norte e Nordeste de Mato Grosso, assim como do Oeste do 

Pará; b) que a paralisação do projeto, “além de prejuízos de ordem financeira para o Erário 

Público, atingiu a vida de milhares de brasileiros ... que, a exemplo dos irmãos índios, também 

merecem ter seus direitos de cidadãos respeitados e defendidos”; c) que “os estudos levados 

a efeito visando a implantação da Hidrovia são criteriosos, profundos e sérios, a fim de que o 

projeto se tome viável, trazendo o máximo de benefícios para todos, independentemente de 

serem índios ou civilizados”; d) que, “se os estudos de impacto ambiental, que serão minuciosa 

e cuidadosamente realizados, considerarem a possibilidade de afetação dos interesses 

indígenas, a União (e os demais órgãos envolvidos no projeto), por certo, haverá de adotar as 

cautelas e providências necessárias ao equacionamento do problema”; e) que, “conforme 

informações prestadas pela CDP-AHIMOR, não há qualquer obra sendo feita na Hidrovia 

Tapajós-Teles Pires, mas tão somente estavam em andamento os estudos necessários à 

conclusão do EIA-RIMA, com os furos de sondagem geológica, no trecho 

Santarém/Jacareacanga, estudos esses que foram suspensos em razão da decisão proferida 

como antecipação de tutela”; f) que não é de sua responsabilidade uma estrada clandestina que 

estaria sendo construída na região; g) que, “diante da informação de que, supostamente, 
existem comunidades indígenas que poderão vir a sofrer algum tipo de impacto com a 

implantação da Hidrovia, os mesmos deverão ser considerados na elaboração do EIA/RIMA”; 
h) que “a manifestação do Congresso Nacional só deverá acontecer após a conclusão dos 

estudos do respectivo relatório de impacto ambiental, uma vez que os mesmos deverão 

subsidiar a decisão daquela Casa, já que nos casos dessa natureza, a decisão a ser tomada 

não poderá e nem deverá ser meramente política”; i) que “o dispositivo constitucional citado 

pelo Autor, ou seja, o art. 231, § 3o, fala em efetivação e, no caso, o EIA/RIMA é um estudo 

prévio visando constatar a viabilidade ou não da implantação do projeto, podendo, inclusive, 
o RIMA concluir pela inviabilidade”; j) que se observa, “no tocante aos habitantes da Praia do 

Mangue, quanto aos moradores da Praia do índio, sua cultura já se encontra completamente 

descaracterizada pelo longo período de convívio com a civilização”; I) que, “de acordo com os 

próprios relatórios juntados pelo Ministério Público Federal, o contato desses povos já 

ultrapassou os trinta anos (iniciou-se nos anos 60), não sendo admissível alegar, agora, que
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o contato dos índios com técnicos das empreiteiras contratadas para estudos da obra acirra-se 

proporcionalmente ao tempo"', m) que “não existem empreiteiras trabalhando como contratadas, 
mas sim, uma empresa de consultoria para levar a efeito os projetos básico e executivo, para 

posterior exame e aprovação, e uma Fundação (FUNDESP-UFPA), encarregada de elaborar 
o EIA/RIMA a nível estadual e posteriormente a nível federal, junto à SECTAM/PA e 

IBAMA/MMA”; n) que, se “os estudos iniciais dão conta da inexistência de terra indígena 

localizada no trecho entre Santarém e Jacareacanga, onde a FUNAI registra as comunidades 

de Praia do Mangue e Praia do índio, não significa que estes estejam de todo errados, já que 

estas duas comunidades, especificamente identificadas na ação, ainda não são área indígena 

com demarcação feita pela União mediante decreto específico, nem estão, na própria FUNAI, 
regularizadas como terras tradicionalmente ocupadas por índios"', o) que “a autorização previ^ 

no art. 231, § 3o, do texto constitucional, somente se faz necessária quando o aproveitamento 

dos recursos hídricos versem sobre rios que se encontrem dentro da área indígena; no presente 

caso, o Rio Tapajós não se encontra no interior das supostas terras indígenas, mas, tão 

somente as margeia”; p) que “a pesquisa que estava em andamento e cuja execução viu-se 

sustada por força de decisão judicial, não se referia a pesquisa de riquezas minerais e sim, a 

um trabalho necessário à comprovação da possibilidade ou impossibilidade de se implantar a 

hidrovia, valendo-se das condições naturais do próprio rio, sem o comprometimento de sua 

estrutura física”; q) que, “o caso ora em discussão, em hipótese alguma pode ser enquadrado 

no art. 231, § 3o, da Carta Maior, posto que além de o Rio Tapajós tão somente margear as 

terras tidas como indígenas, o projeto em questão visa, apenas, dar melhorias de 

navegabilidade ao rio já citado, não havendo lavra ou exploração de potencial energético”.
A Companhia das Docas do Pará ingressou com agravo de instrumento (AG N.

1998.01.00.006914-6/PA) contra o indeferimento de revogação da tutela antecipada, com 

alegações das quais se destacam os seguintes trechos:"... não há qualquer atitude direta de 

implantação da hidrovia. Indiretamente, existe uma série de medidas que, se obtiveram êxito, 
podem culminar no pedido de Licenciamento Operacional - LO ao IBAMA, para o início das 

atividades para implantação da hidrovia, o que é essencialmente diverso". [...] “Vão além os 

equívocos do Agravado. Requer a procedência do pedido para condenar a  ré na obrigação de 

não fazer consistente em abster-se de realizar ou autorizar a realização de qualquer obra de 

estudo ou de implantação da Hidrovia Teles Pires/Tapajós ou iniciar o seu funcionamento até 

que o Congresso Nacional expeça a competente autorização prevista no art. 231, § 3o, da
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Constituição”. [...] a autorização a ser dada pelo Congresso Nacional para o aproveitamento
de recursos hídricos, tanto quanto para a pesquisa e exploração mineral em terras indígenas, 
deve ser entendida como um requisito a mais a ser cumprido com o objetivo de assegurar às 

comunidades indígenas o respeito aos seus direitos, previstos constitucionalmente. Nesse 

sentido, deve o Congresso analisar se o pedido de autorização, à luz dos estudos realizados 

e satisfeitas as informações que necessitar, não agridem os direitos indígenas previstos no 

caput do art. 231. Antes de sua manifestação, deverá o Congresso Nacional ouvir as 

comunidades indígenas locais. Para a concessão da autorização, portanto, deverá ter o 

Congresso Nacional informações suficientes sobre a atividade a ser implementada para 

certificar-se de que ela não acarretará danos que comprometam o modo de vida das 

comunidades indígenas afetadas”. [...] “Além disso, para a feitura do estudo de impacto 

ambiental já se manifestou o Congresso Nacional quando previu na lei orçamentária verbas 

para a sua realização”.
Esse agravo de instrumento teve destino idêntico ao que fora anteriormente 

interposto pela União, entendendo-se, mais uma vez, que “a tutela antecipada afigura-se 

correta na espécie porque inútil será o dispêndio de recursos públicos, ainda que a título de 

estudos técnicos, recomendáveis apenas depois da autorização do Congresso Nacional, se 

este não a conceder". Tal decisão rendeu ensejo a embargos de declaração, interpostos pela 

agravante, pendentes de julgamento.
Em contestação, a Companhia das Docas do Pará - CPD repisou os mesmos 

argumentos expendidos no referido recurso.
Falando sobre as respostas, aditou o Ministério Público Federal o disposto no art. 

49, XVI, da Constituição, segundo o qual é da competência do Congresso Nacional autorizar, 

em terras indígenas, a exploração e o aproveitamento dos recursos hídricos e a pesquisa e 

lavra de riquezas minerais. Pretendeu, com isto, sustentar que mesmo a pesquisa depende de 

aprovação do Congresso Nacional. Insistiu, mais, em que a falta de autorização do Congresso 

Nacional tem como consequência lógica a “imediata paralisação do Projeto, posto que, havendo 

recusa, seriam perdidos os recursos já gastos e os que a União Federal pleiteia”. Quanto à 

alegação de que havia apenas levantamentos preliminares e não providências no sentido de 

implantação da Hidrovia, destacou que, na verdade, já estava “ocorrendo procedimento 

licitatório com vistas às licenças de instalação". Finalizou argumentando que o reconhecimento 

de direito dos indígenas sobre suas terras independe de demarcação destas.
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Na fase de especificação de provas, a Companhia das Docas do Pará juntou 

documentos e publicações sobre aspectos fundiários, ecológicos e econômicos das hidrovias, 
e o Ministério Público Federal requereu a oitiva, como testemunha, da antropóloga Ângela 

Maria Baptista, “profissional encarregada de trabalhos junto aos índios Munduruku”.
Deferida, foi realizada a inquirição de Ângela Maria Baptista, informando que 

obras de engenharia podem afetar a fauna e, logo, a alimentação dos indígenas, além de alterar 
a qualidade da água utilizada diariamente; barcos grandes provocam marolas e estas, 
acidentes em pequenas embarcações utilizadas pelos índios; as eclusas impedem o livre 

trânsito.
O Ministério Público Federal falou sobre os documentos juntados, ressaltando que 

“não se discutem as conveniências político-administrativo-financeiras da realização da obra 

Governo Federal, mas, singela e tão somente o cumprimento da legislação que protege os 

direitos dos índios”.
Realizou-se audiência de instrução e julgamento. Ausente o Ministério Público 

Federal, foram apresentadas razões finais pela União e pela Companhia das Docas do Pará, 
reafirmando as alegações anteriores e pedindo fosse o pedido julgado improcedente ou, caso 

assim não entendido, permitida “a realização dos estudos e pesquiseis indispensáveis para a 

elaboração do relatório de impacto sobre o meio ambiente e necessários para a definição do 

projeto básico para o melhoramento da Hidrovia Teles Pires/Tapajós, a fim de possibilitar que 

esses documentos tomem-se existentes para instruir as solicitações das autorizações ao 

Congresso Nacional e demais Órgãos competentes”.
Veio a sentença de fls. 776-796, deferindo em parte o pedido “para determinar 

ré e à litisconsorte passiva que se abstenham de iniciar a fase de instalação do projeto 

hidroviário TELES PIRES/TAPAJÓS, dando concreção à obra pública, sem prévia autorização 

do Congresso Nacional, na forma do disposto no art. 236, § 3o, da Constituição Federal, 
deixando de acolher o pedido de suspensão dos estudos de impacto ambiental, com a 

revogação dessa determinação contida na decisão liminar antecipatória dos efeitos da tutela”. 
Manteve-se a multa diária de R$ 10.000,00 em caso de descumprimento da decisão. 

Considerou o juiz, particularmente, que:

no curso do processo, restou esclarecido não ter sido concluído o EIA/RIMA para 
implantação do projeto, além de bastante enfatizado que o Congresso Nacional 
não pode prescindir da elaboração desses estudos técnicos, o que forçoso convir,
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não pode mesmo ou do contrário esíaria tomando uma decisão política vazia de 
conteúdo, sem nenhuma significação teleoiógica.
O art. 236, § SP, da CF, ao tratar da autorização para pesquisa, refere-se, 
textualmente, àquela de natureza minerária, o que não é a  hipótese concreta. Os 
riscos de degradação ambiental decorrentes da atividade minerária ditaram a 
conveniência dessa disposição normativa da Constituição, muito clara no seu 
aspecto protecionista, de prevenir o dano antes mesmo do licenciamento da lavra 
ou da pesquisa, através de estudo de impacto ambiental, o que nada tem a ver 
em termos de extensão ao caso concreto, em que se cogita de prever os efeitos 
do monumental empreendimento público em relação à comunidade indígena, em 
sua fase anterior à instalação, sem ultrapassar a fase de licença prévia, em que 
atualmente se encontra.
Não tendo sido concluídos os Estudos de Impacto Ambiental (EIA), nem ultimado 
o Relatório de Impacto do Meio Ambiente (RIMA) em forma conclusiva, havendo, 
além disso, o Congresso Nacional aprovado a Lei Orçamentária com 
disponibilidade de verba para realização desses estudos, demonstrado 
cabalmente que a decisão política do Congresso Nacional não pode prescindir 
desses estudos técnicos relacionados com os direitos das comunidades 
indígenas, como seu necessário antecedente lógico e de resto mantida a 
prerrogativa institucional do Ministério Público de continuar a exercer a 
fiscalização do andamento normal desse empreendimento até sua fase de 
instalação - manter-se diante desse quadro probatório a decisão vestibular, no 
tocante à suspensividade de realização dos estudos técnicos, creio, eu, seria 
atentar contra os princípios da razoabilidade, de adequação e de necessidade, 
contravindo ao interesse público.

A Companhia das Docas do Pará ingressou com Embargos de Declaração, 
pretendendo fosse declarado “se a sentença permite a continuação da elaboração do projeto 

básico para a transposição hidroviária das corredeiras de São Luiz do Tapajós (Contrato 

AHIMOR 96/005/00, já executado em 80%), providência que vinha sendo desenvolvida 

integradamente aos estudos de impacto ambiental, e que são essenciais para subsidiar a 

manifestação do Congresso Nacional, de vez que, nesse tocante, ficou reiteradamente exposto 

que não estaria sendo efetivada a utilização do rio para a implantação do Projeto da Hidrovia, 
mas apenas realizando-se estudos que a precedem”.

Os Embargos foram decididos no sentido de que “a execução do contrato 

AHIMOR 96/005/00 não implica em execução das obras da Hidrovia questionada, mas sim, 
parte necessária e prévia à elaboração de um EIA/RIMA. Portanto, o objeto daquele contrato 

pode vir a integrar ou subsidiar os estudos de impacto ambiental, sem dar concreção à obra”.

Em seguida, apelou a mesma Companhia das Docas do Pará - CDP, 
argumentando: a) que “o direito concreto, objeto da prestação jurisdicional, não alcançou, em 

seus preceitos proibitórios, nem um ato sequer que viesse sendo promovido pela Ré ou pela
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litisconsorte passiva; b) que, pelo contrário, restou decidido pela sentença que todos os atos 

que estavam sendo realizados para o melhoramento da hidrovia eram atos necessários e 

prévios à concreção da obra e, por conseqüência, não consubstanciavam o efetivo 

aproveitamento dos recursos hídricos da hidrovia”; c) que “os fatos não justificavam o interesse 

de agir do Autor, porque não agrediam o meio antrópico indígena, que a ação visa a proteger”; 
d) que, “inexistente comprovação de que o Réu pretendia descumprir lei ou contrato, 
improcede a ação”; e) que “não é admissível que a decisão, simplesmente, declare, por 
sentença, o que já é proibido por lei, porque as obrigações de fazer e de não fazer são objeto 

de ação de preceito cominatório, não se compadecendo de efeitos meramente declaratórios”; 
f) que, “quando não existe a prática de ato algum contrário à proteção da tutela, ou ao menos

a lei não permite que se presuma viesse a acontecer (suposto ato danoso)”; g) que “não 

procede preceito cominatório para impor omissão coativa, relativamente ao que não se está 

fazendo”; h) que “seria descabida a sentença que simplesmente repetisse os termos da lei, e 

injustamente estabelecesse uma condenação de multa contra quem restou provado que, em 

momento algum, feriu a norma”; i) que “a sentença decretou que as providências adotadas pela 

Apelante não foram ofensivas ao meio ambiente, tanto que revogou parcialmente a tutela 

antecipada, que concedera, em tudo quanto estava sendo feito pela Ré, ora Apelante, para 

permitir a continuação de todos os atos que ela vinha praticando”; j) que “é totalmente 

despropositada a condenação, uma vez que impõe uma multa para um preceito não

desrespeitado”; I) que foi “tímida a sentença, pois, ausente o fato danoso alegado, a tutela 

antecipada teria que ser integralmente revogada, e o julgamento, conclusivo pela totO  
improcedência da ação”.

ato que indicasse obras de concreção da Hidrovia, mas tão somente em execução estudos e 

obras de estudos do projeto de instalação”; b) “os contratos de pesquisas celebrados com a 

Universidade Federal do Pará - UFPA/Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa - 
FADESP e PETCON - Planejamento, Engenharia, Transporte e Consultoria Ltda., possuíam 

objetos definidos, ou seja, aquele estudo e relatório de impacto ambiental e, com esta, 
elaboração de um projeto básico para obras de transposição das corredeiras, trecho mais difícil 
de navegação”; c) que “a sentença prolatada pelo MM. Juízo a quo restitui o direito da ré

A União também apelou, com as seguintes alegações: a) “ausência de qualquer
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continuar a fazer o que já vinha fazendo, portanto, razoável seria decretar a integral 
procedência da ação”.

0  Ministério Público Federal interpôs Embargos de Declaração, invocando o 

disposto no art. 231, § 6o, da Constituição: São nulos e extintos, não produzindo efeitos 

jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse de terras a que se 

refere este artigo, ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos nelas 

existentes, ressalvado relevante interesse público da União, segundo o que dispuser lei 

complementar, não gerando a nulidade e a extinção direito a indenização ou ações contra a 

União, salvo, na forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas de boa-fé. Sustentou que “a 

exploração dos rios somente se dará em se confirmando o interesse público da União, segundo 

o que dispuser lei complementar. Ocorre que a requerida lei complementar não existe, fazendo 

com que a exploração do Rio Teles Pires não permita aferir-se o interesse da União” (sic). 
Pediu fosse modificada a decisão "para impedir gastos públicos com o Projeto Hidrovia Teles 

Pires/Tapajós até a regulamentação do dispositivo constitucional em tela” e, “em não sendo 

aceita a argumentação supra, que seja analisada aplicação do art. 231, § 6o, da CF ao caso em 

estudo (prequestionamento)”.
Decidindo esses Embargos, entendeu o juiz que se “afiguram evidentes os danos 

ao erário público que resultarão com um estudo de impacto ambiental, o qual poderá restar 
infrutífero se a necessária autorização constitucional não vier a ser concedida”. Por isso, deu- 
lhes provimento para, “emprestando-lhes efeitos modificativos, revigorar, em sua integralidade, 
a decisão que antecipou a tutela de mérito”. Acrescentou: “Dessarte, declaro a sentença 

recorrida para que fique certo que quaisquer gastos relativos ao Projeto Hidroviário Teles 

Pires/Tapajós, neles incluindo aqueles necessários à realização de estudos de impacto 

ambiental, somente poderão ser efetivados após a necessária autorização do Congresso 

Nacional”.

A Companhia das Docas do Pará - CDP agravou de instrumento dessa última 

decisão, pedindo efeito suspensivo “para permitir a abertura dos processos de licitação 
(Tomada de Preços n. 05 e 06/99), publicações designadas para os dias 7 e 9 de dezembro do 

corrente (1999), tendo como objeto estudo de alternativa técnica para integrar o rio Juruena à 

Hidrovia Tapajós/Teles Pires; e a realização de estudos hidrológicos e hidrodinâmicos nos rios 

Tapajós e Teles Pires”. Alegou que “o Agravo de Instrumento tem sua admissibilidade
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assegurada, por tratar-se de revisão de matéria interlocutória, ou seja, o restabelecimento de 

tutela antecipada por juiz de primeira instância, que fora concedida e revogada por Juiz a quo”.

Nesta Sessão, referido agravo de instrumento não foi conhecido.
Ingressou também a Companhia das Docas do Pará - CDP com nova apelação, 

desta vez alegando: a) que os Embargos de Declaração interpostos pelo Ministério Público 

Federal “só teriam sentido se a sentença não houvesse se pronunciado sobre dispositivo legal 
argüido antes do julgamento, e não para introduzir novo amparo legal, aliás, inexistente”; b) que 

“no entendimento do MPF, para que a Apelante possa fazer um EIA/RIMA da Hidrovia Teles 

Pires/Tapajós, primeiro tem de haver a precedência de todo um processo legislativo, para 

depois haver uma autorização do Congresso Nacional, para depois ter início os estudos 

preparatórios do EIA/RIMA, para depois ser contratado o EIA/RIMA, para depois ser licencia 

a obra e, finalmente, haver uma licitação pública para a respectiva contratação”; c) que, “depois 

de interrompido o contrato AHIMOR 96/005/00 e desmobilizado o canteiro de obras, foi o 

mesmo aditado e retomadas as obras, com o pagamento de nova remobiiização, estando em 

execução os serviços, até 30.11.99, data da publicação dessa última sentença”; d) que, 
“considerando que o argumento do Autor e das decisões que sufragam seu entendimento 

opinam pela cessação dos estudos por economia de dispêndios públicos, o mesmo argumento 

fornece razão à Apelante, pois o desfazimento de contrato e sua reassunção; a cessação das 

atividades públicas hidroviárias e a postergação de empreendimento de tais impactos positivos 

para a nação; o atraso de todo o processo; a negação da obra e de seus efeitos vantajosos 

para a população ribeirinha e para o transporte comercial de carga; tudo isto, sem dúvida, 
causa vultosos prejuízos à Nação, que poderiam ser evitados, pois as atividades de estud( 
são permanentes nas Administrações de Hidrovias, no caso a AHIMOR, e as obras não são 

cogitadas fazer sem as competentes autorizações e licenciamentos”; e) que os embargos de 

declaração só são cabíveis quando a sentença carece de esclarecimento em razão de 

obscuridade, contradição ou omissão e nenhum desses elementos esteve presente; f) que “os 

embargos de declaração prestam-se para argüir o prequestionamento do direito invocado pelas 

partes na petição inicial ou na contestação, quando a decisão não se refere a dispositivo legal 

expressamente mencionado"; g) que “o Apelado, na ACP, invoca o amparo do art. 231, § 3o, 
e transcreve mencionado artigo e seus §§ 2o e 3o, mas não se refere em momento algum ao 

§ 6o do referido artigo da Constituição Federal"; h) que “o Apelado, na verdade, ataca o mérito 

da sentença; ao pedir efeitos modificativos contra a decisão de mérito, pretende reformar a
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sentença em seus aspectos essenciais”; i) que se utilizam os Embargos “numa tentativa, que 

aliás demonstra-se inveterada, de obter tutela antecipada após o julgamento da causa”; i) que 

não há necessidade de lei complementar porque “não há exploração dos rios, pois trata-se de 

um empreendimento sem finalidade comercial para o empreendedor”; j) que “à Ré, ou à sua 

subordinada AHIMOR, cabem apenas atividades especificadas quanto às hidrovias, o que não 

se confunde com toda e qualquer atividade de navegação realizada em rios”; I) que “o Apelado 

se esquece de que as hidrovias em questão são vias principais de transporte da região e que 

não estão localizadas dentro de áreas ou reservas indígenas” m) que “a hidrovia não se localiza 

nas terras de comunidades indígenas; ao contrário, as aldeias indígenas é que se situam na 

área de influência das hidrovias em apreço, a distâncias variáveis das respectivas margens"; 
n) que “os rios que constituem a Hidrovia não estão contidos dentro de áreas tipicamente 

indígenas, como demonstrado na ação”; o) que “é uma absoluta heresia jurídica pretender a 

edição de lei complementar, que exige maioria absoluta do Poder Legislativo (art. 69 da CF), 
para navegar em rios públicos, de uso comum do povo”; p) que “a bacia do Teles Pires-Tapajós 

já é navegável; lá frequentam transatlânticos de longo curso”; q) que “as obras são propostas 

para melhorar alguns aspectos, com o mote de transportes, otimizando o seu aspecto 

comercial, perenizando a navegabilidade por quase o ano todo, oferecendo segurança aos 

navegantes e, também, levando saúde, educação, emprego, aos ribeirinhos e aos índios, que 

merecem independência para, uma vez que já convivem há mais de 100 (cem) anos (desde o 

ciclo da exploração da borracha) com a cultura do branco, por esta optar, sem abandonar suas 

tradições”; r) que o juiz que decidiu os embargos funcionou como duplo grau de jurisdição e 

não como esclarecedor da vontade finalística da decisão de primeiro grau” (“até parece haver 
o retorno dos antigos recursos de alçada monocrática, para o Juízo a quo”)m, s) que “se pode 
exigir o que desejarem, dentro ou fora do EIA/RIMA, mas não se pode parar o País, sob o apelo 

de uma bandeira que não atende ao índio da região”; t) que “a sentença dos Embargos de 

Declaração deverá ser anulada, por error in procedendo e, se assim não entender o Egrégio 

TRF da 1a. Região, reformada para julgá-los improcedentes”.
O Ministério Público Federal apresentou contra-razões: a) “no presente caso, 

dúvidas não há com relação à ocupação tradicional daquele povo na terra indígena sobre a qual 
se programa a implementação do infausto projeto, acrescentando-se que durante a instrução 

processual ficou comprovado que os índios Mundumkus são os habitantes naturais da área por 
onde passaria a infra-estrutura necessária à consecução da Hidrovia Teles Pires/Tapajós, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO

iKP.\RELA7TRF\HIDROVOT f l E
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causaria danos imensuráveis àquele povo"; b) que a disposição sintático-semântica do art. 231 

da Constituição, a pesquisa e a lavra das riquezas naturais (sic) em terras indígenas, “permite 

interpretar-se que a autorização do Congresso Nacional é conditio sine qua non tanto para a 

pesquisa das riquezas naturais em terras indígenas, quanto para a lavra das riquezas naturais 

em terras indígenas, sendo situações distintas, ou seja, urge a autorização não somente para 

a lavra mineral, como decidiu o d. Julgador, mas também para a confecção do EIA/RIMA, posto 

que se trata de pesquisa em terras indígenas”; c) que *“tanto o aproveitamento, a lavra e a 

pesquisa são etapas distintas e independentes umas das outras, e todas necessitam de 

autorização do parlamento”.
É o relatório.

9 / s í f  <'<7
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RELATOR : EXMO. SR. JUIZ LUIZ GONZAGA BARBOSA MOREIRA (CONVOCADO) 
APELANTE : COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP 
ADVOGADOS : Dr. BENJAMIN GALLOTTI BESERRA E OUTRO 
APELANTE : UNIÃO FEDERAL
PROCURADOR: Dr. AMAURY JOSÉ DE AQUINO CARVALHO 
APELADO : MINISTÉRIO PÚBUCO FEDERAL 
PROCURADOR: Dr. CLÁUDIO MÁRCIO DE C. CHERQUER

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO

VOTO PRELIMINAR (VENCIDO)

i

O EXM° SR. JUIZ JOÃO BATISTA MOREIRA (CONVOCADO):

Carece ser decidido preliminarmente se a decisáo (sentença) proferida nos 

embargos de declaração interpostos pelo Ministério Público Federal deve ser apreciada de 

forma autônoma, em função de remessa oficial (tida por interposta, se for o caso) e da segunda 

apelação da Companhia das Docas do Pará, ou se essa sentença está integrada à sentença 

originária.

Na fundamentação de voto no agravo de instrumento (n° 1997.01.00.116060
0/PA) já se fez referência a decisão do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a 

decisão proferida em grau de embargos declaratórios (tenha ou não efeito modificativo) é 

meramente integrativa do acórdão embargado, não possuindo natureza autônoma, sem liame 

com este” - Resp-Edcl n. 15.072-0/DF (91.0019832-3), julgado em 17.02.93, 1a Turma, 
unânime.

No voto, como relator, diz o Ministro Demócrito Reinaldo: “As circunstâncias de 

os embargos declaratórios manifestados contra aquele aresto (que julgou a apelação) terem 
efeito modificativo não implicam que o acórdão deles (embargos) decorrente não seja 

integrativo (parte integrante) daquele (pertinente ao julgamento do apelo). Conceber-se um 

acórdão pertinente aos embargos declaratórios como autônomo, sem liame algum com o 

originário da apelação, é tarefa evidentemente impossível, ante o sistema processual vigente”.
Coerente com a decisão proferida, ainda há pouco, no referido agravo de

V 1- =• -instrumento, voto no sentido de que se considere a segunda decisão integrada à sentença, 
independentemente de seu caráter modificativo.

JRCAUSUAIÜOSUÍELATTRFlJiroíKíVOT-raE
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Processo na Origem: 199739020013398

PO D E R  JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO

RELATOR
RELATOR P/ACÓRDÃO
APELANTE
ADVOGADOS
APELANTE
PROCURADOR
APELADO
PROCURADOR
REMETENTE

JUIZ JOÃO BATISTA GOMES MOREIRA (CONVOCADO) 
JUIZ ALOISIO PALMEIRA LIMA 
COMPANHIA DOCAS DO PARA - CDP 
BENJAMIN GALLOTTI BESERRA E OUTRO(A)
UNIÃO FEDERAL
AMAURY JOSE DE AQUINO CARVALHO 
MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL 
CLÁUDIO MÁRCIO DE C CHERQUER 
JUIZO FEDERAL DE SANTARÉM - PA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
EFEITO INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE.

1 . Os embargos de declaração prestam-se, de acordo com o artigo 536 do Código de Processo Civil, 
a aclarar obscuridades, sanar omissões e contradições.

2. Simples alegação, em embargos declaratórios, da existência de dano ao erário público não pode 
revigorar, em sua integralidade, decisão que antecipou os efeitos da tutela, cassada pela sentença 
de mérito.

4. Decisão proferida nos embargos de declaração que deve ser anulada.

Decide a 1a Turma, por maioria, vencido o Relator, dar provimento à remessa oficial, para anular a 
decisão proferida nos embargos de declaração e determinar o retorno dos autos à Vara de origem, a 
fim de que o juiz profira novo julgamento dos embargos.

1a Turma do TRF -  1a Região -  23.11.2000.

Juiz ALOISIO PALMEIRA LIMA 
Relator para o Acórdão

TRF-11 REGIÂOJ1MP.1M2-M http://arquivo.trf1 .qov.br/AGTex/2000/036600/200001000366450 3.doc
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2. ÓRGÃO JULGADOR 3. HORÁRIO 4. DATA

1a TURMA 15:40E 23/11/00
5. PRESIDENTE 6. TAQUÍGRAFOS

JUIZ AMÍLCAR MACHADO SANDRA
7. RELATOR 8. REVISOR

JUIZ JOÃO BATISTA MOREIRA
9. PROCESSO / NÚMERO / PROCEDÊNCIA

AC N° 2000 01 00 036645-0 / PA

VOTO-VOGAL
PRELIMINAR
VENCEDOR

O SR. JUIZ ALOÍSIO PALMEIRA: Dou provimento à remessa oficial, para anular a 

decisão proferida nos embargos declaratórios e determinar o retorno à Vara de origem, a fim 

de que o juiz profira novo julgamento nestes embargos.
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
6a Câmara de Coordenação e Revisão 
(Comunidades Indígenas e Minorias)

Informação AJ n° 129/2002 Brasília, 7 de novembro de 2002

Destinatário: Dr. DEBORAH MACEDO DUPRAT DE BRITO PEREIRA 

Procedimento Administrativo n° 08100.008018/98-11

Assunto: ACP tentando impedir até a autorização do Congresso Nacional a 
implantação da Hidrovia Telles Pires/Tapajós.

iNFORMAÇÕES/SUGESTÕES/CONCLlISÕES E OUTROS DADOS

supracitado procedimento, informo que do andamento processual dos autos n. 

1997.39.02.001339-8 que atualmente encontram-se remetidos ao TRF-la região, sem baixa, em 

face de apelação.

por maioria, dar provimento a remessa oficial, anulando assim a decisão proferida nos embargos 

de declaração e detenninando o retorno doas autos à vara de origem, a fim de que o juiz profira 

novo julgamento dos embargos.

declaração da decisão. Então a turma em 19/03/2002 renovou o julgamento, por unanimidade, 

dando provimento aos embargos de declaração. Este novo acórdão ainda não foi publicado até a 

presente data.

Senhora Procuradora,

Conforme despacho de Vossa Excelência as folhas 85 do

Na apelação a turma ao proferir o acórdão, em 23/11/00, decidiu,

Vossa Excelência em fins de agosto de 2001 opôs embargos de

Atenciosamente,

RODH ASCIMENTO
6a CCR/MPF

1
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APELAÇÃO CÍVEL N° 2000.01.00.036645-0/PA 
APELANTE: COMPANHIA DOCAS DO PARÁ -  CDP 
APELANTE: UNIÃO FEDERAL 
APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
RELATOR : JUIZ PLAUTO RIBEIRO

•HIBUNAL REGIONAL Ff.DCRAL 1'RMHÀO

103764U

27/08/2001 18:40
PROTOCOLO

Bir.RETAR* 4 JUDICIÁRIA - SUIIIP

Excelentíssimo Senhor Juiz-Relator

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, nos autos 
cio processo sob número em epígrafe, vem, respeitosamente, pela Procuradora 
Regional da República signatária, oferecer, na forma do art. 301 do Regimento 
Interno deste Tribunal, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, em razão de omissão e 
obscuridade que se verifica no acórdão proferido no processo em referência, 
deduzindo, para tanto, as razões que se seguem

- DA TEMPESTIVIDADE

Nos termos do art. 18, II, h, da LC 75/93, a intimação do 
MPF há de ser necessariamente pessoal e nos autos do processo. Os presentes 
autos vieram com vistas ao MPF em 22/08/2001 (fls. 987v.), momento em que se 
deu a sua intimação pessoal. ,

_
II- DA OMISSÃO E DA OBSCURIDADE
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de fls. 982, decidiu, verbis:

( O
Esta Turma, no julgamento do feito, conforme certidãoV !

“A Turma, por maioria, ven cid o  o Exm o. Sr. Juiz-Relator, em 
preliminar, deu provimento à rem essa para anular a sentença  
proferida nos embargos de declaração, ficando determinada a 
rem essa dos autos ao juízo de origem para que os julgue corno 
entender de direito, prejudicados os recursos de apelação. Lavrará 
o acórdão o Exmo. Sr. Juiz Aloisio Palmeira Lima" (grifos nossos).

O acórdão, por seu turno, restou assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA EM 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO INFRINGENTE. 
IMPOSSIBILIDADE,
1. Os embargos de declaração prestam-se, de acordo com o artigo 
536 do Código de Processo Civil, a aclarar obscuridades, sanar 
om issões e contradições.
2. Simples alegação, em embargos declaratórios, da existência de 
dano ao erário público não pode revigora, em sua integralidade, 
decisão que antecipou os efeitos da tutela, cassada pela sentença  
de mérito.
4. Decisão proferida nos em bargos de declaração que deve ser 
anulada’’.

Colhe-se, assim, que a Turma, por maioria, vencido o 
Relator, decidiu anular sentença proferida em embargos declaratórios.

Todavia, compulsando os autos, não se tem a posição 
do Relator a respeito do tema, ou seja, se a sentença proferida em embargos 
declaratórios deveria ou não ser anulada.

5. Exa. limitou-se, em seu voto, a considerar que a 
sentença proferida em embargos de declaração integrava-se à sentença 
anteriormente lançada, não merecendo aquela exame em separado, mas sim a 
sentença jã integrada como um todo (fls. 973). Não proferiu, contudo, qualquer 
juízo acerca desta sentença já integrada, se passível ou não de nulidade em 
algum de seus aspectos, ou tampouco se a sentença proferida em embargos de 
declaração o seria.

Relator, verbis:
Aliás, no transcorrer da discussão, alertou S.Exa. o

“Excelência, a preliminar é para saber se  será julgado em 
separado ou em conjunto. S e  eu for vencido na preliminar, tenho 
um voto a respeito dessa questão" (fls. 979).

Ou seja, mais uma vez ressaltou o Relator que a 
posição assumida no voto-preliminar estava, apenas e tão-somente, em saber se pp

2
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separado ou no bojo da sentença já integrada. Protestou, em consequência, por 
externar a sua posição acerca da nulidade aventada, acaso vencido.

impressão de que houve um julgamento por maioria de votos sobre a nulidade da 
sentença proferida em embargos declaratórios, quando, a rigor, não houve 
pronunciamento do Relator a respeito desta questão específica.

estar o acórdão e a certidão a refletirem com exatidão a realidade do julgamento, 
mas porque inibido está o Ministério Público de ingressar com embargos 
infringentes, que, a teor do art. 297 do RI deste Tribunal, está restrito à matéria 
objeto de divergência, na medida em que não situada devidamente a divergência. 
Aliás, sequer se sabe se divergência havería se fosse dada ao Relator 
oportunidade de se manifestar acerca da nulidade afinal reconhecida.

espera o MPF sejam recebidos e providos os presentes embargos, a fim de que 
se esclareça a posição do Relator quanto a decisão da Turma.

No entanto, em qualquer momento esta posição veio
aos autos.

Confrontando-se o acórdão e a certidão, tem-se a falsa

0  tema é de fundamental importância, não só por não

Assim, diante da omissão e obscuridade apontadas,

Brasília, 27 de agosto de 2000

DEBORAH MACEDC E BRITTO PEREIRA
Procuradora Regional da República
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P R IM E IR A  TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL PLAUTO R IB E IR O

Processo Original: 19973902001339 - 8 /P A

Tipo Ent OAB
Partes

Nome
APTE
ADVOGADO DF013568

COMPANHIA DOCAS DO PARA - CDP 
BENJAMIN GALLOTTI BESERRA

APTE 19 UNIÃO FEDERAL
PROC/S/OAB
APDO 102

MANOEL LOPES DE SOUSA 
MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL

^O C/S/O A B
•WÉMETENTE 1030

CLÁUDIO MÁRCIO DE C CHERQUER 
JUIZO FEDERAL DE SANTARÉM - PA

arac

E OUTRO(A)

Movimentação
Data Fase Descrição

19/3/2002 172135 A TURMA, À UNANIMIDADE, DECIDIU

Complemento
renovar o julgamento. Por unanimidade, deu provimento aos embargos de 
declaração

Cr-

18/2/2002 210200 ATA DE JULGAMENTO PUBLICADA NO D.J. 
18/12/2001 172135 A TURMA, À UNANIMIDADE, DECIDIU 
30/8/2001 70250 CONCLUSÃO AO SR.(A)

180200 PETICAO JUNTADA
PROCESSO RECEBIDO DA PROCURADORIA 
REGIONAL DA REPUBLICA 

150600 EMBARGOS DE DECLARACAO OPOSTOS
PROCESSO RETIRADO PELA PROCURADORIA 
REGIONAL DA REPUBLICA 
MANDADO DE INTIMACAO JUNTADO - 
MINISTÉRIO PUBLICO
MANDADO DE INTIMACAO JUNTADO - UNIÃO 
FEDERAL

140500 MANDADO DE INTIMACAO EXPEDIDO 
140500 MANDADO DE INTIMACAO EXPEDIDO

29/8/2001

28/8/2001 221260 ; 

27/8/2001 

22/8/2001 250600 j

21/8/2001 180413 \

-15/8/2001 

8/2001

180412

' L278/ 
3/F r^ ^ S /2 0 0 1

13/8/2001 210100 ACORDAO PUBLICADO NO D.J.

2203289/8/2001 

24/5/2001 260400

ACORDÃO REMETIDO /  (A SER REMETIDO) À
IMPRENSA NACIONAL
PROCESSO AGUARDANDO PUBLICACAO DO 
ACORDAO

24/5/2001 221395 PROCESSO RECEBIDO DO GABINETE DO(A) 
12/2/2001 70400 CONCLUSAO PARA LAVRATURA DE ACORDAO

1/2/2001 221395 PROCESSO RECEBIDO DO GABINETE DO(A)
, PROCESSO AGUARDANDO PUBLICACAO DO13/12/2000 260400 ACORDAO

13/12/2000 221395 PROCESSO RECEBIDO DO GABINETE DO(A)

2 3 /11 /2000  171135 A TURMA, POR MAIORIA, DECIDIU

2 3 /11 /2000  70100 CONCLUSAO AO RELATOR
2 3 /11 /2000  180200 PETICAO JUNTADA

PROCESSO RECEBIDO DA PROCURADORIA 
23 /1 1 /2 0 0 0  221260 REGIQNAL DA REPUBLica

, 7/11  n n n n  7 pncnn VISTA A PROCURADORIA REGIONAL DA 17 /11 /2000  280500 REpuBUCA

17/11 /2000  180200 PETICAO JUNTADA

DESTA DATA (SEÇÃO 2, P. 11)
NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
JUIZ(A) ALOISIO PALMEIRA
nr. 1037640 EMBARGOS DE DECLARACAO

(MPF)

FEDERAL

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
UNIÃO FEDERAL

PARA PUBLICAÇÃO NO DJ DO DIA 13/08/2001. N° de folhas: 984

JUIZ(A) ALOISIO PALMEIRA 

JUIZ(A) ALOISIO PALMEIRA 

JUIZ(A) PLAUTO RIBEIRO 

ALOÍSIO PALMEIRA 

JUIZ(A) ALOÍSIO PALMEIRA
EM PRELIM., VENCIDO O RELATOR, DAR PROVIM. À REMESSA P/ ANULAR A 
SENTENÇA PROFER. NOS EMB. DECL., DETERMINANDO A REMESSA DOS 
AUTOS À ORIGEM, P/ QUE OS JULGUE COMO ENTENDER DE DIREITO, PREJUD. 
AS APELA
COM PARECER 
nr. 868912 PARECER

nr. 861736 PEDINDO VISTA DOS AUTOS

http://www.trfl gov.br/Processos/ProcessosTRF/ctrfl proc/ctrfl proc.asp 04/11/2002
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17/11/2000 221395 PROCESSO RECEBIDO DO GABINETE DO(A) JUIZ(A) RELATOR 
9/11/2000 221395 PROCESSO RECEBIDO DO GABINETE DO(A) JUIZ(A) RELATOR 
31/10/2000 210500 PAUTA DE JULGAMENTO PUBLICADA NO D.J.

25/10/2000 190100 ™CLUIDO NA PAUTA DE ™ LGAMENT°  DO 09/11/2000

REDISTRIBUIÇÃO POR MUDANÇA DE
25/4/2000 11100 PRESIDENTE/VICE- AO JUIZ PLAUTO RIBEIRO

PRESIDENTE/CORREGEDOR-GERAL 
10/4/2000 70100 CONCLUSAO AO RELATOR
10/4/2000 10600 DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA Ao Juiz JUIZ CATÃO ALVES

Tipo
EMBARGOS DE DECLARACAO

Incidentes
Número Julgamento Acórdão

1037640

Petição
861736
868912
1037640

Dt.Entr.
10/11/2000
22/ 11/2000
27/8/2001

Dt.Junt.
17/11/2000
23/11/2000
29/8/2001

Petições
Tipo

REQ. VISTA DOS AUTOS 
PARECER
EMBARGOS DE DECLARACAO

(MPF)
(MPF)

í
Emitido pelo site www.trfl.gov.br em: segunda-feira, 4 de novembro de 2002

2 de 2

Juiz Acórdão

Complemento

®  &  -

http://www.trfl .gov.br/Processos/ProcessosTRF/ctrfl proc/ctrfl proc.asp 04/11/2002
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Seção Judiciária d o  Pará
Resultado da Pesquisa

p r o c e s s o : 1997.39.02.001339-8
c l a s s e  DO p r o c e s s o : 7100 - ACAO CIVIL PUBLICA
DATA DE AUTUAÇÃO: 15/10/1997
TIPO DE d i s t r i b u i ç ã o : 2-DISTRIBUICAO AUTOMATIC A
NÚMERO DE VOLUMES: ]

OBJETO DA PETIÇÃO: 262 - TUTELA
OBSERVAÇÕES:

VARA: 101a
p r i n c i p a l  d o ( s ): 1998.39.02.000244-9

DATA FASE COMPLEMENTO

10/03/2000 223-REMETIDOS - TRF (S/ BAIXA) MEMO 290/2000
01/03/2000 169-INFORMACOES PRESTADAS 

TRIBUNAL (HC / MS / AGRAVO)
1/03/2000 168-INFORMACAO - SOLICITADA AO 

JUIZO/TRIBUNAL
03/02/2000 218-RECEBIDOS - NA SECAO DE 

PROTOCOLO C/ CONTRA-RAZOES (PROT. 628)

19/01/2000 126-CARGA: RETIRADOS - MPF P/ CONTRA-ARRAZOAR
12/01/2000

154-DEVOL VIDOS C/ DESPACHO
APELAÇÕES DA UF E CDP RECEB. NO EFEITO 
DEVOLUTIVO. VISTA AO MP P/ 
CONT.ARRAZOAR.APOS TRF

11/01/2000 137-CONCLUSOS - PARA DESPACHO
23/12/1999 1793-RECURSO : APELACAO 

INTERPOSTA PELA CDP

23/12/1999 184-INTIMACAO / NOTIFICACAO POR 
OFICIAL - MANDADO DEVOLVIDO / 
CUMPRIDO

hj/12/1999
c

218-RECEBIDOS - NA SECAO DE 
PROTOCOLO

14/12/1999 126-CARGA. RETIRADOS - AGU
13/12/1999 220-RECURSO - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO/ APRESENTADO 
COMPROVANTE DE INTERPOSIÇÃO

PELA CDP

02/12/1999 179-INT1MACAO / NOTIFICACAO 
PELA IMPRENSA: PUBLICADO - 
SENTENÇA

DOE 29098 DE 30/11

25/11/1999 178-INTIMACAO / NOTIFICACAO 
PELA IMPRENSA: PUBLICACAO 
REMETIDA IMPRENSA - SENTENÇA

24/11/1999 184-INTIMACAO / NOTIFICACAO POR 
OFICIAL - MANDADO EXPEDIDO INTIMAR A UNIÃO

09/11/1999 157-DEVOLVIDOS C/ SENTENÇA: 
EMBARGOS DECLARACAO/ 
INFRINGENTES - EMBARGOS DE

PARA REVIGORAR A DECISÃO QUE 
ANTECIPOU A TUTELA DE MÉRITO.

h ttp: //www. pa. trf 1. gov. br/scri pts/mg wm s32.dll 04/11/2002
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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 2000.01.00.036645-0/PA 
Processo na Origem: 199739020013398

EMBARGANTE
PROCURADOR
EMBARGADO

RELATOR JUIZ PLAUTO RIBEIRO 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
CLÁUDIO MÁRCIO DE C. CHERQUER 
V. ACÓRDÃO DE FLS. 961 A 983

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO. EFEITO INFRINGENTE. IMPOSSSIBILIDADE. PRELIMINAR SUSCITADA E NÃO 
EXPLICITADA PELO RELATOR VENCIDO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS. RENOVAÇÃO DO 
JULGAMENTO.

Embargos de declaração interpostos para suprir omissão e sanar obscuridade no Acórdão que, ao 
examinar apelação contra sentença proferida em embargos de declaração, deixou de colher voto 
anunciado pelo Relator vencido, sobre questão preliminar, por ele suscitada no julgamento.

Acolhimento dos embargos para que, renovando-se o julgamento, o Relator se manifeste sobre a 
preliminar.

Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento aos embargos de declaração.

1a Turma do TRF -  1a Região -  19.3.2002.

Juiz ALOISIO PALMEIRA LIMA - Relator

TRF-1* REGIÃO/IMP. 15-02-04
Criado por TR66503

http://arquivo.trf1.gov.br/AGTex/2000/036600/200001000366450_3-1.doc



EMBARGOS DE DECLARAÇAO NA APELAÇAO CÍVEL N° 2000.01,00 .036645-0 /P A l^

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO

V O T O

O Exm° Sr. Juiz ALOISIO PALMEIRA LIMA:

1. O voto que proferi, na parte dispositiva, às fls. 974, é conclusivo:

“Dou provimento à remessa oficial, para anular a decisão proferida nos 
embargos declaratórios e determinar o retorno à Vara de origem, a fim de que 
o juiz profira novo julgamento nestes embargos.”

2. No decorrer dos debates sobre a preliminar argüida pelo eminente Relator João 
Batista Moreira, assim manifestou-se S. Exa.:

“O Sr. Juiz João Batista Moreira: Excelência, a preliminar é só para 
saber se serão julgados em bloco ou em separado, se vamos considerar 
sentença única ou se vamos julgar só a segunda. A preliminar foi nesse 
sentido.” (fl. 980)

“O Sr. Juiz Aloisio Palmeira: Como a questão preliminar Vossa 
Excelência levanta a questão se se trata ou não de uma decisão integrativa, o 
meu voto é no sentido de considerar que não há. Não existe decisão 
integrativa, mas, decisão nula. ” (fl. 980)

“O Sr. Juiz João Batista Moreira: Não havendo decisão integrativa, tem- 
se que julgar, então, os embargos separadamente, apreciar a sentença nos 
embargos. Quero saber se vamos julgar a apelação contra a sentença nos 
embargos de declaração ou a apelação contra a sentença como um todo.” (fl. 
980)

“O Sr. Juiz Aloisio Palmeira: Mas tendo o Tribunal, por maioria, se 
manifestado sobre a nulidade da decisão proferida nos embargos 
declaratórios, os autos têm que retornar ao juiz para que ele reexamine esses 
embargos e julgue como for de direito, não nos termos em que foi proferida 
uma decisão de caráter infringente, não integrativa, mas substitutiva da 
primeira decisão. A questão é essa.” (fl. 981)

“O Sr. Juiz Amílcar Machado: Juiz Aloisio Palmeira, só por uma questão 
de celeridade no julgamento, talvez haja uma opção processual de que se dê 
provimento parcial à remessa para anular essa sentença. Não podemos julgar 
a outra apelação contra a primeira sentença.” (fl. 981)

“O Sr. Juiz Aloisio Palmeira: Pois é, mas o que ocorre é o seguinte: 
ficam prejudicadas as demais apelações, os demais recursos. ” (fl. 981)

“O Sr. Juiz Amílcar Machado: Acompanho vossa excelência.” (fl. 981)

3. Concluiu-se o julgamento sem que, efetivamente, o Juiz João Batista Moreira se 
pronunciasse sobre a questão. Há, portanto, omissão e obscuridade que devem ser supridas, 
conquanto já manifestada, por maioria de votos, a posição da Turma a respeito da nulidade da 
sentença proferida nos embargos declaratórios decididos pelo juízo de 1o grau.

4. Impõe-se o provimento dos embargos interpostos pelo Ministério Público Federal, a 
fim de que, renovando-se o julgamento, o eminente Relator tenha oportunidade de pronunciar-se 
sobre a questão preliminar.

5. É o voto.

TRF-1* REGIÀO/IMP.15-02-04
Criado por TR863ES

http://arquivo.trf1.gov.br/AGTex/2000/036600/200001000366450_4.doc



d É I f t i  PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO

N O T A  T A Q U I G R Á F I C A vFls. I
v  w>i y

2. ÓRGÃO JULGADOR 3. HORÁRIO

1a TURMA 15:40E 23/11/00 ____
5. PRESIDENTE 6. TAQUÍGRAFOS

JUIZ AMÍLCAR MACHADO SANDRA I
7. RELATOR 8. REVISOR

JUIZ JOÃO BATISTA MOREIRA
J

9. PROCESSO / NUMERO / PROCEDÊNCIA

AC N° 2000 01 00 036645-0 / PA

VOTO-VOGAL

PRELIMINAR

VENCEDOR

O SR. JUIZ ALOÍSIO PALMEIRA: Dou provimento à remessa oficial, para anular a 

decisão proferida nos embargos declaratórios e determinar o retorno à Vara de origem, a fim 

de que o juiz profira novo julgamento nestes embargos.

TRF- Ia REGIÃO /M OD. 11-01-02 1
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C onsu lta  P ro cessu a l

Processo:
Grupo:
A ssunto:
A utuado em:
Órgão Julgador:
Juiz Relator:
P rocesso  Original:
N° de folhas dos au tos: ioos

riiw

2 0 0 0 .0 1 .0 0 .0 3 6 6 4 5 -0  

AC - APELAÇÃO CÍVEL

Anulatória de Ato Administrativo (exclu ído  Débito Fiscal) 

1 0 / 4 / 2 0 0 0  11 :2 8 :0 4  

PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL PLAUTO RIBEIRO 

1 9 9 7 3 9 0 2 0 0 1 3 3 9 -8 /P A

P artes
Tipo Ent OAB Nome arac

APTE COMPANHIA DOCAS DO PARA - CDP
ADVOGADO DF013568 BENJAMIN GALLOTTI BESERRA E OUTRO(A)
APTE 19 UNIÃO FEDERAL
PROCURADOR RN002266 ANTENOR PEREIRA MADRUGA FILHO
APDO 102 MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL
PROC/S/OAB CLÁUDIO MÁRCIO DE C CHEQUER
REMETENTE 1030 JUIZO FEDERAL DE SANTARÉM - PA

M ovimentação
Data Fase

2 7 /1 1 /2 0 0 3  13:17:00 60100

2 7 /1 1 /2 0 0 3  13 :02:00 270100
7 1 1 /2 0 0 3  16 :54:00 221395

1 6 /1 0 /2 0 0 3  15 :51:00 130200

1 4 /1 0 /2 0 0 3  15 :25:00 260400

0 1 /1 0 /2 0 0 3  18:36:00 70250

0 4 /0 9 /2 0 0 3  17 :01:16 180200

2 5 /0 8 /2 0 0 3  09 :31 :17 180200

2 2 /0 8 /2 0 0 3  17 :34:00 180412

2 0 /0 8 /2 0 0 3  16 :57:00 180413

1 2 /0 8 /2 0 0 3  15 :15:02 140500
1 2 /0 8 /2 0 0 3  15:12:33 140500
1 2 /0 8 /2 0 0 3  12:16:04 210100

0 8 /0 8 /2 0 0 3  15 :00:00 220328

0 4 /0 6 /2 0 0 3  17:42:53 220520

0 9 /0 5 /2 0 0 3  17:58:18 260400

Descrição

BAIXA DEFINITIVA A

TRANSITO EM JULGADO DO ACORDAO 
PROCESSO RECEBIDO DO GABINETE DO(A)

PROCESSO DEVOLVIDO

PROCESSO AGUARDANDO PUBLICACAO DO 
ACORDAO

CONCLUSÃO AO SR.(A)

PETICAO JUNTADA 

PETICAO JUNTADA
MANDADO DE INTIMACAO JUNTADO - UNIÃO 
FEDERAL
MANDADO DE INTIMACAO JUNTADO - 
MINISTÉRIO PUBLICO 
MANDADO DE INTIMACAO EXPEDIDO 
MANDADO DE INTIMACAO EXPEDIDO 
ACORDAO PUBLICADO NO D.J.

ACORDÃO REMETIDO /  (A SER REMETIDO) À 
IMPRENSA NACIONAL

PROCESSO AGUARDANDO JUNTADA 
PROCESSO AGUARDANDO PUBLICACAO DO 
ACORDAO

Com plem ento
- JUSTIÇA FEDERAL - 
PA/SANTAREM, MALOTE No. 
25150 - GRPJ n. 
20030000018495  
EM 2 4 /0 9 /2 0 0 3  
RELATOR COM DESPACHO 
AO GAB. DESEMB. LUIZ 
GONZAGA

DES. FED. LUIZ GONZAGA 
BARBOSA
nr. 1342694 MANIFESTACAO 
S/V. ACORDAO DE FLS. 
nr. 1279998 OFICIO

PARA PUBLICAÇÃO NO DJ DO 
DIA 1 2 /0 8 /2 0 0 3 . N° de folhas: 
1008
DE ESCLARECIMENTO

http://wAvw2.trfl.gov.br/Processos/ProcessosTRF/ctrflproc/ctrflproc.asp 10/02/04



1 9 /1 2 /2 0 0 2  17:36:12  

1 8 /1 2 /2 0 0 2  13:15:45

1 9 /0 3 /2 0 0 2  14:00:00

1 8 /0 2 /2 0 0 2  13:00:16  

1 8 /1 2 /2 0 0 1  14:00:00  

3 0 /0 8 /2 0 0 1  16:41:58  

2 9 /0 8 /2 0 0 1  14:31:41

2 8 /0 8 /2 0 0 1  14:54:33  

2 7 /0 8 /2 0 0 1  19:00:00  

2 2 /0 8 /2 0 0 1  15 :08:00

2 1 /0 8 /2 0 0 1  18 :24:49

5 /0 8 /2 0 0 1  18:51:50

1 3 /0 8 /2 0 0 1  14 :10:00  
1 3 /0 8 /2 0 0 1  14:00:00  
1 3 /0 8 /2 0 0 1  13 :00:00

0 9 /0 8 /2 0 0 1  15:00:00

2 4 /0 5 /2 0 0 1  17:22:27

2 4 /0 5 /2 0 0 1  17:21:03  
1 2 /0 2 /2 0 0 1  12:00:54  
0 1 /0 2 /2 0 0 1  15:00:00

1 3 /1 2 /2 0 0 0  14:40:00

1 3 /1 2 /2 0 0 0  14:30:00

Página da W

e /1 1 /2 0 0 0  14:00:00

2 3 /1 1 /2 0 0 0  11 :42:06  
2 3 /1 1 /2 0 0 0  11:26:27

2 3 /1 1 /2 0 0 0  10 :28:48  

1 7 /1 1 /2 0 0 0  17 :44:52

1 7 /1 1 /2 0 0 0  17:26:35

1 7 /1 1 /2 0 0 0  17 :08:16  
0 9 /1 1 /2 0 0 0  13:08:35  
3 1 /1 0 /2 0 0 0  11:20:33  
2 5 /1 0 /2 0 0 0  17:31:55

2 5 /0 4 /2 0 0 0  15:49:11

1 0 /0 4 /2 0 0 0  17 :56:56  
1 0 /0 4 /2 0 0 0  17:55:56

130200 PROCESSO DEVOLVIDO

PROCESSO AGUARDANDO PUBLICACAO DO 
260400 ACORDAO

172135 A TURMA, À UNANIMIDADE, DECIDIU

210200  ATA DE JULGAMENTO PUBLICADA NO D.J. 

172135 A TURMA, À UNANIMIDADE, DECIDIU 

70250 CONCLUSÃO AO SR.(A)

180200 PETICAO JUNTADA

221260

150600

250600

180413

180412

140500
140500
210100

PROCESSO RECEBIDO DA PROCURADORIA 
REGIONAL DA REPUBLICA 
EMBARGOS DE DECLARACAO OPOSTOS 
PROCESSO RETIRADO PELA PROCURADORIA 
REGIONAL DA REPUBLICA 
MANDADO DE INTIMACAO JUNTADO - 
MINISTÉRIO PUBLICO
MANDADO DE INTIMACAO JUNTADO - UNIÃO 
FEDERAL
MANDADO DE INTIMACAO EXPEDIDO 
MANDADO DE INTIMACAO EXPEDIDO 
ACORDAO PUBLICADO NO D.J.

ACORDÃO REMETIDO /  (A SER REMETIDO) À 
 ̂ IMPRENSA NACIONAL

260400

221395
70400
221395

260400

221395

PROCESSO AGUARDANDO PUBLICACAO DO 
ACORDAO
PROCESSO RECEBIDO DO GABINETE DO(A) 
CONCLUSÃO PARA LAVRATURA DE ACORDAO AO 
PROCESSO RECEBIDO DO GABINETE DO(A) 
PROCESSO AGUARDANDO PUBLICACAO DO 
ACORDAO
PROCESSO RECEBIDO DO GABINETE DO(A)

171135 A TURMA, POR MAIORIA, DECIDIU

70100
180200

221260

280500

CONCLUSÃO AO RELATOR 
PETICAO JUNTADA
PROCESSO RECEBIDO DA PROCURADORIA
REGIONAL DA REPUBLICA
VISTA A PROCURADORIA REGIONAL DA
REPUBLICA

180200 PETICAO JUNTADA

221395 PROCESSO RECEBIDO DO GABINETE DO(A) 
221395 PROCESSO RECEBIDO DO GABINETE DO(A) 
210500  PAUTA DE JULGAMENTO PUBLICADA NO D.J. 
190100 INCLUÍDO NA PAUTA DE JULGAMENTO DO DIA 

REDISTRIBUIÇÃO POR MUDANÇA DE 
11100 PRESIDENTE/VICE-PRESIDENTE/CORREGEDOR- 

GERAL
70100 CONCLUSÃO AO RELATOR 
10600 DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA

AO GAB. DESEM 
ALOISIO PALM

2 de 3

renovar o 
unanimidade, deu 
aos em bargos de declaração 
DESTA DATA (SEÇÃO 2, P. 11) 
NEGAR PROVIMENTO AOS 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
JUIZ(A) ALOISIO PALMEIRA 
nr. 1037640 EMBARGOS DE 
DECLARACAO

(MPF)

FEDERAL

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
UNIÃO FEDERAL

PARA PUBLICAÇÃO NO DJ DO 
DIA 1 3 /0 8 /2 0 0 1 . N° de folhas: 
984

JUIZ(A) ALOISIO PALMEIRA 
JUIZ(A) ALOISIO PALMEIRA 
JUIZ(A) PLAUTO RIBEIRO

ALOÍSIO PALMEIRA

JUIZ(A) ALOÍSIO PALMEIRA 
EM PRELIM., VENCIDO O 
RELATOR, DAR PROVIM. À 
REMESSA P/ ANULAR A 
SENTENÇA PROFER. NOS EMB. 
DECL, DETERMINANDO A 
REMESSA DOS AUTOS À 
ORIGEM, P/ QUE OS JULGUE 
COMO ENTENDER DE DIREITO, 
PREJUD. AS APELA 
COM PARECER 
nr. 868912 PARECER

nr. 861736  PEDINDO VISTA DOS 
AUTOS
JUIZ(A) RELATOR 
JUIZ(A) RELATOR

0 9 /1 1 /2 0 0 0

AO JUIZ PLAUTO RIBEIRO

Ao Juiz JUIZ CATÃO ALVES

http://www2.trfl.gov.br/Processos/ProcessosTRF/ctrflproc/ctrflproc.asp 10/02/04
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Tipo
EMBARGOS DE DECLARACAO

Inciden tes
Número Ju lgam ento

1037640
Acórdão Juiz

Petição Dt.Entr. D t.Junt.
Petições

Tipo
8 6 1 7 3 6  1 0 /1 1 /2 0 0 0  1 7 /1 1 /2 0 0 0
868912  2 2 /1 1 /2 0 0 0  2 3 /1 1 /2 0 0 0
1037640  2 7 /8 /2 0 0 1  2 9 /8 /2 0 0 1

1342694 3 /9 /2 0 0 3  4 /9 /2 0 0 3

REQ. VISTA DOS AUTOS 
PARECER
EMBARGOS DE DECLARACAO

1279998  2 7 /3 /2 0 0 3  2 5 /8 /2 0 0 3  OFICIO

Com plem ento

(MPF)
(MPF)
313/03-SJ/SANTAREM/PA-ENC.
PETIÇÃO

MANIFESTACAO S/V. ACORDAO DE 
FLS.

Emitido pelo site w w w .trfl.gov .b r em: terça-feira, 10 de fevereiro de 2004

http://www2.trfl.gov.br/Processos/ProcessosTRF/ctrflproc/ctrflproc.asp 10/02/04
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
6a Câmara de Coordenação e Revisão 

(C om unidades  Indígenas e  Minorias)

Informação CJ n° 229/2005 Brasília, 18 de julho de 2005 s
Um

Destinatário: Dra. Deborah Macedo Duprat de Britto Pereira r
o  c

Procedimento Administrativo n°08100.008018/98-11 3?

Assunto: Hidrovia Telles Pires/Tapajós -  povo indígena Munduruku.

INFORMAÇÕES/SUGESTÕES/CONCLUSÕES E OUTROS DADOS

Senhora Coordenadora,

Atualizando o presente procedimento administrativo, venho informar
o que segue:

Os embargos declaratórios interpostos por V. Exa. foram providos à 
unanimidade, consoante cópia da decisão já  acostada aos autos às fls. 94-96.

Segundo consta da certidão de julgamento em anexo, “A Turma, por 
unanimidade, nos termos do voto do Exmo. Sr. Juiz Aloisio Palmeira Lima, deu provimento aos 
Embargos de Declaração para, suprindo a omissão, determinar a remessa dos autos ao eminente 
Juiz Luiz Gonzaga Barbosa Moreira em face do impedimento definitivo do Sr. Juiz João Batista 
Moreira, para que, retornando à relatoria do feito, Sua Excelência profira o voto que o embargante 
indigita inexistente. ”

Entretanto, conforme o extrato de andamento processual em anexo, 
não há notícia de publicação do referido voto, tampouco há disponibilidade do mesmo no site do 
TRF. Ainda assim, os autos foram remetidos à Vara de Origem, em novembro de 2003.

Compulsando o andamento do processo originário na Vara da 
Subseção Judiciária de Santarém, consta que, recebidos os autos do TRF em dezembro de 2003, foi 
mantida a sentença originalmente prolatada e integrada pela sentença que decidiu os Embargos de 
Declaração opostos pela parte ré no bojo daquele processo.

1



Desta decisão, apelaram o autor da Ação Civil Publica proposta p 
impedir a construção da Hidrovia Telles Pires/Tapajós, ou seja, o MPF; bem como os réus União e 
Companhia das Docas do Pará, tendo sido os autos novamente remetidos ao TRF.

Restaurada a baixa, o processo foi redistribuído ao Desembargador
Federal Daniel Paes Ribeiro.

Entrei em contato por duas vezes com a Procuradoria da República no 
Município de Santarém/PA para tentar obter cópia desta segunda apelação interposta pelo MPF, 
mas não foi enviada a peça.

É o que tenho a informar no momento. 

Atenciosamente,

^jka&daU0ÍAMY\£^
ISABELA MARIA BARROS THOMAS

COORDENADORIA JURÍDICA/ 6a CCR/MPF



TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA la. REGIÃO 
SECRETARIA JUDICIÁRIA 
SECRETARIA JUDICIÁRIA

8a Sessão Ordinária do(a) PRIMEIRA TURMA

Pauta de: 09/11/2000 Julgado em : 19/03/2002 AC 2000.01.00.036645-0 / PA 
Relator: Exmo (a). Sr(a). JUIZ ALOISIO PALMEIRA LIMA 
Revisor: Exmo (a). Sr(a).
Presidente da Sessão: Exmo(a). Sr(a). Juiz(a) AMÍLCAR MACHADO 
Proc. Reg. da República: Exmo(a). Sr(a).Dr(a). ODIM BRANDÃO FERREIRA

Secretário(a): LILIO DA SILVA RAMOS

APTE :COMPANHIA DOCAS DO PARA - CDP
ADV :BENJAMIN GALLOTTI BESERRA E OUTRO(A)
APTE .-UNIÃO FEDERAL
PROCUR :MANOEL LOPES DE SOUSA
AP DO -.MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL
PROCUR :CLÁUDIO MÁRCIO DE C CHERQUER
REMTE :JUIZO FEDERAL DE SANTARÉM - PA

N° de Origem: 1997.39.02.001339-8 Vara:
Justiça de Origem: JUSTIÇA FEDERAL Estado/Com.: PA

Sustentação Oral

Certidão

Certifico que a(o) egrégia (o) PRIMEIRA TURMA, ao apreciar o 
processo em epígrafe , em Sessão realizada nesta data , proferiu a 
seguinte decisão:

"A Turma, por unanimidade, nos termos do voto do Exmo. Sr. Juiz Aloisio 
Palmeira Lima, deu provimento aos Embargos de Declaração para, suprindo a 
omissão, determinar a remessa dos autos ao eminente Juiz Luiz Gonzaga Barbosa 
Moreira em face do impedimento definitivo do Sr. Juiz João Batista Moreira, 
para que, retornando à relatoria do feito, Sua Excelência profira o voto que o 
embargante indigita inexistente".

Participaram do Julgamento os(as) Exmos(as) Sr.(as) Juizes AMÍLCAR MACHADO e 
LUIZ GONZAGA BARBOSA MOREIRA.

Brasilia, 19 de março de 2002.

LILIO DA SILVA RAMOS 
Secretário(a)
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P r o c e s s o :
Grupo:

A ssu n to :

C onsu lta  P ro cessu a l

2000.01.00.036645-0 
AC - APELAÇÃO CÍVEL
Restituição de área - FUNAI - R eservas In d ígen as  - Domínio Público - 
Administrativo

A u tu a d o  em :  
Ó rgão  Julgador:  
Juiz Relator:  
P r o c e s s o  Original:

1 0 /4 /2 0 0 0  11:28:04 
SEXTA TURMA
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO 
19973902001339-8/PA -AiAAta^Áy

N° d e  f o lh a s  d o s  a u to s :  1008

P artes
Tipo Ent OAB N om e arac

APTE
ADVOGADO DF013568

COMPANHIA DOCAS DO PARA - CDP 
BENJAMIN GALLOTTI BESERRA E OUTRO(A)

APTE 19 UNIÃO FEDERAL
PROCURADOR DF006787 HELIA MARIA DE OLIVEIRA BETTERO
APTE 102 MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL
PROC/S/OAB
APDO 752

RONALDO RUFFO BARTOLOMAZI 
OS MESMOS

Data

1 8 /0 5 /2 0 0 5  18:02:25  

1 8 /0 5 /2 0 0 5  18 :02:12  

1 8 /0 5 /2 0 0 5  18 :02:00

2 7 /1 1 /2 0 0 3  13 :17:00

2 7 /1 1 /2 0 0 3  13 :02:00  
1 9 /1 1 /2 0 0 3  16 :54:00

1 6 /1 0 /2 0 0 3  15:51:00

1 4 /1 0 /2 0 0 3  15 :25:00

0 1 /1 0 /2 0 0 3  18 :36:00

0 4 /0 9 /2 0 0 3  17:01:16  

2 5 /0 8 /2 0 0 3  0 9 :3 1 :1 7  

2 2 /0 8 /2 0 0 3  17 :34:00

2 0 /0 8 /2 0 0 3  16 :57:00

1 2 /0 8 /2 0 0 3  15:15:02  
1 2 /0 8 /2 0 0 3  15:12:33  
1 2 /0 8 /2 0 0 3  12:16:04

0 8 /0 8 /2 0 0 3  15 :00:00

0 4 /0 6 /2 0 0 3  17:42:53

F ase

12100

60300

70100

60100

270100
221395

130200

260400

70250

180200

180200

180412

180413

140500
140500
210100

220328

220520

M o v im en ta çã o

D escr ição

REDISTRIBUIÇÃO POR REESTRUTURAÇÃO DO 
TRF (EMENDA REGIMENTAL N° 3 /2 0 0 3 )

RESTAURAÇÃO DE BAIXA DEFINITIVA 

CONCLUSÃO AO RELATOR

BAIXA DEFINITIVA A

TRANSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO 
PROCESSO RECEBIDO DO GABINETE DO(A)

PROCESSO DEVOLVIDO

PROCESSO AGUARDANDO PUBLICAÇÃO DO 
ACÓRDÃO

CONCLUSÃO AO SR.(A)

PETIÇÃO JUNTADA 

PETIÇÃO JUNTADA
MANDADO DE INTIMACAO JUNTADO - UNIÃO 
FEDERAL
MANDADO DE INTIMACAO JUNTADO - 
MINISTÉRIO PUBLICO 
MANDADO DE INTIMACAO EXPEDIDO 
MANDADO DE INTIMACAO EXPEDIDO 
ACÓRDÃO PUBLICADO NO D.J.

ACORDÃO REMETIDO /  (A SER REMETIDO) À 
IMPRENSA NACIONAL

PROCESSO AGUARDANDO JUNTADA

C o m p le m e n to
A(O) DESEMBARGADOR 
FEDERAL DANIEL PAES 
RIBEIRO

SR. DESEMBARGADOR 
FEDERAL DANIEL PAES 
RIBEIRO
- JUSTIÇA FEDERAL - 
PA/SANTAREM, MALOTE No. 
25150 - GRPJ n. 
20030000018495  
EM 2 4 /0 9 /2 0 0 3  
RELATOR COM DESPACHO 
AO GAB. DESEMB. LUIZ 
GONZAGA

DES. FED. LUIZ GONZAGA 
BARBOSA
nr. 1342694 MANIFESTACAO 
S/V. ACORDAO DE FLS. 
nr. 1279998 OFICIO

PARA PUBLICAÇÃO NO DJ DO 
DIA 1 2 /0 8 /2 0 0 3 . N° de 
folhas: 1008  
DE ESCLARECIMENTO

/
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0 9 /0 5 /2 0 0 3  17:58:18  

1 9 /1 2 /2 0 0 2  17:36:12  

1 8 /1 2 /2 0 0 2  13:15:45

1 9 /0 3 /2 0 0 2  14:00:00

1 8 /0 2 /2 0 0 2  13:00:16

1 8 /1 2 /2 0 0 1  14:00:00  

3 0 /0 8 /2 0 0 1  16:41:58  

2 9 /0 8 /2 0 0 1  14:31:41

2 8 /0 8 /2 0 0 1  14:54:33  

2 7 /0 8 /2 0 0 1  19:00:00  

2 2 /0 8 /2 0 0 1  15:08:00

2 1 /0 8 /2 0 0 1  18:24:49

1 5 /0 8 /2 0 0 1  18 :51:50

1 3 /0 8 /2 0 0 1  14 :10:00

1 3 /0 8 /2 0 0 1  14 :00:00  
1 3 /0 8 /2 0 0 1  13 :00:00

0 9 /0 8 /2 0 0 1  15 :00:00

2 4 /0 5 /2 0 0 1  17:22:27  

2 4 /0 5 /2 0 0 1  17:21:03  

1 2 /0 2 /2 0 0 1  12:00:54  

0 1 /0 2 /2 0 0 1  15:00:00  

1 3 /1 2 /2 0 0 0  14:40:00  

1 3 /1 2 /2 0 0 0  14:30:00

2 3 /1 1 /2 0 0 0  14 :00:00

2 3 /1 1 /2 0 0 0  11 :42 :06  
2 3 /1 1 /2 0 0 0  11:26:27

2 3 /1 1 /2 0 0 0  10 :28:48  

1 7 /1 1 /2 0 0 0  17 :44 :52

1 7 /1 1 /2 0 0 0  17:26:35

1 7 /1 1 /2 0 0 0  17 :08:16  
0 9 /1 1 /2 0 0 0  13:08:35  
3 1 /1 0 /2 0 0 0  11:20:33

2 5 /1 0 /2 0 0 0  17:31:55

260400 PR9CESS0 AGUARDANDO PUBLICAÇÃO DO

130200 PROCESSO DEVOLVIDO

PROCESSO AGUARDANDO PUBLICAÇÃO DO 
260400  ACÓRDÃO

172135 A TURMA, À UNANIMIDADE, DECIDIU

210200  ATA DE JULGAMENTO PUBLICADA NO D.J.

172135 A TURMA, A UNANIMIDADE, DECIDIU 

70250 CONCLUSÃO AO SR.(A)

180200 PETIÇÃO JUNTADA

221260

150600

250600

180413

180412

PROCESSO RECEBIDO DA PROCURADORIA 
REGIONAL DA REPUBLICA 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS 
PROCESSO RETIRADO PEU\ PROCURADORIA 
REGIONAL DA REPUBLICA 
MANDADO DE INTIMACAO JUNTADO - 
MINISTÉRIO PUBLICO
MANDADO DE INTIMACAO JUNTADO - UNIÃO 
FEDERAL

140500 MANDADO DE INTIMACAO EXPEDIDO

140500
210100

220328

260400

221395

70400

221395

260400

221395

MANDADO DE INTIMACAO EXPEDIDO 
ACÓRDÃO PUBLICADO NO D.J.

ACORDÃO REMETIDO /  (A SER REMETIDO) À 
IMPRENSA NACIONAL

PROCESSO AGUARDANDO PUBLICAÇÃO DO 
ACÓRDÃO
PROCESSO RECEBIDO DO GABINETE DO(A) 
CONCLUSÃO PARA LAVRATURA DE ACÓRDÃO 
AO
PROCESSO RECEBIDO DO GABINETE DO(A) 
PROCESSO AGUARDANDO PUBLICAÇÃO DO 
ACÓRDÃO
PROCESSO RECEBIDO DO GABINETE DO(A)

171135 A TURMA, POR MAIORIA, DECIDIU

70100
180200

221260

280500

CONCLUSÃO AO RELATOR 
PETIÇÃO JUNTADA
PROCESSO RECEBIDO DA PROCURADORIA
REGIONAL DA REPUBLICA
VISTA A PROCURADORIA REGIONAL DA
REPUBLICA

180200 PETIÇÃO JUNTADA

221395 PROCESSO RECEBIDO DO GABINETE DO(A)
221395 PROCESSO RECEBIDO DO GABINETE DO(A)
210500  PAUTA DE JULGAMENTO PUBLICADA NO D.J.

INCLUÍDO NA PAUTA DE JULGAMENTO DOíyuiuu DIA

AO GAB. DESEMBARGADOR 
ALOISIO PALMEIRA

renovar o julgam ento. Por 
unanimidade, deu provimento 
aos em bargos de declaração 
DESTA DATA (SEÇÃO 2, P.
11 )
NEGAR PROVIMENTO AOS 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
JUIZ(A) ALOISIO PALMEIRA 
nr. 1037640 EMBARGOS DE 
DECLARACAO

(MPF)

FEDERAL

MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL
UNIÃO FEDERAL

PARA PUBLICAÇÃO NO DJ DO 
DIA 1 3 /0 8 /2 0 0 1 . N° de 
folhas: 984

JUIZ(A) ALOISIO PALMEIRA

JUIZ(A) ALOISIO PALMEIRA

JUIZ(A) PLAUTO RIBEIRO

ALOÍSIO PALMEIRA

JUIZ(A) ALOÍSIO PALMEIRA 
EM PRELIM., VENCIDO O 
RELATOR, DAR PROVIM. À 
REMESSA P/ ANULARA 
SENTENÇA PROFER. NOS 
EMB. DECL, DETERMINANDO 
A REMESSA DOS AUTOS À 
ORIGEM, P/ QUE OS JULGUE 
COMO ENTENDER DE 
DIREITO, PREJUD. AS APELA 
COM PARECER 
nr. 868912  PARECER

nr. 861736  PEDINDO VISTA 
DOS AUTOS 
JUIZ(A) RELATOR 
JUIZ(A) RELATOR

0 9 /1 1 /2 0 0 0
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2 5 /0 4 /2 0 0 0  15:49:11  11100

1 0 /0 4 /2 0 0 0  17 :56:56  70100  
1 0 /0 4 /2 0 0 0  17 :55:56  10600

REDISTRIBUIÇÃO POR MUDANÇA DE 
PRESIDENTE/VICE- 
PRESIDENTE/CORREGE DOR-GERAL 
CONCLUSÃO AO RELATOR 
DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA

3 dd
" Q>- A

/  Q .  ■ ~

AO JUIZ PLAUTO RIBEIRO h P ®

.. '
Ao Juiz JUIZ CATÃO ALVES I

Tipo
EMBARGOS DE DECLARACAO

I n c id e n te s
N ú m ero  J u lg a m e n to  A córdão  Juiz A córdão

1037640

P e t iç õ e s

P e t iç ã o  Dt.Entr, D t.Junt. Tipo
8 6 1 7 3 6  1 0 /1 1 /2 0 0 0  1 7 /1 1 /2 0 0 0  REQ. VISTA DOS AUTOS
8 6 8 9 1 2  2 2 /1 1 /2 0 0 0  2 3 /1 1 /2 0 0 0  PARECER
1037 6 4 0  2 7 /8 /2 0 0 1  2 9 /8 /2 0 0 1  EMBARGOS DE DECLARACAO

1279 9 9 8  2 7 /3 /2 0 0 3  2 5 /8 /2 0 0 3  

1342694  3 /9 /2 0 0 3  4 /9 /2 0 0 3

OFICIO

MANIFESTACAO S/V. ACORDAO DE 
FLS.

C o m p le m e n to

(MPF)
(MPF)
313/03-SJ/SANTAREM/PA-ENC.
PETIÇÃO

Emitido pelo site w w w .trfl.gov.br em: quinta-feira, 14 de julho de 2005
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S u b seção  Ju d ic iá ria  d e  S a n ta ré m  (PA)
Consulta Processual

P r o c e s s o : 1 9 9 7 .3 9 .0 2 .0 0 1 3 3 9 -8
C lasse: 7 1 0 0  - AÇÃO CIVIL PÚBLICA
Vara: I a VARA FEDERAL
Juiz: FABIANO VERLI
D ata d e  A u tuação: 1 5 / 1 0 / 1 9 9 7
D istr ibu ição: 2 - DISTRIBUIÇÃO AUTOMATICA ( 1 5 / 1 0 / 1 9 9 7 )
N° d e  v o lu m e s : 1
O b je to  da Pet ição: 2 6 2  - TUTELA
O b ser v a ç ã o :
L ocalização: TRF - TRIB REG FED 1 °  REGIÃO
Principal d o ( s ) : 1 9 9 8 .3 9 .0 2 .0 0 0 2 4 4 -9

M o v im en ta çã o

Data Cod D escr içã o C o m p le m e n to
2 2 /0 4 /2 0 0 5
1 6 :4 8 :2 3

223 REMETIDOS TRF (S / BAIXA) OF.612, DE 2 2 /0 4 /0 5

0 1 /0 4 /2 0 0 5
1 6 :0 1 :2 6

204 OFICIO ORDENADA EXPEDIÇÃO P/ REMETER AO TRF

0 6 /1 2 /2 0 0 4
1 5 :5 2 :2 9

220 RECURSO CONTRA RAZOES 
APRESENTADAS

2 7 /1 0 /2 0 0 4
16:5 5 :0 5

154 DEVOLVIDOS C/ DESPACHO

2 7 /1 0 /2 0 0 4
1 6 :5 4 :5 6

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO

0 5 /0 8 /2 0 0 4
1 7 :5 7 :2 6

220 RECURSO CONTRA RAZOES 
APRESENTADAS

0 5 /0 8 /2 0 0 4
13:1 5 :2 4

220 RECURSO APELACAO 
INTERPOSTA /  REU

APELAÇAO DA UNIÃO

0 5 /0 8 /2 0 0 4
1 3 :1 1 :3 5

239 TELEX /  FAX RECEBIDO FAX CONTRA-RAZÕES DA UNIÃO

2 6 /0 7 /2 0 0 4
15:5 9 :0 1

218 RECEBIDOS NA SECAO DE 
PROTOCOLO REMESSA A VARA

2 1 /0 6 /2 0 0 4
1 1 :3 9 :0 7

126 CARGA: RETIRADOS AGU P/ LU CIA CABRAL - INTERESSADO: PROCURADOR 
SECCIONAL

1 4 /0 5 /2 0 0 4
13:5 8 :1 7

220 RECURSO APELA CAO 
INTERPOSTA /  AUTOR

MPF

1 4 /0 5 /2 0 0 4
1 3 :5 7 :5 9

220 RECURSO CONTRA RAZOES 
APRESENTADAS

1 0 /0 5 /2 0 0 4
1 7 :4 3 :0 0

218 RECEBIDOS NA SECAO DE 
PROTOCOLO

ENCAMINHADO A VARA

0 3 /0 5 /2 0 0 4
16:16 :07

126 CARGA: RETIRADOS MPF P/ MARCELO. - INTERESSADO:PROCURADOR DA 
REPÚBLICA

1 2 /0 3 /2 0 0 4
18:10:01

220 RECURSO APELACAO 
INTERPOSTA /  REU P/ CIA. DOCAS DO PARÁ-CDP.

1 2 /0 3 /2 0 0 4
18:0 8 :4 6

179 INTIMACAO /  NOTIFICA CAO PELA 
IMPRENSA: PUBLICADO 
SENTENÇA

DOE N. 30 .143 . - DATA:0 4 /0 3 /2 0 0 4

2 0 /0 2 /2 0 0 4
1 7 :0 4 :0 0

178 INTIMACAO /  NOTIFICA CA O PELA 
IMPRENSA: PUBLICACAO 
REMETIDA IMPRENSA SENTENÇA

BOL. 020

1 9 /0 2 /2 0 0 4
18:10 :01

176 INTIMACAO /  NOTIFICACAO PELA 
IMPRENSA: ORDENADA 
PUBLICACAO SENTENÇA

http://www2.trfl.gov.br/processos/processosSecaoOrayConsProcSecaopro.php 14/07/05
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1 8 /0 2 /2 0 0 4
14:38:51

157 DEVOLVIDOS C/ SENTENÇA: 
EMBARGOS DECLARACAO /  
INFRINGENTES EMBARGOS 
INFRINGENTES REJEITADOS

MANTIDA SENTENÇA ORIGINALMENTE PROlAtADA E 
INTEGRADA PELA SENTENÇA QUE DECIDIU O S L f* -^  
EMBARGOS DE DECLARACAO OPOSTOS PELA PÃRIE 
RE. DEVOLVIDO PRAZO AS PARTES PARA APELAR

1 1 /1 2 /2 0 0 3
11:20:53

137 CONCLUSOS PARA SENTENÇA

0 5 /1 2 /2 0 0 3
13:1 0 :3 9

218 RECEBIDOS EM SECRETARIA

0 4 /1 2 /2 0 0 3
16:1 7 :5 8

218 RECEBIDOS DO TRF REMETIDO A VARA.

1 0 /0 3 /2 0 0 0
1 6 :0 0 :0 0

223 REMETIDOS TRF (S / BAIXA) MEMO 2 9 0 /2 0 0 0

0 1 /0 3 /2 0 0 0
1 6 :3 0 :0 0

169 INFORMACOES PRESTADAS 
TRIBUNAL (HC /  MS /  AGRAVO)

0 1 /0 3 /2 0 0 0
1 3 :0 0 :0 0

168 INFORMACAO SOLICITADA AO 
JUIZO /  TRIBUNAL

0 3 /0 2 /2 0 0 0
1 5 :0 1 :0 0

218 RECEBIDOS NA SECAO DE 
PROTOCOLO C/ CONTRA-RAZOES (PROT. 628)

1 9 /0 1 /2 0 0 0
1 6 :1 4 :0 0

126 CARGA: RETIRADOS MPF P/ CONTRA-ARRAZOAR - QTDE FOLHAS:924

1 2 /0 1 /2 0 0 0
1 5 :2 6 :0 0

154 DEVOLVIDOS C/ DESPACHO APELAÇÕES DA UF E CDP RECEB. NO EFEITO 
DEVOLUTIVO.VISTA AO MP P/
CONT.ARRAZOAR.APOS TRF

1 1 /0 1 /2 0 0 0
1 3 :5 6 :0 0

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO

2 3 /1 2 /1 9 9 9
1 5 :3 3 :0 0

1793 RECURSO : APELA CAO 
INTERPOSTA PELA CDP

2 3 /1 2 /1 9 9 9
1 2 :0 0 :0 0

184 INTIMACAO /  NOTIFICACAO POR 
OFICIAL MANDADO DEVOLVIDO /  
CUMPRIDO

1 7 /1 2 /1 9 9 9
1 2 :0 0 :0 0

218 RECEBIDOS NA SECAO DE 
PROTOCOLO

1 4 /1 2 /1 9 9 9
12:5 0 :0 0

126 CARGA: RETIRADOS AGU QTDE FOLHAS:884

1 3 /1 2 /1 9 9 9
15:2 6 :0 0

220 RECURSO AGRAVO DE 
INSTRUMENTO/ APRESENTADO 
COMPROVANTE DE 
INTERPOSIÇÃO

PELA CDP

0 2 /1 2 /1 9 9 9
1 7 :0 6 :0 0

179 INTIMACAO /  NOTIFICACAO PELA 
IMPRENSA: PUBLICADO 
SENTENÇA

DOE 29098 DE 30 /1 1  - DATA:CAMPO EM BRANCO

2 5 /1 1 /1 9 9 9
1 8 :0 8 :0 0

178 INTIMACAO /  NOTIFICACAO P E I A  
IMPRENSA: PUBLICACAO 
REMETIDA IMPRENSA SENTENÇA

2 4 /1 1 /1 9 9 9
1 2 :0 0 :0 0

184 INTIMACAO /  NOTIFICACAO POR 
OFICIAL MANDADO EXPEDIDO

INTIMAR A UNIÃO

0 9 /1 1 /1 9 9 9
1 5 :0 0 :0 0

157 DEVOLVIDOS C/ SENTENÇA: 
EMBARGOS DECLARACAO /  
INFRINGENTES DEVOLVIDOS COM 
SENTENÇA: EMBARGOS DE 
DECLARACAO ACOLHIDOS

PARA REVIGORAR A DECISÃO QUE ANTECIPOU A 
TUTELA DE MÉRITO.

0 4 /1 0 /1 9 9 9
18:1 4 :0 0

137 CONCLUSOS PARA SENTENÇA EMBARGOS DE DECLARACAO INTRERPOSTO PELO 
MPF

2 3 /0 9 /1 9 9 9
17:5 6 :0 0

184 INTIMACAO /  NOTIFICACAO POR 
OFICIAL MANDADO DEVOLVIDO /  
CUMPRIDO

UNIÃO INTIMADA

2 3 /0 9 /1 9 9 9
1 6 :5 5 :0 0

220 RECURSO EMBARGOS 
DECLARACAO APRESENTADOS

PELO MPF

2 0 /0 9 /1 9 9 9
1 4 :2 5 :0 0

1793 RECURSO : APELACAO 
INTERPOSTA

PELA UNIÃO FEDERAL EM 2 6 /0 8 /9 9

1 7 /0 9 /1 9 9 9
1 5 :2 6 :0 0

218 RECEBIDOS NA SECAO DE 
PROTOCOLO

SEM PETIÇÃO
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0 2 /0 9 /1 9 9 9
17:00:00

126 CARGA: RETIRADOS MPF

0 2 /0 9 /1 9 9 9
16:54 :00

218 RECEBIDOS NA SECAO DE 
PROTOCOLO SEM PETICAO EM 1 2 /0 8 /9 9  Y

0 2 /0 9 /1 9 9 9
12:10 :00

126 CARGA: RETIRADOS AGU EM 3 0 .0 7 .9 9  - QTDE FOLHAS:835

0 2 /0 9 /1 9 9 9
1 2 :0 1 :0 0

154 DEVOLVIDOS C/ DESPACHO EM 27.07  RECEBENDO APELACAO NO EFEITO 
DEVOLUTIVO.AGUARDAR TRANSCURSO PRAZO 
UNIÃO E MPF.SE INERTES CO

0 2 /0 9 /1 9 9 9
12:0 0 :0 0

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO EM 2 7 .07 .99

2 6 /0 7 /1 9 9 9
1 5 :3 6 :0 0

1793 RECURSO : APELA CAO 
INTERPOSTA TEMPESTIV. PELA CDP

1 6 /0 7 /1 9 9 9
1 4 :2 0 :0 0

210 PETICAO /  OFICIO /  DOCUMENTO: 
RECEBIDA(O)EM SECRETARIA

OFICIO DO TRF ENCAMINHANDO DESPACHO 
PROFERIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO

1 5 /0 7 /1 9 9 9
1 4 :2 5 :0 0

184 INTIMACAO /  NOTIFICACAO POR 
OFICIAL MANDADO EXPEDIDO

A UNIÃO FEDERAL AGUARD. PUBLICACAO E CUMP. 
DE MANDADO

1 3 /0 7 /1 9 9 9
1 5 :5 5 :0 0

178 INTIMACAO /  NOTIFICACAO PELA 
IMPRENSA: PUBLICACAO 
REMETIDA IMPRENSA SENTENÇA

1 2 /0 7 /1 9 9 9
1 6 :2 0 :0 0

128 CARTA PRECATÓRIA DEVOLVIDA 
PELO DEPRECADO

1 2 /0 7 /1 9 9 9
1 2 :4 7 :0 0

157 DEVOLVIDOS C/ SENTENÇA: 
EMBARGOS DECLARACAO /  
INFRINGENTES DEVOLVIDOS COM 
SENTENÇA: EMBARGOS DE 
DECLARACAO ACOLHIDOS

EXEC.DO CONT.AHIMOR NAO IMPLICA EXEC.DAS 
OBRAS DA HIDROVIA

0 9 /0 7 /1 9 9 9
15:5 0 :0 0

137 CONCLUSOS PARA SENTENÇA

0 9 /0 7 /1 9 9 9
1 5 :2 1 :0 0

220 RECURSO EMBARGOS 
DECLARACAO APRESENTADOS

0 9 /0 7 /1 9 9 9
1 5 :2 0 :0 0

218 RECEBIDOS NA SECAO DE 
PROTOCOLO DEVOLVIDOS PELO MPF

2 8 /0 6 /1 9 9 9
15:1 2 :0 0

126 CARGA: RETIRADOS MPF QTDE FOLHAS:796

2 4 /0 6 /1 9 9 9
15:2 6 :0 0

155 DEVOLVIDOS C/ SENTENÇA C/ 
EXAME DO MÉRITO PEDIDO 
PROCEDENTE EM PARTE

1 7 /0 6 /1 9 9 9
1 5 :2 5 :0 0

137 CONCLUSOS PARA SENTENÇA

1 4 /0 6 /1 9 9 9
1 5 :2 0 :0 0

210 PETICAO /  OFICIO /  DOCUMENTO: 
RECEBIDA(O) EM SECRETARIA MEMORIAIS DA CDP E UNIÃO FEDERAL

1 1 /0 6 /1 9 9 9
1 5 :2 5 :0 0

118 AUDIÊNCIA: REALIZADA 
INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

ADVOGADO DA CDP E UNIÃO FEDERAL 
APRESENTARAM MEMORIAIS - QTDE DEPOIMENT.:0 
QTDE TESTEM.:0 QTDE PERITOS:0

0 7 /0 6 /1 9 9 9
15:4 5 :0 0

128 CARTA PRECATÓRIA DEVOLVIDA 
PELO DEPRECADO NAO CUMPRIDA

1 0 /0 5 /1 9 9 9
1 5 :3 6 :0 0

184 INTIMACAO /  NOTIFICACAO POR 
OFICIAL MANDADO DEVOLVIDO /  
CUMPRIDO

UNIÃO INTIMADA PARA COPARECER A AUDIÊNCIA DE 
INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

2 9 /0 4 /1 9 9 9
15:2 5 :0 0

210 PETICAO /  OFICIO /  DOCUMENTO: 
RECEBIDA(O) EM SECRETARIA

COPIA DO ACORDAO PROLATADO EM AGRAVO DE 
INSTRUMENTO

2 2 /0 4 /1 9 9 9
15:0 0 :0 0

128 CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA /  
AGUARDANDO DEVOLUÇÃO

02 CARTA PREC. - 01 A SECAO JUDICIARIA DO PARA 
EM BELEM E OUTRA A SECAO JUDICIARIA DO DF EM 
BRASÍLIA

2 0 /0 4 /1 9 9 9
16:0 0 :0 0

116 AUDIÊNCIA: DESIGNADA 
INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

DATA:CAMPO EM BRANCO HORA:CAMPO EM BRANCO

2 0 /0 4 /1 9 9 9
15:3 0 :0 0

154 DEVOLVIDOS C/ DESPACHO DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 
PARA 0  DIA 1 1 /0 6 /9 9 , AS 14H

1 9 /0 4 /1 9 9 9
15:0 0 :0 0

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO

1 6 /0 4 /1 9 9 9 218 RECEBIDOS EM SECRETARIA
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15:0 0 :0 0 COM PETICAO DO MPF /  ,  tf)
1 5 /0 4 /1 9 9 9
17:45 :00

218 RECEBIDOS NA SECAO DE 
PROTOCOLO U J f c

2 9 /0 3 /1 9 9 9
18:0 8 :0 0

126 CARGA: RETIRADOS MPF

2 6 /0 3 /1 9 9 9
1 5 :0 0 :0 0

154 DEVOLVIDOS C/ DESPACHO VISTA AO AUTOR

2 5 /0 3 /1 9 9 9
1 2 :0 0 :0 0

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO

1 9 /0 3 /1 9 9 9
1 5 :0 0 :0 0

128 CARTA PRECATÓRIA DEVOLVIDA 
PELO DEPRECADO

CUMPRIDA - ENCAMINHADA ATRAVÉS DO OF N. 
144/99-13A  VARA SECAO JUDICIARIA DO DISTRITO 
FEDERAL

0 3 /0 3 /1 9 9 9
1 5 :3 0 :0 0

184 INTIMACAO /  NOTIFICACAO POR 
OFICIAL MANDADO DEVOLVIDO /  
CUMPRIDO

02 MANDADOS PELA OFICIALA NONATA

2 3 /0 2 /1 9 9 9
1 5 :3 0 :0 0

184 INTIMACAO /  NOTIFICACAO POR 
OFICIAL MANDADO EXPEDIDO UNIÃO FEDERAL E MPF

2 2 /0 2 /1 9 9 9
1 7 :0 0 :0 0

154 DEVOLVIDOS C/ DESPACHO EM FACE DO OFICIO DE FLS. 717 , INTIME-SE AS 
PARTES

2 2 /0 2 /1 9 9 9
1 6 :3 0 :0 0

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO

2 2 /0 2 /1 9 9 9
1 4 :0 0 :0 0

210 PETICAO /  OFICIO /  DOCUMENTO: 
RECEBIDA(O) EM SECRETARIA

(2a .) DA MM. JUIZ DA 13A VARA SECAO JUDICIARIA 
DF INFORMANDO DATA AUDIÊNCIA INQUIRIÇÃO 
TESTEMUNHA.

0 7 /1 2 /1 9 9 8
1 6 :3 0 :0 0

210 PETICAO /  OFICIO /  DOCUMENTO: 
RECEBIDA(O) EM SECRETARIA

PETICAO DA UNIÃO FEDERAL ADUZINDO QUE NAO 
TEM PROVAS A APRESENTAR.

0 7 /1 2 /1 9 9 8
1 4 :0 0 :0 0

154 DEVOLVIDOS C/ DESPACHO INDEFERIDO PEDIDO DE Dl LACA 0  DE PRAZO

0 4 /1 2 /1 9 9 8
1 4 :0 0 :0 0

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO

0 1 /1 2 /1 9 9 8
16:0 0 :0 0

210 PETICAO /  OFICIO /  DOCUMENTO: 
RECEBIDA(O) EM SECRETARIA

(2a .) PETICAO DA UNIÃO FEDERAL ADUZINDO QUE 
NAO TEM PROVAS A APRESENTAR.

0 1 /1 2 /1 9 9 8
1 4 :0 0 :0 0

210 PETICAO /  OFICIO /  DOCUMENTO: 
RECEBIDA(O) EM SECRETARIA PETIÇÃO UF

1 6 /1 1 /1 9 9 8
1 8 :2 2 :0 0

184 INTIMACAO /  NOTIFICACAO POR 
OFICIAL MANDADO DEVOLVIDO /  
CUMPRIDO

UNIÃO FEDERAL INTIMADA EM 1 0 /1 1 /9 8 .

1 6 /1 1 /1 9 9 8
1 8 :2 0 :0 0

184 INTIMACAO /  NOTIFICACAO POR 
OFICIAL MANDADO DISTRIBUÍDO

1 MANDADO P/OFICIALA NONATA EM 0 9 /1 1 /9 8 .

1 6 /1 1 /1 9 9 8
1 8 :1 3 :0 0

210 PETICAO /  OFICIO /  DOCUMENTO: 
RECEBIDA(O) EM SECRETARIA

DA U.F REQUERENDO A PRORROGACAO DO PRAZO P/ 
ESPECIFICACAO DE PROVAS

1 6 /1 1 /1 9 9 8
1 4 :2 0 :0 0

218 RECEBIDOS EM SECRETARIA

1 0 /1 1 /1 9 9 8
1 5 :0 0 :0 0

126 CARGA: RETIRADOS AGU

0 9 /1 1 /1 9 9 8
13:0 3 :0 0

223 REMETIDOS DISTRIBUIÇÃO PARA 
RETIFICAÇÕES /  ANOTACOES

0 6 /1 1 /1 9 9 8
1 5 :3 0 :0 0

154 DEVOLVIDOS C/ DESPACHO RETIFICAR 0  POLO PASSIVO DA AÇAO

0 6 /1 1 /1 9 9 8
13:0 0 :0 0

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO

0 6 /1 1 /1 9 9 8
12:0 0 :0 0

184 INTIMACAO /  NOTIFICACAO POR 
OFICIAL MANDADO EXPEDIDO

P/ UNIÃO FEDERAL

2 0 /1 0 /1 9 9 8
1 4 :2 5 :0 0

128 CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA /  
AGUARDANDO DEVOLUÇÃO

SECAO JUDIC. DO DIST. FEDERAL P/ INQUIRIR A AN 
TROPOLOGA ANGELA MARIA BAPTISTA

1 9 /1 0 /1 9 9 8
1 7 :3 8 :0 0

178 INTIMACAO /  NOTIFICACAO PELA 
IMPRENSA: PUBLICACAO 
REMETIDA IMPRENSA DESPACHO

1 9 /1 0 /1 9 9 8
1 7 :3 7 :0 0

128 CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA /  
AGUARDANDO DEVOLUÇÃO

EXP. CP P/ SECAO JUD. DO DF, P/ INQUIRIÇÃO DA 
TEST. ANGELA MARIA BAPTISTA .

1 9 /1 0 /1 9 9 8 154 DEVOLVIDOS C/ DESPACHO
PREJ.AUD.DE CONC.;DEFIRO PROVAS REQ.P/CDP E

http://www2.trfl.gov.br/processos/processosSecaoOra/ConsProcSecaopro.php 14/07/05
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17:35 :00 P/MPF,EXPEDIR CP P/INQUIRIÇÃO DA , '
ANTROP.ANGELA M.BAPTI

1 6 /1 0 /1 9 9 8
0 0 :1 4 :0 0

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO L j *
0 1 /1 0 /1 9 9 8
14:0 0 :0 0

210 PETICAO /  OFICIO /  DOCUMENTO: 
RECEBIDA(O) EM SECRETARIA

JUNTADA DE DOC. DIVERSOS PELA CDP EM 
ESCI FICA CAO DE PROVAS.

1 1 /0 9 /1 9 9 8
16:4 2 :0 0

178 INTIMACAO /  NOTIFICACAO PELA 
IMPRENSA: PUBLICACAO 
REMETIDA IMPRENSA DESPACHO

1 1 /0 9 /1 9 9 8
1 6 :4 1 :0 0

210 PETICAO /  OFICIO /  DOCUMENTO: 
RECEBIDA(O) EM SECRETARIA PETICAO MPF

0 4 /0 9 /1 9 9 8
0 0 :1 4 :0 0

126 CARGA: RETIRADOS MPF PROC. DR. FELICIO PONTES JUNIOR - QTDE 
FOLHAS: 562

3 1 /0 8 /1 9 9 8
1 5 :2 6 :0 0

158 DEVOLVIDOS: JULGAMENTO 
CONVERTIDO EM DILIGENCIA C/ 
DESPACHO

ESPECIFICAR PROVAS

0 1 /0 6 /1 9 9 8
0 0 :1 4 :0 0

137 CONCLUSOS PARA SENTENÇA

1 4 /0 4 /1 9 9 8
1 6 :2 1 :0 0

179 INTIMACAO /  NOTIFICACAO PELA 
IMPRENSA: PUBLICADO 
DESPACHO

DE FLS. 493  E 496  NO DOF 28688  DE 0 3 /0 4 /9 8

1 4 /0 4 /1 9 9 8
1 6 :1 0 :0 0

210 PETICAO /  OFICIO /  DOCUMENTO: 
RECEBIDA(O) EM SECRETARIA

JUNTADA MANIFESTAÇAO SOBRE CONTESTAÇÃO PLO 
MPF.

1 4 /0 4 /1 9 9 8
0 0 :1 4 :0 0

218 RECEBIDOS EM SECRETARIA DEVOLVIDO OS AUTOS PELO MPF.

3 0 /0 3 /1 9 9 8
15:2 6 :0 0

126 CARGA: RETIRADOS MPF

P a r t e s

T ipo N o m e
REQDO COMPANHIA DOCAS DO ESTADO PARA - CDP
REQDO UNIÃO FEDERAL
REQTE MINISTÉRIO PUBLICO
Adv BENJAMIN GALLOTTI BESERRA (D F00013568)
Procurador ALVANIZA TAVARES DE OLIVEIRA SILVA
Procurador FELICIO PONTES JR.

E m it id o  p e lo  s i t e  w w w 2 . t r f l . g o v . b r  e m  1 4 / 0 7 / 2 0 0 5  à s  1 4 : 1 1 : 5 0

http://www2.trfl.gov.br/processos/processosSecaoOra/ConsProcSecaopro.php 14/07/05
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
6a Câmara de Coordenação e Revisão 

(índios e Minorias)

Informação CJ n° 44/2009 Brasília, 10 de março de 2009. L

Destinatária: Dra. Deborah Macedo Duprat de Britto Pereira a í

Referência: Procedimento Administrativo n° 08100.008018/98-11.
Ação Civil Pública n° 1997.39.02.001339-8 .

Assunto: Impedir, até a autorização do Congresso Nacional, a implantação do '5 3
Projeto Hidrovia Telles Pires/ Tapajós.

ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL

Senhora Subprocuradora-Geral da República,

Conforme despacho de Vossa Excelência, em 28 de agosto de 2005, à folha 112, 

trata-se de dossiê que aguardava nesta Coordenadoria Jurídica o devido acompanhamento da Ação 

Civil Pública n° 1997.39.02.001339-8.

Reiterando a Informação Jurídica CJ n° 229/2005, de 18 de julho de 2005 (fls. 

101/102), noticio que a referida ACP obteve decisão que rejeitou os Embargos de Declaração e 

manteve a sentença originalmente prolatada na Subseção Judiciária de Santarém/ PA.

Dessa última decisão, apelaram o autor da Ação Civil Pública, o MPF, e os 

respectivos réus, União e Companhia das Docas do Pará, com a reincidente remessa dos autos ao 

TRF. Houve restauração da baixa definitiva e o processo foi redistribuído ao Desembargador 

Federal Daniel Paes Ribeiro, em 18 de maio de 2005.(Apelação Cível 2000.01.00.036645-0).

Aproveito o ensejo para informar que, desde a data referida, não houve qualquer 

decisão nos autos da Apelação Cível, conforme consulta processual anexa.

Por fim, considerando que o acompanhamento da supracitada Apelação, bem 

como o da Ação Civil Pública é feito por meio de cadastro em banco de dados próprio desta 

Coordenadoria Jurídica, sugiro o arquivamento do procedimento administrativo.



É o acompanhamento. 

Respeitosamente,
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Processo:
Grupo:
A ssunto:
A utuado em:
Órgão Julgador:
Juiz Relator:
P rocesso  Originário:
N° de fo lhas dos au tos:

2 0 0 0 .0 1 .0 0 .0 3 6 6 4 5 -0  

Ap - APELAÇÃO CÍVEL

Restituição d e  área - FUNAI - R eservas  In d íg en a s  - 
Administrativo

1 0 / 4 / 2 0 0 0  1 1 :2 8 :0 4  

SEXTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO

1 9 9 7 3 9 0 2 0 0 1 3 3 9 -8 /P A

10 0 8

Histórico de D istribuição
1 8 / 0 5 / 2 0 0 5  REDISTRIBUIÇÃO POR REESTRUTURAÇÃO DO DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO 

TRF (EMENDA REGIMENTAL N° 3 / 2 0 0 3 )
. / 0 4 / 2 0 0 0  REDISTRIBUIÇÃO POR MUDANÇA DE DESEMBARGADOR FEDERAL PLAUTO RIBEIRO

PRESIDENTE/VICE- 
PRESIDENTE/CORREGEDOR-GERAL

1 0 / 0 4 / 2 0 0 0  DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA DESEMBARGADOR FEDERAL CATÃO ALVES

P artes
Tipo Ent OAB Nome arac

APTE COMPANHIA DOCAS DO PARA - CDP
ADVOGADO D F00013568 BENJAMIN GALLOTTI BESERRA E OUTRO(A)
APTE 19 UNIÃO FEDERAL
PROCURADOR D F00006787 HELIA MARIA DE OLIVEIRA BETTERO
APTE 102 MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL
PROC/S/OAB RONALDO RUFFO BARTOLOMAZI
APDO 752 OS MESMOS

• M ovim entação
Data Fase Descrição Com plem ento

1 8 /0 5 /2 0 0 5  18 :02 :25  12100  

1 8 /0 5 /2 0 0 5  18 :02 :12  60300

REDISTRIBUIÇÃO POR REESTRUTURAÇÃO DO TRF 
(EMENDA REGIMENTAL N° 3 /2 0 0 3 )
RESTAURAÇÃO DE BAIXA DEFINITIVA

A(O)DESEMBARGADOR FEDERAL 
DANIEL PAES RIBEIRO ..

1 8 /0 5 /2 0 0 5  18 :02 :00

2 7 /1 1 /2 0 0 3  13 :17:00

2 7 /1 1 /2 0 0 3  13 :02:00  
1 9 /1 1 /2 0 0 3  16 :54:00

1 6 /1 0 /2 0 0 3  15 :51:00

1 4 /1 0 /2 0 0 3  15 :25:00

0 1 /1 0 /2 0 0 3  18 :36:00

0 4 /0 9 /2 0 0 3  17 :01 :16  

2 5 /0 8 /2 0 0 3  0 9 :3 1 :1 7

70100 CONCLUSÃO AO RELATOR SR. DESEMBARGADOR FEDERAL 
DANIEL PAES RIBEIRO ..
- JUSTIÇA FEDERAL -

60100 BAIXA DEFINITIVA A PA/SANTAREM, MALOTE No. 25150  
- GRPJ n. 2 0 0 3 0 0 0 0 0 1 8 4 9 5  ..

270100 TRANSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO EM 2 4 /0 9 /2 0 0 3  ..
221395 PROCESSO RECEBIDO DO GABINETE DO(A) RELATOR COM DESPACHO ..

130200 PROCESSO DEVOLVIDO
AO GAB. DESEMB. LUIZ 
GONZAGA ..

260400 PROCESSO AGUARDANDO PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO

70250 CONCLUSÃO AO SR.(A) DES. FED. LUIZ GONZAGA 
BARBOSA ..

180200 PETIÇÃO JUNTADA
nr. 1342694  MANIFESTACAO S/V. 
ACORDAO DE FLS. ..

180200 PETIÇÃO JUNTADA
MANDADO DE INTIMACAO JUNTADO - UNIÃO

nr. 1279998  OFICIO ..

https://www.trfl .gov.br/processos/processosTRF/ctrflproc/ctrflproc.asp?proc=200001000366450 11/3/2009
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r
2 2 /0 8 /2 0 0 3  17 :34:00 180412

2 0 /0 8 /2 0 0 3  16 :57 :00 180413

1 2 /0 8 /2 0 0 3  15 :15 :02 140500
1 2 /0 8 /2 0 0 3  15 :12 :33 140500
1 2 /0 8 /2 0 0 3  12 :16 :04 210100

0 8 /0 8 /2 0 0 3  15 :00 :00 220328

0 4 /0 6 /2 0 0 3  17 :42:53 220520
0 9 /0 5 /2 0 0 3  17 :58 :18 260400

1 9 /1 2 /2 0 0 2  17 :36:12 130200

1 8 /1 2 /2 0 0 2  13 :15:45 260400

1 9 /0 3 /2 0 0 2  14 :00:00 172135

1 8 /0 2 /2 0 0 2  13 :00:16 210200

1 8 /1 2 /2 0 0 1  14 :00:00 172135

3 0 /0 8 /2 0 0 1  16 :41 :58 70250

2 9 /0 8 /2 0 0 1  14:31:41 180200

/0 8 /2 0 0 1  14:54:33 221260

2 7 /0 8 /2 0 0 1  19 :00:00 150600

2 2 /0 8 /2 0 0 1  15 :08:00 250600

2 1 /0 8 /2 0 0 1  18:24:49 180413

1 5 /0 8 /2 0 0 1  18 :51:50 180412

1 3 /0 8 /2 0 0 1  14 :10:00 140500
1 3 /0 8 /2 0 0 1  14 :00:00 140500
1 3 /0 8 /2 0 0 1  13 :00:00 210100

0 9 /0 8 /2 0 0 1  15:00:00 220328

2 4 /0 5 /2 0 0 1  17 :22:27 260400
2 4 /0 5 /2 0 0 1  17:21:03 221395
1 2 /0 2 /2 0 0 1  12 :00:54 70400
0 1 /0 2 /2 0 0 1  15 :00:00 221395

'1 2 /2 0 0 0  14 :40:00 260400
n /1 2 /2 0 0 0  14 :30:00 221395

2 3 /1 1 /2 0 0 0  14 :00 :00 171135

2 3 /1 1 /2 0 0 0  11 :42 :06 70100
2 3 /1 1 /2 0 0 0  11 :26:27 180200

2 3 /1 1 /2 0 0 0  10 :28:48 221260

1 7 /1 1 /2 0 0 0  17 :44:52 280500

1 7 /1 1 /2 0 0 0  17 :26:35 180200

1 7 /1 1 /2 0 0 0  17 :08:16 221395
0 9 /1 1 /2 0 0 0  13 :08:35 221395
3 1 /1 0 /2 0 0 0  11 :20:33 210500
2 5 /1 0 /2 0 0 0  17 :31:55 190100

2 5 /0 4 /2 0 0 0  15:49:11 11100

MANDADO DE INTIMACAO JUNTADO - MINISTÉRIO 
PUBLICO

IMPRENSA NACIONAL

130200 PROCESSO DEVOLVIDO

260400  PROCESSO AGUARDANDO PUBLICAÇÃO DO ACORDAO 

172135  A TURMA, À UNANIMIDADE, DECIDIU

CONCLUSÃO AO SR.(A)

PARA PUBLICAÇÃO NO DJ DO DIA 
1 2 /0 8 /2 0 0 3 . No de folhas: 1008 .. 
DE ESCLARECIMENTO ..

AO GAB.DESEMBARGADOR 
ALOISIO PALMEIRA ..

renovar o julgam ento. Por 
unanim idade, deu provimento aos 
em bargos de declaração ..
DESTA DATA (SEÇÃO 2, P. 11) .. 
NEGAR PROVIMENTO AOS 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO .. 
JUIZ(A) ALOISIO PALMEIRA .. 
nr. 1037640  EMBARGOS DE 
DECLARACAO ..

PROCESSO RECEBIDO DA PROCURADORIA REGIONAL 
DA REPUBLICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS 
PROCESSO RETIRADO PELA PROCURADORIA 
REGIONAL DA REPUBLICA
MANDADO DE INTIMACAO JUNTADO - MINISTÉRIO 
PUBLICO
MANDADO DE INTIMACAO JUNTADO - UNIÃO 
FEDERAL

(MPF)

FEDERAL

ACORDAO REMETIDO /  (A SER REMETIDO) A 
IMPRENSA NACIONAL

CONCLUSÃO PARA LAVRATURA DE ACORDAO AO

221395  PROCESSO RECEBIDO DO GABINETE DO(A)

171135 A TURMA, POR MAIORIA, DECIDIU

CONCLUSÃO AO RELATOR 
PETIÇÃO JUNTADA 
PROCESSO RECEBIDO DA PROCURADORIA REGIONAL 
DA REPUBLICA

MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL .. 
UNIÃO FEDERAL ..

PARA PUBLICAÇÃO NO DJ DO DIA 
1 3 /0 8 /2 0 0 1 . N° de folhas: 984  ..

i ..
JUIZ(A) ALOISIO PALMEIRA .. 
JUIZ(A) ALOISIO PALMEIRA .. 
JUIZ(A) PLAUTO RIBEIRO .. 
ALOÍSIO PALMEIRA ..
JUIZ(A) ALOÍSIO PALMEIRA ..
EM PRELIM., VENCIDO O RELATOR, 
DAR PROVIM. À REMESSA P/ 
ANULAR A SENTENÇA PROFER. NOS 
EMB. DECL., DETERMINANDO A 
REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM,
P/ QUE OS JULGUE COMO 
ENTENDER DE DIREITO, PREJUD.
AS APELA ..
COM PARECER .. 
nr. 86 8 9 1 2  PARECER ..

REDISTRIBUIÇÃO POR MUDANÇA DE 

https://www.trfl ,gov.br/processos/processosTRF/ctrflproc/ctrflproc.asp?proc=200001000366450

nr. 8 6 1 7 3 6  PEDINDO VISTA DOS 
AUTOS ..
JUIZ(A) RELATOR ..
JUIZ(A) RELATOR ..

0 9 /1 1 /2 0 0 0  ..

AO JUIZ PLAUTO RIBEIRO ..

11/3/2009



1 0 /0 4 /2 0 0 0  17 :5 6 :5 6  70100  
1 0 /0 4 /2 0 0 0  1 7 :5 5 :5 6  10600

Consulta Processual
r  t

PRESIDENTE/VICE-PRESIDENTE/CORREGEDOR-GERAL 
CONCLUSÃO AO RELATOR ..
DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA Ao Juiz JUIZ CATÃO

In c id en tes
Tipo

EMBARGOS DE DECLARACAO
Número Ju lgam en to  Acórdão Juiz Acórdão

1037640

Petições
Petição Dt.Entr. D t.Junt. Tipo Com plem ento
861736
868912
1037640
1279998
1342694

1 0 /1 1 /2 0 0 0  1 7 /1 1 /2 0 0 0  REQ. VISTA DOS AUTOS
2 2 /1 1 /2 0 0 0  2 3 /1 1 /2 0 0 0  PARECER
2 7 /8 /2 0 0 1  2 9 /8 /2 0 0 1  EMBARGOS DE DECLARACAO
2 7 /3 /2 0 0 3  2 5 /8 /2 0 0 3  OFICIO
3 /9 /2 0 0 3  4 /9 /2 0 0 3  MANIFESTACAO S/V. ACORDAO DE FLS.

(MPF)
(MPF)
313/03-SJ/SANTAREM/PA-ENC. PETIÇÃO

Este serviço tem caráter meramente informativo, portanto, SEM cunho oficial.

Emitido pelo site www.trfl.gov.br em: quarta-feira, 11 de março de 2009

https://www.trfl .gov.br/processos/processosTRF/ctrflproc/ctrfl proc.asp?proc=200001000366450 11/3/2009



Consulta Processual

S

http://processual-pa.trfl .gov.br/Processos/ProcessosSegiaoOra/Con...

Subseção Judiciária de Santarém (PA)
Consulta Processual

Processo: 1 9 9 7 .3 9 .0 2 .0 0 1 3 3 9 - 8

Classe: 65  - AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Vara: VARA ÚNICA DE SANTARÉM

Juiz: JOSÉ AÍRTON DE AGUIAR PORTELA

Data de Autuação: 1 5 / 1 0 / 1 9 9 7

Distribuição: 2 - DISTRIBUIÇÃO AUTOMATICA ( 1 5 / 1 0 / 1 9 9 7 )

N° de volumes: 1
Objeto da Petição: 2 6 2  - TUTELA

Observação:
Localização: TRF - TRIB REG FED 1° REGIÃO

Principal do(s): 1 9 9 8 .3 9 .0 2 .0 0 0 2 4 4 - 9

Movimentação
Data Cod Descrição Complemento

22 /0 4 /2 0 0 5
16:48:23

223 REMETIDOS TRF (S / BAIXA) OF.612, DE 2 2 /04 /05

01 /0 4 /2 0 0 5
16:01:26

204 OFICIO ORDENADA EXPEDIÇÃO P/ REMETER AO TRF

06 /1 2 /2 0 0 4
15:52:29

220 RECURSO CONTRA RAZOES 
APRESENTADAS

27 /1 0 /2 0 0 4
16:55:05

154 DEVOLVIDOS C/ DESPACHO

27/1 0 /2 0 0 4
16:54:56

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO

05/0 8 /2 0 0 4
17:57:26

220 RECURSO CONTRA RAZOES 
APRESENTADAS

0 5 /0 8 /2 0 0 4
13:15:24

220 RECURSO APELACAO 
INTERPOSTA /  REU APELAÇAO DA UNIÃO

05/0 8 /2 0 0 4
13:11:35

239 TELEX /  FAX RECEBIDO FAX CONTRA-RAZÕES DA UNIÃO

26/0 7 /2 0 0 4
15:59:01

218 RECEBIDOS NA SECAO DE 
PROTOCOLO REMESSA A VARA

21/0 6 /2 0 0 4
11:39:07

126 CARGA: RETIRADOS AGU P/ LUCIA CABRAL - INTERESSADO:PROCURADOR 
SECCIONAL

14/05 /2004
13:58:17

220 RECURSO APELACAO 
INTERPOSTA/ AUTOR MPF

14/05 /2004
13:57:59

220 RECURSO CONTRA RAZOES 
APRESENTADAS

10/05 /2004
17:43:00

218 RECEBIDOS NA SECAO DE 
PROTOCOLO ENCAMINHADO A VARA

03/0 5 /2 0 0 4
16:16:07

126 CARGA: RETIRADOS MPF P/ MARCELO. - INTERESSADO:PROCURADOR DA 
REPÚBLICA

12/03 /2004
18:10:01

220 RECURSO APELACAO 
INTERPOSTA /  REU

P/ CIA. DOCAS DO PARÁ-CDP.

12 /03 /2004
18:08:46

179 INTIMACAO /  NOTIFICACAO PELA 
IMPRENSA: PUBLICADO 
SENTENÇA

DOE N. 30.143 . - DATA:0 4 /0 3 /2 0 0 4

20 /0 2 /2 0 0 4
17:04:00

178 INTIMACAO /  NOTIFICACAO PELA 
IMPRENSA: PUBLICACAO 
REMETIDA IMPRENSA SENTENÇA

BOL. 020

1 de 7 11/3/2009 11:50
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19 /02 /2004
18:10:01

176 INTIMACAO /  NOTIFICACAO PELA 
IMPRENSA: ORDENADA 
PUBLICACAO SENTENÇA V

18 /02 /2004
14:38:51

157 DEVOLVIDOS C/ SENTENÇA: 
EMBARGOS DECLARACAO /  
INFRINGENTES EMBARGOS 
INFRINGENTES REJEITADOS

MANTIDA SENTENÇA ORIGINALMENTE PROLATADA E 
INTEGRADA PELA SENTENÇA QUE DECIDIU OS 
EMBARGOS DE DECLARACAO OPOSTOS PELA PARTE 
RE. DEVOLVIDO PRAZO AS PARTES PARA APEU\R

11/12 /2003
11:20:53

137 CONCLUSOS PARA SENTENÇA

0 5 /1 2 /2 0 0 3
13:10:39

218 RECEBIDOS EM SECRETARIA

04 /1 2 /2 0 0 3
16:17:58

218 RECEBIDOS DO TRF REMETIDO A VARA.

10 /03 /2000
16:00:00

223 REMETIDOS TRF (S / BAIXA) MEMO 290/2000

0 1 /0 3 /2 0 0 0
16:30:00

169 INFORMACOES PRESTADAS 
TRIBUNAL (HC /  MS /  AGRAVO)

0 1 /0 3 /2 0 0 0
13:00:00

168 INFORMACAO SOLICITADA AO 
JUIZO/TRIBUNAL

03/0 2 /2 0 0 0
15:01:00

218 RECEBIDOS NA SECAO DE 
PROTOCOLO

C/ CONTRA-RAZOES (PROT. 628)

19 /01 /2000
16:14:00

126 CARGA: RETIRADOS MPF P/ CONTRA-ARRAZOAR - QTDE FOLHAS:924

12 /01 /2000
15:26:00

154 DEVOLVIDOS C/ DESPACHO APELAÇÕES DA UF E CDP RECEB. NO EFEITO 
DEVOLUTIVO.VISTA AO MP P/
CONT.ARRAZOAR.APOS TRF

11/01 /2000
13:56:00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO

2 3 /12 /1999
15:33:00

1793 RECURSO : APELACAO 
INTERPOSTA PELA CDP

23 /1 2 /1 9 9 9
12:00:00

184 INTIMACAO /  NOTIFICACAO POR 
OFICIAL MANDADO DEVOLVIDO /  
CUMPRIDO

17/12 /1999
12:00:00

218 RECEBIDOS NA SECAO DE 
PROTOCOLO

14/12 /1999
12:50:00

126 CARGA: RETIRADOS AGU QTDE FOLHAS:884

13 /12 /1999
15:26:00

220 RECURSO AGRAVO DE 
INSTRUMENTO/ APRESENTADO 
COMPROVANTE DE 
INTERPOSIÇÃO

PELA CDP

02 /1 2 /1 9 9 9
17:06:00

179 INTIMACAO /  NOTIFICACAO PELA 
IMPRENSA: PUBLICADO 
SENTENÇA

DOE 29098 DE 30/11  - DATA:CAMPO EM BRANCO

25/1 1 /1 9 9 9
18:08:00

178 INTIMACAO /  NOTIFICACAO PELA 
IMPRENSA: PUBLICACAO 
REMETIDA IMPRENSA SENTENÇA

24/1 1 /1 9 9 9
12:00:00

184 INTIMACAO /  NOTIFICACAO POR 
OFICIAL MANDADO EXPEDIDO INTIMAR A UNIÃO

0 9 /1 1 /1 9 9 9
15:00:00

157 DEVOLVIDOS C/ SENTENÇA: 
EMBARGOS DECLARACAO /  
INFRINGENTES DEVOLVIDOS 
COM SENTENÇA: EMBARGOS DE 
DECLARACAO ACOLHIDOS

PARA REVIGORAR A DECISÃO QUE ANTECIPOU A 
TUTELA DE MÉRITO.

04 /1 0 /1 9 9 9
18:14:00

137 CONCLUSOS PARA SENTENÇA EMBARGOS DE DECLARACAO INTRERPOSTO PELO 
MPF

23/0 9 /1 9 9 9
17:56:00

184 INTIMACAO /  NOTIFICACAO POR 
OFICIAL MANDADO DEVOLVIDO /  
CUMPRIDO

UNIÃO INTIMADA

23/0 9 /1 9 9 9
16:55:00

220 RECURSO EMBARGOS 
DECLARACAO APRESENTADOS PELO MPF

ÁÀ3
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20 /0 9 /1 9 9 9
14:25:00

1793 RECURSO : APELACAO 
INTERPOSTA

PELA UNIÃO FEDERAL EM 2 6 /0 8 /9 9  V ls
17 /09 /1999
15:26:00

218 RECEBIDOS NA SECAO DE 
PROTOCOLO SEM PETIÇÃO

0 2 /0 9 /1 9 9 9
17:00:00

126 CARGA: RETIRADOS MPF &NBSP;

0 2 /0 9 /1 9 9 9
16:54:00

218 RECEBIDOS NA SECAO DE 
PROTOCOLO

SEM PETICAO EM 12 /08 /99

0 2 /0 9 /1 9 9 9
12:10:00

126 CARGA: RETIRADOS AGU EM 30 .07 .99  - QTDE FOLHAS:835

0 2 /0 9 /1 9 9 9
12:01:00

154 DEVOLVIDOS C/ DESPACHO EM 27.07  RECEBENDO APELACAO NO EFEITO 
DEVOLUTIVO.AGUARDAR TRANSCURSO PRAZO 
UNIÃO E MPF.SE INERTES CO

02/0 9 /1 9 9 9
12:00:00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO EM 27 .07 .99

26 /0 7 /1 9 9 9
15:36:00

1793 RECURSO : APELACAO 
INTERPOSTA TEMPESTIV. PELA CDP

16/07 /1999
14:20:00

210 PETICAO /  OFICIO /  
DOCUMENTO: RECEBIDA(O) EM 
SECRETARIA

OFICIO DO TRF ENCAMINHANDO DESPACHO 
PROFERIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO

15/07 /1999
14:25:00

184 INTIMACAO /  NOTIFICACAO POR 
OFICIAL MANDADO EXPEDIDO

A UNIÃO FEDERAL AGUARD. PUBLICACAO E CUMP. 
DE MANDADO

13/07 /1999
15:55:00

178 INTIMACAO /  NOTIFICACAO PELA 
IMPRENSA: PUBLICACAO 
REMETIDA IMPRENSA SENTENÇA

12/07 /1999
16:20:00

128 CARTA PRECATÓRIA DEVOLVIDA 
PELO DEPRECADO

12/07 /1999
12:47:00

157 DEVOLVIDOS C/ SENTENÇA: 
EMBARGOS DECLARACAO /  
INFRINGENTES DEVOLVIDOS 
COM SENTENÇA: EMBARGOS DE 
DECLARACAO ACOLHIDOS

EXEC.DO CONT.AHIMOR NAO IMPLICA EXEC.DAS 
OBRAS DA HIDROVIA

09 /0 7 /1 9 9 9
15:50:00

137 CONCLUSOS PARA SENTENÇA

09/0 7 /1 9 9 9
15:21:00

220 RECURSO EMBARGOS 
DECLARACAO APRESENTADOS

09/0 7 /1 9 9 9
15:20:00

218 RECEBIDOS NA SECAO DE 
PROTOCOLO

DEVOLVIDOS PELO MPF

28 /0 6 /1 9 9 9
15:12:00

126 CARGA: RETIRADOS MPF QTDE FOLHAS:796

24 /0 6 /1 9 9 9
15:26:00

155 DEVOLVIDOS C/ SENTENÇA C/ 
EXAME DO MÉRITO PEDIDO 
PROCEDENTE EM PARTE

17/06 /1999
15:25:00

137 CONCLUSOS PARA SENTENÇA

14/06 /1999
15:20:00

210 PETICAO /  OFICIO /  
DOCUMENTO: RECEBIDA(O) EM 
SECRETARIA

MEMORIAIS DA CDP E UNIÃO FEDERAL

11/06 /1999
15:25:00

118 AUDIÊNCIA: REALIZADA 
INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

ADVOGADO DA CDP E UNIÃO FEDERAL 
APRESENTARAM MEMORIAIS - QTDE DEPOIMENT.:0 
QTDE TESTEM. :0 QTDE PERITOS:0

07 /0 6 /1 9 9 9
15:45:00

128 CARTA PRECATÓRIA DEVOLVIDA 
PELO DEPRECADO NAO CUMPRIDA

10/05 /1999
15:36:00

184 INTIMACAO /  NOTIFICACAO POR 
OFICIAL MANDADO DEVOLVIDO /  
CUMPRIDO

UNIÃO INTIMADA PARA COPARECER A AUDIÊNCIA 
DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

2 9 /04 /1999
15:25:00

210 PETICAO /  OFICIO /  
DOCUMENTO: RECEBIDA(O) EM 
SECRETARIA

COPIA DO ACORDAO PROLATADO EM AGRAVO DE 
INSTRUMENTO

UbO
M/V.
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22/04/1999
15:00:00

128 CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA /  
AGUARDANDO DEVOLUÇÃO

02 CARTA PREC. - 01 A SECAO JUDICIARIA DO 
EM BELEM E OUTRA A SECAO JUDICIARIA DO DF EM. 
BRASÍLIA

20/04/1999
16:00:00

116 AUDIÊNCIA: DESIGNADA 
INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DATA:CAMPO EM BRANCO HORA:CAMPO EM BRANCO

20/04/1999
15:30:00

154 DEVOLVIDOS C/ DESPACHO DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 
PARA O DIA 11/06/99, AS 14H

19/04/1999
15:00:00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO

16/04/1999
15:00:00

218 RECEBIDOS EM SECRETARIA COM PETICAO DO MPF

15/04/1999
17:45:00

218 RECEBIDOS NA SECAO DE 
PROTOCOLO

29/03/1999
18:08:00

126 CARGA: RETIRADOS MPF &NBSP;

26/03/1999
15:00:00

154 DEVOLVIDOS C/ DESPACHO VISTA AO AUTOR

25/03/1999
12:00:00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO

19/03/1999
15:00:00

128 CARTA PRECATÓRIA DEVOLVIDA 
PELO DEPRECADO

CUMPRIDA - ENCAMINHADA ATRAVÉS DO OF N. 
144/99-13A VARA SECAO JUDICIARIA DO DISTRITO 
FEDERAL

03/03/1999
15:30:00

184 INTIMACAO /  NOTIFICACAO POR 
OFICIAL MANDADO DEVOLVIDO /  
CUMPRIDO

02 MANDADOS PEU\ OFICIALA NONATA

23/02/1999
15:30:00

184 INTIMACAO /  NOTIFICACAO POR 
OFICIAL MANDADO EXPEDIDO UNIÃO FEDERAL E MPF

22/02/1999
17:00:00

154 DEVOLVIDOS C/ DESPACHO EM FACE DO OFICIO DE FLS. 717, INTIME-SE AS 
PARTES

22/02/1999
16:30:00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO

22/02/1999
14:00:00

210 PETICAO /  OFICIO /  
DOCUMENTO: RECEBIDA(O) EM 
SECRETARIA

(2a.) DA MM. JUIZ DA 13A VARA SECAO JUDICIARIA 
DF INFORMANDO DATA AUDIÊNCIA INQUIRIÇÃO 
TESTEMUNHA.

07/12/1998
16:30:00

210 PETICAO /  OFICIO /  
DOCUMENTO: RECEBIDA(O) EM 
SECRETARIA

PETICAO DA UNIÃO FEDERAL ADUZINDO QUE NAO 
TEM PROVAS A APRESENTAR.

07/12/1998
14:00:00

154 DEVOLVIDOS C/ DESPACHO INDEFERIDO PEDIDO DE DILACAO DE PRAZO

04/12/1998
14:00:00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO

01/12/1998
16:00:00

210 PETICAO /  OFICIO /  
DOCUMENTO: RECEBIDA(O) EM 
SECRETARIA

(2a.) PETICAO DA UNIÃO FEDERAL ADUZINDO QUE 
NAO TEM PROVAS A APRESENTAR.

01/12/1998
14:00:00

210 PETICAO /  OFICIO /  
DOCUMENTO: RECEBIDA(O) EM 
SECRETARIA

PETIÇÃO UF

16/11/1998
18:22:00

184 INTIMACAO /  NOTIFICACAO POR 
OFICIAL MANDADO DEVOLVIDO /  
CUMPRIDO

UNIÃO FEDERAL INTIMADA EM 10/11/98.

16/11/1998
18:20:00

184 INTIMACAO /  NOTIFICACAO POR 
OFICIAL MANDADO DISTRIBUÍDO 1 MANDADO P/OFICIALA NONATA EM 09/11/98.

16/11/1998
18:13:00

210 PETICAO /  OFICIO /  
DOCUMENTO: RECEBIDA(O) EM 
SECRETARIA

DA U.F REQUERENDO A PRORROGACAO DO PRAZO 
P/ ESPECIFICACAO DE PROVAS

16/11/1998
14:20:00

218 RECEBIDOS EM SECRETARIA

10/11/1998
15:00:00

126 CARGA: RETIRADOS AGU &NBSP;

09/11/1998
13:03:00

223 REMETIDOS DISTRIBUIÇÃO PARA 
RETIFICAÇÕES /  ANOTACOES
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06/11/1998
15:30:00

154 DEVOLVIDOS C/ DESPACHO RETIFICAR O POLO PASSIVO DA AÇAO \ f |s

06/11/1998
13:00:00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO X . ■

06/11/1998
12:00:00

184 INTIMACAO /  NOTIFICACAO POR 
OFICIAL MANDADO EXPEDIDO P/ UNIÃO FEDERAL

20/10/1998
14:25:00

128 CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA/ 
AGUARDANDO DEVOLUÇÃO

SECAO JUDIC. DO DIST. FEDERAL P/ INQUIRIR A AN 
TROPOLOGA ANGELA MARIA BAPTISTA

19/10/1998
17:38:00

178 INTIMACAO /  NOTIFICACAO PELA 
IMPRENSA: PUBLICACAO 
REMETIDA IMPRENSA DESPACHO

19/10/1998
17:37:00

128 CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA /  
AGUARDANDO DEVOLUÇÃO

EXP. CP P/ SECAO JUD. DO DF, P/ INQUIRIÇÃO DA 
TEST. ANGELA MARIA BAPTISTA .

19/10/1998
17:35:00

154 DEVOLVIDOS C/ DESPACHO PREJ.AUD.DE CONC.;DEFIRO PROVAS REQ.P/CDP E 
P/ MPF,EXPEDIR CP P/ INQUIRIÇÃO DA 
ANTROP.ANGELA M.BAPTI

16/10/1998
00:14:00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO

01/10/1998
14:00:00

210 PETICAO /  OFICIO /  
DOCUMENTO: RECEBIDA(O) EM 
SECRETARIA

JUNTADA DE DOC. DIVERSOS PELA CDP EM 
ESCIFICACAO DE PROVAS.

11/09/1998
16:42:00

178 INTIMACAO /  NOTIFICACAO PELA 
IMPRENSA: PUBLICACAO 
REMETIDA IMPRENSA DESPACHO

11/09/1998
16:41:00

210 PETICAO /  OFICIO /  
DOCUMENTO: RECEBIDA(O) EM 
SECRETARIA

PETICAO MPF

04/09/1998
00:14:00

126 CARGA: RETIRADOS MPF PROC. DR. FELICIO PONTES JUNIOR - QTDE 
FOLHAS: 562

31/08/1998
15:26:00

158 DEVOLVIDOS: JULGAMENTO 
CONVERTIDO EM DILIGENCIA C/ 
DESPACHO

ESPECIFICAR PROVAS

01/06/1998
00:14:00

137 CONCLUSOS PARA SENTENÇA

14/04/1998
16:21:00

179 INTIMACAO /  NOTIFICACAO PELA 
IMPRENSA: PUBLICADO 
DESPACHO

DE FLS. 493 E 496 NO DOF 28688 DE 03/04/98

14/04/1998
16:10:00

210 PETICAO /  OFICIO /  
DOCUMENTO: RECEBIDA(O) EM 
SECRETARIA

JUNTADA MANIFESTAÇAO SOBRE CONTESTAÇÃO PLO 
MPF.

14/04/1998
00:14:00

218 RECEBIDOS EM SECRETARIA DEVOLVIDO OS AUTOS PELO MPF.

30/03/1998
15:26:00

126 CARGA: RETIRADOS MPF &NBSP;

23/03/1998
15:26:00

218 RECEBIDOS EM SECRETARIA

09/03/1998
15:24:00

126 CARGA: RETIRADOS MPF &NBSP;

04/03/1998
15:24:00

154 DEVOLVIDOS C/ DESPACHO OFICIE-SE

26/02/1998
16:33:00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO ENCAMINHADO P/ BELEM

26/02/1998
15:26:00

186 INTIMACAO /  NOTIFICACAO: 
CARTA /  OFICIO EXPEDIDO PARA 
CIÊNCIA

OFICIO SOLICITANDO INFORMACOES P/ INSTRUIR 
AGRAVO DE INSTRUMENTO

20/02/1998
15:25:00

154 DEVOLVIDOS C/ DESPACHO VISTA AO MPF

18/02/1998
00:14:00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO
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17/02/1998
15:26:00

210 PETICAO /  OFICIO /  
DOCUMENTO: RECEBIDA(O) EM 
SECRETARIA

CONTESTACAO DA COMPANHIA DOCAS DO PARÀ F|s

16/02/1998
15:24:00

220 RECURSO AGRAVO DE 
INSTRUMENTO/ APRESENTADO 
COMPROVANTE DE 
INTERPOSIÇÃO

AGRAVO INTERPOSTO PELA COMPANHIA DOCAS DO 
PARA

12/02/1998
12:36:00

1774 INTIMACAO : DECISÃO 
PUBLICADA IMPRENSA NO DOF N. 28650 DE 06/02/98

28/01/1998
18:55:00

1761 INTIMACAO /  NOTIFICACAO POR 
OFICIAL : MANDADO /  OFICIO 
DEVOLVIDO

01 MANDADO CUMPRIDO.

28/01/1998
18:30:00

1760 INTIMACAO /  NOTIFICACAO POR 
OFICIAL : MANDADO /  OFICIO 
DISTRIBUÍDO

01 MANDADO PARA CLAUDIA.

28/01/1998
00:15:00

210 PETICAO /  OFICIO /  
DOCUMENTO: RECEBIDA(O) EM 
SECRETARIA

JUNTADA DE CONTESTAÇÃO DA UNIÃO FEDERA

28/01/1998
00:14:00

1758 INTIMACAO /  NOTIFICACAO POR 
OFICIAL : MANDADO /  OFICIO 
EXPEDIDO

INTIMAR UNIÃO FEDERAL DA DECISÃO DE FL. 
326/327

27/01/1998
16:12:00

185 INTIMACAO /  NOTIFICACAO /  
VISTA ORDENADA MPF INTIMADO DA DECISÃO DE FLS. 326/327

20/01/1998
00:14:00

128 CARTA PRECATÓRIA DEVOLVIDA 
PELO DEPRECADO

JUNTADA AO PROC. EM 20.02.98, DEVIDAMENTE 
CUMPRIDA

19/01/1998
00:14:00

1773 INTIMACAO : DECISÃO 
REMETIDA PUBLICACAO 
IMPRENSA

06/01/1998
00:14:00

153 DEVOLVIDOS C/ DECISÃO 
OUTROS (ESPECIFICAR)

DEFERIDO LITISCONSORTE E MANTIDO CONCESSÃO 
DA TUTELAANTECI PADA

30/12/1997
00:16:00

137 CONCLUSOS PARA DECISÃO

30/12/1997
00:14:00

210 PETICAO /  OFICIO /  
DOCUMENTO: RECEBIDA(O) EM 
SECRETARIA

JUNTADA PETIÇÃO DO AUTOR - MPF

19/12/1997
00:15:00

185 INTIMACAO /  NOTIFICACAO /  
VISTA ORDENADA AUTOR 
(OUTROS)

INTIMAR MPF

19/12/1997
00:14:00

185 INTIMACAO /  NOTIFICACAO /  
VISTA ORDENADA OUTROS 
(ESPECIFICAR)

18/12/1997
00:16:00

154 DEVOLVIDOS C/ DESPACHO VISTA AO AUTOR MANIFESTAR

18/12/1997
00:15:00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO

18/12/1997
00:14:00

210 PETICAO /  OFICIO /  
DOCUMENTO: RECEBIDA(O) EM 
SECRETARIA

JUNTADA PETIÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DO PARA

05/12/1997
18:10:00

220 RECURSO AGRAVO DE 
INSTRUMENTO/ APRESENTADO 
COMPROVANTE DE 
INTERPOSIÇÃO

05/12/1997
16:54:00

1774 INTIMACAO : DECISÃO 
PUBLICADA IMPRENSA NO DOF DE 14/11/97

05/12/1997
15:24:00

210 PETICAO /  OFICIO /  
DOCUMENTO: RECEBIDA(O) EM 
SECRETARIA

PETIÇÃO DA UF

26/11/1997
16:54:00

128 CARTA PRECATÓRIA DEVOLVIDA 
PELO DEPRECADO CUMPRIDA

26/11/1997
10:16:00

218 RECEBIDOS EM SECRETARIA DO AGU.

4*23
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21/11/1997
12:23:00

126 CARGA: RETIRADOS AGU DATA DEVOLUÇÃO:26/11/1997 QTDE FOLHAS: 109
\  Fte

20/11/1997
19:50:00

128 CARTA PRECATÓRIA DEVOLVIDA 
PELO DEPRECADO

MINIST. DOS TRANSPORTES DEVIDAMENTE 
INTIMADO

20/11/1997
19:47:00

128 CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA /  
AGUARDANDO DEVOLUÇÃO

14/11/1997
00:14:00

1774 INTIMACAO : DECISÃO 
PUBLICADA IMPRENSA

06/11/1997
15:59:00

1761 INTIMACAO /  NOTIFICACAO POR 
OFICIAL : MANDADO/OFICIO 
DEVOLVIDO

UF INTIMADA

06/11/1997
15:36:00

1752 CITACAO POR OFICIAL : 
MANDADO DEVOLVIDO UF CITADA

04/11/1997
15:38:00

1758 INTIMACAO /  NOTIFICACAO POR 
OFICIAL : MANDADO /  OFICIO 
EXPEDIDO

?/ A INTIM. DA UF.

04/11/1997
13:56:00

135 CITACAO POR OFICIAL MANDADO 
EXPEDIDO

31/10/1997
15:36:00

1773 INTIMACAO : DECISÃO 
REMETIDA PUBLICACAO 
IMPRENSA

27/10/1997
15:36:00

153 DEVOLVIDOS C/ DECISÃO 
TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA DETERM

16/10/1997
15:36:00

137 CONCLUSOS PARA DECISÃO

15/10/1997
17:44:00

2 DISTRIBUIÇÃO AUTOMATICA

Partes
Tipo Nome

REQDO UNIÃO FEDERAL
REQDO COMPANHIA DOCAS DO ESTADO PARA - CDP
REQTE MINISTÉRIO PUBLICO
Adv BENJAMIN GALLOTTI BESERRA
Procurador FELICIO PONTES JR.
Procurador ALVANIZA TAVARES DE OLIVEIRA SILVA

3
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• '  . • 

M IN IST É R IO  P Ú B L IC O  F E D E R A L

• . ‘ ATA DA 349a REUNIÃO DA 6a CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO • •
Aos 15 (quinze) dias do mês de abril de 2009, a partir das 10h3Q, na sede ca 
Procuradoria Geral da República, Bloco B, sala 306 - Brasília -  DF, em sessão ordinária 

""dã"6r  Ca mã7a~C sTCoordenação e Revisão- 'dó Ministério Público Federal, estiveram 
presentes a Coordenadora, Dra: Deborãh Macedo Duprat de Britto Pereira, a Dra. Ela 
Wiecko, o’ Dr. Brasiiino Pereira dos Santos, a Dra. Ana Lúcia Amaral e o Dr. Marcelo 
Veiga Beckhausen, membros da 6a CCR. Foram objeto de discussão e deliberação os 
seguintes expedientes e procedimentos administrativos:

■ 1. Relatório de visita à Ti Cinta Larga, pelo Dr. Reginaido e Dr. Brasiiino. Relato d a 
. situação enfrentada pelos índios, em especial em decorrência do garimpo. Notícia da 

realização de reunião amanhã (16.4) na Funai para tratar do tema. A Câmara sugeriu 
' que seja proposta a inclusão do tema na pauta das' próximas reuniões do CNPI, 

•qúando estarão presentes representantes dos diversos órgãos envolvidos na 
, repressão à prática do garimpo e ao fomento de atividades sustentável peia 

comunidade em substituição a essa prática.
2. Fênix 6a CCR n° 200/2009. Assunto: Documento encaminhado à 6a CCR pela 
. empresa Karpargil Agropecuária Empreendimentos Rurais, e Participações Ltda, que
. expõe ‘a insatisfação com a demora na conclusão de laudo pericial solicitado è 

Procuradoria da República rro Município de Sorocaba - SP, e determinação de prazo 
de dez dias úteis. Relatora: Dra. Ela Wiecko. Decisão: A Câmara deliberou conceder 
a prorrogação de prazo solicitada pela antropóloga, por mais 90 dias, e manter a 
prioridade absoluta para o caso. Deverá ser expedido-, outrossim, ofício à empresa, 
esclarecendo que a priorização absoluta do trabalho pericial questionado só ocorreu. 
de fato no ano ds 2008, em razão das solicitações emergenciais que ininterruptamente 
são encaminhadas aos analistas periciais, e esclarecendo que não é possível 
determinar que um trabalho de pesquisa dessa magnitude seja concluído em prazo 

' tão exíguo. Unânime. . •
3. Ofício' Circü!ar/PRR 3a Região n° 497/2009-NTC-PRR3R (Fênix 6a CCR n° 

0249/2003). Assunto: Relatório Anual do Núcleo da Tutela Coletiva da Procuradoria
• Regional da República na 3a Região, que reflete .o trabalho desenvolvido pela Unidade 

durante o ano.de 2008. Relatora: Dra. Ela Wiecko. A Câmara tomou ciência. •
4. p:\ciolFRRl4VGABPCRIH0 75/2009 (Fênix -6a CCR n° 166/2009). Assunto: Pedido 

..de desculpas pelos transtornos causados em razão do atraso na remessa dos 
' procedimentos administrativos vinculados ao Dr. Marcelo Beckhausen, suplente da.6a
CCR. Relatora: Dra. Deborah Duprat. A Câmara tomou ciência. .

5. Procedimento Administrativo n° 08100.001110/91-29. Assunto: Ocorrência de 
suicídios de. indígenas no Mato Grosso do Sui. Necessidade urgente de jregularizaçaõ 
fundiária‘das terras já identificadas e demarcadas por grupos‘de trabalho no Estado. - 
Remessa à Procuradoria da República n’o Estado'dp Mato-Grosso cio -Sul. Promoção 
de Arquivamento às fls. 421/4*22. Procurador Oficiante: Dr. Charles Síevan da Mota

• -Pessoa, Procurad.çr da República no Município de.Dourados -  M.S. Relatora: Drá, Ela
Wiecko. Decisão:. Hòrhòlogado o arquivamento. Unânime,. '* • . . , V " ’

6. Procedimento Administrativo n°' 08100.007559/96-23.. Assunto: Dossiê de 
acompanhamento da Ação Cível Originária n.° 499/STr. Terra indígena Raposa Serra •'
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• '« do. Sol. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Deçfsão: Pçlo arquivamento, uma vez que a
ação está sendo acompanhada por meio eletrônico. Unânime.

7. Procedimento Administrativo n,° 08100,004758/38-20. Assunto: Dossiê de 
acompanhamento das Ações Civis Públicas n.° 96.00.01082-0 e 1999.-37.01.001325-4.

.* Procedimento demarcató.rio da terra indígena Kríkaíi. Relatora: Dra. Deborah Duprat.
. Decisão: Pelo arquivamento, uma vez que a ação, está sendo acompanhada por meio 
. eletrônico. Unânime. ■
8. Procedimento Administrativo n° 08100.004377/38-49, Assunto: identificação e 

demarcação da terra indígena Kampa do Rio Envira/AC. Despache do Ministro da 
Justiça. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Peio arquivamento, uma vez que a 
ação está sendo acompanhada por meio eletrônico. Unânime.

9. Procedimento Administrativo n,c 08100.007337/98-31. Assunto: Dossiê de 
acompanhamento da Ação Cível- Originária n.° 558/STF.• Relatora: Dra. Deborah 
Duprat. Decisão: Peio arquivamento, em razão do exaurimento de seu objeto. 
Unânime.

10. Procedimento Administrativo n° Q81Q0.G07S80/S8-60. Assunto: Acompanhamento 
da AGP n° 96.0002121-0, proposta pelo MPF e h  face da Construtora Mendes Júnior e 
do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem -  DNER, Relatora: Dra. 
Deborah Duprat. Decisão: Feio arquivamento, uma vez que a ação está sendo 
acompanhada por meio eletrônico. Unânime.

11. Procedimento Administrativo n° 08100,008012/38-34. Assunto: Apuração dos fatos 
envolvendo biopiraíaria praticada pela ONG Selva Viva, em áreas indígenas do Estado 
do Acre. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Pelo arquivamento, em razão dc 
exaurimento de sei: objeto. Unânime.

•12. Procedimento Administrativo n° 08100.008018/98-11, Assunto: Acompanhamento 
da Ação Civil Pública n° 1997.39.02.001339-8, qüe tinha por objetivo impedir, até a 

. autorização do Congresso Nacional, a Implantação do Projeto Hidrovia Teiles 
, Pires/Tapajós. Relatora: Dra. Deborah Duprat Decisão: Peio arquivamento, uma vez 

que a ação está sendo acompanhada por meio eletrônico. Unânime.
13. Procedimento Administrativo n° 03100.000301/33-13. Assunto: Paralisação de 

obras de construção de estrada dentro da terra indígena Salumã (Enawenê Nawe). 
Relatora:-Dra. Deborah Duprat. Decisão: Pelo'arquivamento, uma vez que a ação 
está sendo acompanhada por mêio eletrônico. Unânime.

• ,14. Procedimento Administrativo n° 08100.00,4404/33-23. Assunto: Dossiê de . .
Irregularidades nas despesas da Administração Regional da Funai -  AC; Relatora:
Dra. Deborah Duprat. Decisão: Peio arquivamento, uma vez que a ação está sendo 
acompanhada por meio eletrônico. Unânime. ■

15, Procedimento Administrativo h° 08100.005380/39-35. Assunto: Dossiê de.
■acompanhamento da ação civil pública.impetrada para apurar irregularidades do 
Administrador da Funai em Ímperâtriz/MA. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão:
Pelo arquivamento, uma'vez que a ação está sendo acompanhada pbr meio

; eletrônico. Unânime. • - . •. • < . ,
16. Procedimento 'Administrativo n-c* ‘081ÒQ.00SG71/99-10. Assunto: Dossiê de •

j- acompanhamento-da Ação Ordinária n. CS. 00.00353-8, movida pela Agropecuária Alio ■
, do Turiaçu Lida. contra a Fupái. • Reíatpra: • Dra. Deborah Duprat. Decisão: Péla 4
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arquivamento, uma vez que a ação está sendo acompanhada por meio eletrônico. 
Unânime

17. Procedimento Administrativo nG 1.00.000.001017/2000-37. Assunto:
Acompanhamento da ação penal n° 1999.42.00.001071-0. Relatora: Dra. Deborah 
Duprat Decisão: Pelo arquivamento, uma vez que a ação judicial já está sendo 
acompanhada por meio eletrônico. Unânime.

18. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.001013/2000-81. Assunto:
Acompanhamento da Ação Civil Pública n. 1999.36.00.009796-0, cujo objeto, dentre 
outros, é o reconhecimento da terra tradicional indígena Paresi e a sustação do 
empreendimento UHE Ponte de Pedra. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Pelo 
arquivamento, uma vez que a ação está sendo acompanhada por meio eletrônico. 
Unânime.

19. Procedimento. Administrativo n° 1.00.000.009128/2000-91. Assunto:
Acompanhamento da Ação de Interdito Proibitório n. 2000.42.00.002293-8, cujo 
assunto é sobre a construção de um quartel do Exército na região dó Uiramutã, dentro 
da terra indígena Raposa Serra do Sol. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Peio 
arquivamento, uma vez que a ação está sendo acompanhada per meio eletrônico. 
Unânime. . .

20. Procedimento Administrativo n° 1.00.0QG.007304/2003-35. Assunto: Conflito de 
indígenas da etnia Apurinã com servidores do Ibama, responsáveis pela Reserva 
Biológica do Abufari. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Pelo arquivamento, 
uma vez que a ação está sendo acompanhada por meio eletrônico. Unânime.

21. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.010820/2003-13. Assunto:
Acompanhamento da ADI n°.1512. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Pelo 
arquivamento, em razão do exaurimento do seu objeto. Unânime.

22. Procedimento Administrativo n.° 1.00.000.002920/2004-49. Assunto: Dossiê de 
acompanhamento dos Habeas Corpus n.° 30.113-MA e 85.198-MA, impetrados em 
favor de Adautp Viana Guajajara da Silva. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: 
Pelo arquivamento, eni razão do exaurimento do seu objeto. Unânime.

23. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.007243/2006-17. Assunto: Reclamação 
acerca das dificuldades encontradas para elaboração de projetos que-reorganizem a 
comunidade indígena da Terra Guarita -  RS. Relator: Dr. Paulo Gilberto Cogo Leivas. 
Decisão: Pelo arquivamento, uma vez que a questão está sendo investigada pela 
Procuradoria da República vinculada ao local dos fatos. Unânime.

24. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.004057/2007-15. Assunto:
• .Acompanhamento do Agravo de Instrumento n.'2004.01,00.002755-9, interposto.por

ocupantes de terras indígenas, contra deferimento de liminar que- determinou a 
retirada de.todos os não-índios do Parque'situado na Ilha do Bananal/TO. Relator: Dr. 
Brasiiino Pereira dos Santos. Decisão: Pelo arquivamento', em razão do exaurimento 
de seu objeto: Unânime. *

25. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.013834/2008-95 e Apenso n°
1.00.000.012517/2008-51. Assunto: Conyênion. 009/2004 celebrado entre a.Funass 
e a UNIFESP.e contrato entre esta e a.SPDM para prestação de saúde no parque 
indígena do Xingu, em'Mato Grosso. Relatora: Dra. Deborah Duprat.-Decisão:-A
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definido em Termo de Conciliação Judicia! firmado entre a Funasa e o Ministério 
Público do Trabalho para a finalização dos convênios e prestação 'diretà dos serviços 
de saúde peio órgão, mediante concurso público, tendo em vista que a) não foram 
apontadas- quaisquer irregularidades na prestação de contas apresentada peia 
Unifesp; b) a Universidade presta serviços na área há mais de 40 anos, com sucesso; 
e c) os grupos indígenas atendidos manifestaram-se, em diversas ocasiões, em favor 
da manutenção do convênio, por reconhecerem a excelência dos serviços prestados 
pela Unifesp, bem como que “soube aprender e respeitar as especificidades étnicas e 
culturais de cada povo”, e contrariamente à prestação desses serviços por outra 
entidade. Unânime.

26. Procedimento Administrativo rt.° 1.13.000.000347/2007-91, Assunto: Denúncias 
decorrentes da audiência pública “Assistência, saúde e educação indígena no Javari”, 
realizada no Município de Atalaia do Norte. Promoção de arquivamento às fls. 
1018/1020.’ Procurador Oficiante: Dr. Leonardo de Faria Galiano. Relatora: Dra. 
'Deborah Duprat. Decisão: Remetam-se os autos à Coordenadoria Jurídica para 
verificar se houve recurso da decisão proferida na ação civil pública noticiada nos 
autos. Unânime.

27. Procedimento Administrativo n° 1.13.O9C.00181S/2008-11. Assunto: Manifestação 
de repúdio contra a ameaça de invasão da Coordenação Regional da Funasa no 
Amazonas. Promoção de Arquivamento à fl. 16. Procurador Oficiante: Dr. Rodrigo da 
Costa Lines, Procurador da República no Estado do Amazonas. Relatora: Dra. 
Deborah Duprat. Decisão: Homologado o arquivamento. Unânime.

28. Procedimento Administrativo n® '1.14.000.000695/2004-11. Assunto: Regimento 
interno ca comunidade indígena Tuxá, de ibotirama/BA. Promoção de arquivamento 
às fis. 19/21. Procurador Oficiante: Dr. Rafael Paula Parreira Costa. Relator: Dr. 
Brasiiino Pereira dos Santos. Decisão: Homologado o arquivamento. Unânime.

29. Procedimento Administrativo n°. 1.14.901.000063/2005-28. Assunto: Apreensão de 
artesanato indígena que estava sendo vendido por índio Pataxó, da. Aldeia de Coroa 
Vermelha, sem a autorização da autoridade competente. Promoção de Arquivamento 
às fís. 19/20. Procurador Oficiante: Dr. Anderson Vagner Gols des Santos. Relator: 
Dr. Brasiiino Pereira dos Santos. Decisão: Homologado o arquivamento. Unânime.

30. Procedimento Administrativo n° 1.14.000.000013/2008-43. Assunto: Solicitação de 
inclusão .de Fábio dos Santos Oliveira, casado com índia Tuxá de Rodeias, nós 
programas de saúde da .Funasa. Promoção de Arquivamento às fls. 27/28. 
Procuradora Oficiante; Dra.. Mirelia.de Carvalho Aguiar, Procuradora da República

• no Município »de Paulo Afonso -  BA. Relator: Dr. Brasiiino. Pereira dos Santos. 
Decisão: Homologado o arquivamento. Unânime. ,

31. Procedimento . Administrativo •n® 1.14.010.050034/2008-12., Assunto:
Acompanhamento do trâmite de ação possesso ria de reintegração de posse, em curso 
perante a * comarca de Porto Seguro/BA, em desfavor de Leídiv&ído Santos e 
Florisvaído Santos, ambos indígenas da etnia pataxó. Promoção de arquivamento è í.

■ 22. Procurador Oficiante: Dr. Anderson Vagner Gols dos Santos. Relator: Dr. 
Brasiiino Pereira dos Santos. Decisão!'Homologado ó arquivamento. 'Unânime.

32. Procedimento Administrativo n° 0.1'§.000.Q-Q04CK/2002-f5. Assunto: Apuração da 
morte do índio’ íapeba Augusto Sérgio Teixeira de Alencar, supostamente provocada
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por -negligência no síéndimenío médico de unidades de saúde no Estado do Ceará. 
Promoção de arquivamento às fis. 60/61. Procuradora Oficiante: Dra. Luciana 
Loureiro OJiveira. Relator: Dr. Brasiiino Pereira dos Santos.,Decisão: Homologado o 
arquivamento. Unânime. . ,

33. Procedimento Administrativo n°1.15.000.002223/2007-1S e apenso. Assunto: 
Representação do conselho Indígena Anacé, Aldeia de Matões, contra a construção 
de uma barragem no Córrego dos Matões, impedindo o escoamento da água e 
prejudicando seu uso por parte dos índios. Promoção de Arquivamento à'fi. 35. 
Procurador Oficiante: Dr. Márcio Andrade Torres, Procurador da República no 
Estado do Ceará. Relator: Dr. Brasiiino Pereira dos Santos. Decisão: Homologado c 
arquivamento. Unânime.

34. Procedimento Administrativo n° 1.15.000.000059/2003-33. Assunto: 
Descentralização de créditos orçamentários para o Distrito Sanitário Indígena -  DSEl 
do Estado do Ceará. Promoção de arquivamento às fis. 18/1.9.* Procurador Oficiante: 
Dr. Alexandre Meireles Marques, Procurador da República no Estado do Ceará. 
Relator: Dr. Brasiiino Pereira des Santos. Decisão: Homologado o arquivamento. 
Unânime.

35. Procedimento 'Administrativo n° 1.17.000.000233/2005-62. Assunto: investigação 
. de notícias de abuso de agentes de segurança .da empresa Aracruz Celulose no trato

com as comunidades negras e os pequehos’agricu!íores da região norte do Estado do 
, Espírito Santo. Promoção de Arquivamento às fis. 232/236. Procurador Oficiante: Dr. 

André Pimentel Filho, Procurador da República no Município de São Mateus -  ES. 
Relator: Dr. Marcelo Veiga Beckhausen. Decisão: A Câmara deliberou pela remessa 

, dos autos ao GT Quilombos, para análise e manifestação. Unânime.
36. Procedimento Administrativo n° 1.21.000.000382/2003-47; Assunto: Políticas

públicas de atendimento à saúde na aldeia urbana Marca! de Souza. Promoção de 
Arquivamento às fis. 497/509. Procurador Oficiante: Dr. Lauro Coelho' Júnior, 
Procurador da República no Estado do .Mato Grosso do Sul. Relator: Dr. Marcelo 
Veiga Beckhausen. Decisão: A Câmara deliberou que seja apensado a este o PA n° 
1,21.DOO.000828/2000-91. A seguir, homologou o arquivamento de ambos os feitos. 
Unânime. ' .’

37. Procedimento Administrativo n° 1.21.000.000423/2003-03. Assunto:
Acompanhamento de procedimentos de participação e assistência às comunidades

' indígenas locais levados a efeito na execução do Programa Fome Zero, do Governo 
Federai. Promoção de Arquivamento às fis. 249/254. Procúrador Oficiante: Dr. Lauro 
Coelho Júnior, Procurador da Republica no Estado do Mato Grossò do Sul. Relator: 
Dr. Marcelo Veiga Beckhausen..Decisão: Homologado o arquivamento. Unânime.

38. procedimento Administrativo n° 1 <21.000.000424/2003-40. Assunto* Acompanhar 
as medidas,tomadas pelo Fundo de investimento Social - FIS, na assistência > às 
comunidades indígenas. Promoção de Arquivamento às f s .*703/706. Procurador

* Oficiante: Dr. Lauto Coelho Junior, Procurador da República no Estado de Mato 
Grosso d*o-Sui. Relator: Dr. Marcelo-.Vèiga--Beckhausen., Decisão:- Homologado o 
arquivamento. Unânime. . • ‘ . . " • • * ’ • •

39;Procedimento Administrativo 0 1.2T.00&.000551/2003-49. Assunto: Problemas 
' sociais na Aldeia são João, no Município de Pórío Muríinho, em decorrência -da;
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.conduta de cinco famílias Kadiwèu,, de Bodcquena. que estão morando, na referida 
aldeia. Promoção de Arquivamento âs fis. 96/100. Procurador Oficiante: Dr. Lauro 
Coelho Júnior, Procurador da República no Estado-do Mato Grosso do Sul. Relator: 
Dr. Marcelo Veiga" Beckhausen-. Decisão: Homologado o arquivamento. Unânime.

40. Procedimento-Administrativo ri° 1.21.000.001081/2003-31. Assunto: Verificação do 
cumprimento da legislação referente à educação indígena nos municípios de Maio 
Grosso do Sul. Procurador Oficiante: Dr. Lauro Coelho Júnior, Procurador da 
República no Estado de Mato Grosso do Sul. Relator: Dr. Marcelo Veiga Beckhausen. 
Decisão: Homologado o arquivamento. Unânime.

41. Procedimento Administrativo n° 1.21.000.0002SS/2004-42. Assunto: acompanhar 
as iniciativas, trabalhes e ações voltadas a promoção do eínodesenvoivimènto e

. susíeníabilidade sócio-econômica dos grupos indígenas. Promoção de arquivamento 
-às fis. 205/203. Procurador Oficiante: Dr. Lauro Coelho Junior, procurador da 
República no Estado do Mato Grosso do Sul. Relator: Dr. Marcelo Veiga Beckhausen.

■ Decisão: Homologado d arquivamento. Unânime.
42. Procedimento Administrativo nc 1.21.000.000259/2004-39. Assunto: Acompanhar 

cumprimento de TAC firmado entre o MPF/MS, a FUNASA e lideranças indígenas, o 
qua! estabeleceu diversas ações a serem implementadas em prol da saúde das 
comunidades indígenas sul-mato-grossenses. Promoção de arquivamento às fis. 
226/232. Procurador Oficiante: Dr. Emerson Kalrf Siqueira, Procurador da República 
no Estado de Mato Grosso do Suí. Relator: Dr. Marcelo Veiga Beckhausen. Decisão: 
Homologado o arquivamento. Unânime.

43. Procedimento Administrativo n° 1.21.000,000347/2004-61. Assunto: Apuração de
possíveis irregularidades administrativas na criação da-Escola Indígena Cacique Ndeti
Reginaldo, no Município, de Dois irmãos do Buriti — MS, -e no pagamento da
remuneração do Diretor e do Secretário da mesma. Promoção de Arquivamento às fis.
89/93. Procurador Oficiante: Dr. Lauro Coelho Junior, Procurador da República no
Estado do Mato Grosso do Sul. Relator: Dr. Marcelo Veioa Beckhausen. Decisão:

* w c
Homologado o arquivamento. Unânime.

44. Procedimento Administrativo n° 1.21.001.000343/2004-43. Assunto: instalação de 
sistema de abastecimento c'e água -potável na Aldeia SucurFy. Intervenção do 
pecuarista Sebastião Marcondes impedindo a obra da Empresa R.G. Engenharia

. LIDA. Procurador Oficiante: Dr. Charles Stevan da Mota Pessoa, Procurador da 
República nq Município de Dourados/MS. Relator: Dr. Marcelo Veiga Beckhausen. 
Decisão: Homologado o arquivamento. Unânime. •

45. Procedimento Administrativo n° 1.21.002.000018/2003-37. Assunto: Conversão da* 
escola municipal em escola indígena s outras medidas para melhorar a educação e
prReservar a cultura Ofayé. Promoção de Arquivamento às fis. 520/521. Procurador , 
Oficiante: Dr. Gustavo Moysés da Silveira, Procurador da República no Município de 
Três Lagoas-MS. Relatora: Dra. Ana Lúcia Amaral. Decisão: Homologado' o 

* arquivamento. Unânime. . , - • ,
45. Procedimento Administrativo n° 1.21,002.QGjJOI3/2003-1 CL Assunto: Verificação do 

’ ’ cumprímènto do acordo judieis! firmado nos- -autos ds Ação Declaratória. h.° * 
93.000:4240-8 e na ACP ,‘n.0' 2000.60.0Q.007766-4,. -envolvendo a- Comunidade . 
indígena Oíayé-Xavante.. Promoção' de arquivamento às fis. 298/304.TProcúrador m

- r
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Oficiante; Dr. Gustavo Moysés da Silveira. Relatora;.‘Dra.* Ana Lúcia Amaral. 
Decisão: Homologado o arquivamento. Unânime.

47. Procedimento Administrativo n° . 1.22.003.000103/2007-51. • Assunto: 
Representação para fins de apuração de legitimidade ou não da alteração da Diretoria 
da Associação indígena Krenak. Promoção de Arquivamento às fis 62/64. Procurador 
Oficiante: Dr. Lauro Coeiino Júnior, Procurador da República no Município de 
Governador Valadares -  MG. Relator: Dr. Brasiiino Pereira dos Santos. Decisão: 
Homologado o arquivamento. Unânime. ,

4-3. Procedimento Administrativo n° 1.22.0QS.000513/2007-70. Assunto; Soiução de 
diversos problemas vivenciados pela comunidade indígena Krenak em relação ao 
programa de saúde realizado peia FUNASA, em especial o não atendimento aos 
índios desaideados e não-indígenas casados com índios. Promoção de arquivamento 
às fis.. 185/185. Procurador Oficiante:- Dr. Edilson Vitçreili Diniz Lima. Relator: Dr. 
Brasiiino Pereira dos Santos. Decisão:. Homologado o arquivamento. Unânime.

49. Procedimento Administrativo n° 1.23.000.000441/2007-3'S. Assunto: Inadimplência
da Funai no pagamento das mensalidade do Curso de Administração em Gestão 
Ambienta! da indígena Angela Amanakwa Kachiuana, o que. a estaria impedindo de 
frequentá-lo normaimente. Promoção de Arquivamento às fis. 24/15. Procuradora 
Çficiante; Dra. Ana Karízja Távora Teixeira, Procuradora da República no Estado do 
Pará. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Homologado o arquivamento. 
Unânime. . . .

50. Procedimento Administrativo n° 1.23.003.000002/2007-01. Assunto: Apuração de 
■ notícia de que o índio Doriko Xipaia, da aídeia Tukúmã, teria sido preso após

• discussão com o Sr.. Benigno Marques, Administrador da Funai no .Município de 
Altamira, e que estaria sendo agredido por outrcs presos. Promoção de Arquivamento 
às fis. 66/57. Procurador Oficiante: Dr. Alan Rogério Mansur Silva, Procurador da 
República no Município de Altamira -  PA. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: A 
Câmara deliberou não homologar o arquivamento, por considerar que é crime de um 
índio contra um' servidor público federai, indiscutível hipótese de competência da 
Justiça Federal sendo, por conseqüência, atribuição do Ministério Público Federai 
promover e/ou acompanhar a investigação e atuar nos autos de eventual ação 
criminai. Retornem-se os- autos à Unidade de origem, para as providências 
necessárias. Unânime. • .

51. Procedimento Administrativo n3 1.24.000.000048/2004-62. Assunto: Solicitação da 
Associação Comunitária dos Pescadores e Agricultores Indígenas de Uaraguá para 
viabiiizãr a instalação de casa de farinha na aldeia Jaraguá, junto ao Projeto Cooperar, 
no município de Rio Tinto/PB. Promoção de Arquivamento' à fl. 29, Procurador 
Oficiante: Dr. Duciran Va.n Marsen.Fárèna. Relator: Dr. Brasiiino'Pereira dos Santos., 
Decisão: A Câmara deliberou não homologar o arquivamento, determinando o retomo

' dos autos à Unidade cie origem* para notificar o representante da decisão de" 
arquivamento’. Unânime. . ’ •

•52. Procedimento Administrativo p 03115,002462/33-07. Assunto; ■ Apuração --de 
suposto descumpriníento de'termo de compromisso firmado pela Funai. oriundo-de

' reivindicações'feitas por Comunidades indígenas.do Paraná. ‘Relator: J3r. Marcelo 
Beckhausen. Decisão:-r A Câmara’-deliberou não..-hojrjoJ.ogar o/arquivamento,
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, determinsnqo o .'retorno dos autos è Unidade de origem; para' que promova a 
intimação dos'Conselhos-que encaminharam a representação à procuradoria da 
República. Unânime. • ' *

53. Procedimento Administrativo n° 1.25.000.000335/2007-37. Assunto: Solicitação de 
informações acerca - da existência de procedimentos afetos à questão fundiária 
guarani. Promoção de arquivamento às fis. 311/312. Procuradora Oficiante: Dra. 
Aníônis Lélia Neves Sanches, Procuradora da República-no. Estado do Paraná.

■ Relatora: Dra. Eia Wiecko. Decisão: Homologado o arquivamento. Unânime.
54. Procedimento Administrativo n.° 1.25.00-5.000502/2004-06. Assunto: Apuração de 

eventuais pagamentos de contas de luz da Funai por parte da comunidade indígena 
Apucsranrnha, em Londrina/PR. Possibilidade da referida comunidade se beneficiar do 
Programa Luz Fraterna, do Governo Estadual. Promoção de arquivamento às fis.

■ 123/125-v. Procurador Oficiante: Dr. João Akira Omoío. Relatora: Dra. Ana Lúcia 
Amarai. Decisão;’Homologado o arquivamento. Unânime. ' ,

55. Procedimento Administrativo n= ’ 1.23.000.000531/2004-30. Assunto: 
Representação verba! ofertada peia líder Aíikum Dkjahira Joyeiina Dinlz Silva, que 
solicitou intervenção do MPF na questão do desatendimento a várias solicitações da 
etnia peia Funai. Promoção de Arquivamento às fis.>63/65. Procuradora Oficiante: 
Dra. Vanessa Gomes Previtera, Procuradora da República no Póio Peírciina/Juazeifo, 
Relator: Dr. Brasiiino Pereira des Santos. Decisão: Homologado o arquivamento. 
Unânime.

56. Procedimento Administrativo n° 1.26.001.000143/2007-24. Assunto: Apurar 
possível prática de lesões corporais e ameaça contra o indígena Pankararu Fiamarion 
Silva ■ Nascimento, que se 'encontra recolhido no Presídio Edvaido Gomes, èm 
Petroiiria/PE. Promoção de Arquivamento às fis. 48/50. Procuradora Oficiante: Dra.- 
Vanessa Gomes Previtera. Relator: Dr. Brasiiino Pereira dos Santos. Decisão: A 
Câmara deliberou não homologar o arquivamento, determinando o retorno dos autos è 
Unidade de. origem para o monitoramento da situação .criminal, processual e 'prisional 
dos detentos indígenas na Penitenciária Doutor Edvaldo Gomes. Unânime.

57. Procedimento Administrativo n° 1.26.002.000032/2003-33. Assunto: Apuração de 
possível 'descumpriménto de determinação judicial por parte da Funai. Promoção de 
arquivamento às fis, 93/95. Procurador Oficiante: Dr. Marcos Alexandre B. W. de

• Queiroga. Relator: Dr. Brasiiino Pereira dos Santos. Decisão: Retornem cs autos è 
Unidade de origem, para que seja efetivada a notificação do representante. Unânime.

53. Procedimento Administrativo n5 1.23.000.000238/2003-08. Assunto: Conflito • 
acerca da çosse de parte da área de-terra localizada na Comunidade Quiiomboia de 
Casca, cujo procedimento de. demarcação e titulação estava em vias de conclusão.

. , Promoção de Arquivamento às fis. 154/155: Procurador Oficiante: Dr. Juliano Stelia
* Ksram, Procurador da República no Estado do Rio Grande do Sul. Relatora: Dra. Ana 

Lúcia Amaral. Decisão: Homologado o arquivamento. Unânime. -
59. Procedimento Administrativo n° 123.000.000534/2003-13. Assunto: Realização do

■ procedimento demarestórie de área indígena dos Guarani d a-Estiva, no Município de 
Viámão -  RS. Promoção de Arquivamento ás fis. 1.08/109. Procufador Oficiante: Dr.

4José Alexandre Pinto Nunes, Procurador da República no Estado do Rio Grande-do
- Sul:. Relatora: Dra,-Ana Lúcia Amarai. Decisão: .Homologadono. arquivamento.-v
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Unânime. ’ ■ . ' , - • •• .
60. Procedimento Administrativo n° 1.25:000.001580/2003-50. Assunto: Promoção de 

políticas públicas de susíentabiiidade para as comunidades quiloijibolas, com o 
acompanhamento dc Programa Mobilização para a Autogestão -  -Economia Popular 
Solidária. Promoção de Arquivamento às fis. 255/256. Procurador Oficiante: Dr. . 
Felipe Souza, Procurador da República no Estado do Rio Grande do Sul. Relatora: 
Dra. Ana Lúcia Amaral. Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.

-61. Procedimento Administrativo n° 1,29.000.000777/2004-32. Assunto: Terra
. Indígena Campo Malhado. Más condições de acesso entre Riozinh.o e Barra do Ouro 

■ (Maquiné). Promoção de Arquivamento à fl. 100. Procurador Oficiante: Dr. Feiipe 
Souza, Procurador da República no Estado do Rio Grande do Sul.-Relatora: Dra. Ana 
Lúcia Amaral. Decisão: A Câmara deliberou não homologar o arquivamento, 
determinando o retorno dos autos â Unidade de origem, para que se büsque.os meios 
para que a trafegabilidade seja permanente, e não apenas razoável nos períodos de 
chuva. Unânime. ■ * .

62. Procedimento Administrativo n.° 1.29.000.001179/2004-81'. Assunto: Rejeição de 
' indígena gêmea, recém-nascida, guarani, na comunidade de Cantagalo -  Vismão/RS. 

Promoção de arquivamento- à fl. 240. Procurador Oficiante: Dr. Felipe Souza. 
Relatora: Dra. Ana Lúcia Amaral. Decisão: Homologado.o arquivamento. Unânime.

<53. Procedimento Administrativo n° 1.29.000.000834/2008-15. Assunto:
Acompanhamento de processo criminal em que figura como réu preso o indígena 
Cleonte Jeíerson Peton sales, em face das declarações de sua mãe, Irma Sales, 
quanto à falta de informações do andamento processual, e à defesa .do réu por ela 
reputada deficiente. Promoção de arquivamento às fis. 13/14. Procuradora Oficiante: 
Dra. Suzeíe Bragagnolo, Procuradora da República no Estado do Rio Grande do Sul. 
Relatora: Dra. Ela Wiecko. Decisão: Homologado c arquivamento. Unânime. .

64. Procedimento Administrativo rr° 1.29.000.0001052/2008-95. Assunto: Apuração de 
irregularidades trabaihistaé praticadas contra o indígena Jak -Tomais Pereira. 
Promoção de Arquivamento às. fis 42/43. Procuradora Oficiante: Dra. Jaqueline Ana 
Buffon, Procuradora da República no Município de Santa Cruz do Sul -  RS. Relatora:

. . Dra. Ela Wiecko. Decisão: Homologado o arquivamento. Unânime.
65: Procedimento Administrativo n° 1.29.010.000032/2008-88. Assunto: Apuração de 

questões supostamente violadoras dos direitos indígenas, especiáimente quanto á 
atuação policiai na Reserva Indígena Inhacorá, pelas dificuldades na obtenção de 
pronto atendimento policial para solucionar conflitos entre indígenas. Promoção de 

. arquivamento às fis. 20/22. Procurador Oficiante: Dr. Osmar Veronese, Procurador . 
da República no- Município de Santo 5Ângelo -  RS'. Relatora: Dra.-. Ela .Wiecko. 
Decisão: Homologado o arquivamento. Unânime. ■ .

* 66, Procedimento Administrativo n° 1.29.019.000333/2007-41. Assunto: Contratação e 
lotação de agentes indígenas de saúde e de saneamento na comunidade indígena de 
Linha Gengibre, localizada em Erva!. Seco -  RS. Promoção de Arquivamento à fl. 76.' ,

■ Procuradora .Oficiante: Dra. Patrícia Muxfeldt,Procuradora da República no 'Município • 
de Passo Fundo -  RS. Relatora: Dra. Ela Wiecko. Decisão:- A Câmara deliberou não 

r homologar o arquivamento, determinando o retorno dos autos à Unidade de origem, à

v
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, pendências ainda existentes no procedimento.. Unânime. .
67. Procedimento Administrativo n.° 1,30.012.000451/2003-16, Assunto; Atendimento

• precário a-índios internos .na Casa de Saúde, do índio na- ilha dc Governador/RJ. 
Conflito de atribuições eníré o Ofício de Tutela Coletiva da Saúde e o Ofício das

• Minorias da FR/RJ à f. 184. Procuradora Oficiante:' Dra. Maria Cristina Maneila 
Cordeiro. Relatora: Dra.'Ana Lúcia Amaral. Decisão: A Câmara entendeu que o feito 
é da atribuição do órgão do ofício das minorias, devendo a ele retornar. Este, 
querendo/poderá se valer das experiências do .GT Saúde indígena na busca da 
melhor estratégia para a correção dos rumos da Casai -  RJ. Unânime.

68. Procedimento Administrativo n° 1.30.014.000151/2004-91. Assunto: Eventual 
omissão na proteção dos direitos.dos índios Guarani da Aldeia Sapukai. Novò 
aldeamento no Município de Cabo Frio. Promoção de arquivamento às fis. 123/128. 
Procuradora Oficiante; Dra. Ariane Guebel de Alencar.’ Relator: Dr. Marcelo Veiga 
Beckhausen. Decisão: Homologado c arquivamento-. Unânime. .

65. Procedimento" Administrativo n8 1.31.000.000226/2005-00. Assunto:, Apuração de 
deficiência na prestação da saúde indígena no Estado de Rondônia, pela Funasa. 
Promoção de arquivamento às fis. 1024/1025, Procuradora Oficiante: Dra. Andreia 

“ Pistono Viíaüno, Procuradora -da República no Estado Rondônia. Relatora: Dra.
' Deborah Duprat. Decisão: Homologado o arquivamento. Unânime.

-70. Procedimento Administrativo n° 0S125.000055/SS-83. Assunto: Denúncia de prisão 
arbitrária de indígenas da etnia Tu.kanp' per policiais militares. Promoção de 

'Arquivamento às fis. 237/268. Procuradora Oficiante: Dra. Ludmila. Boríoleío 
Monteiro, Procuradora da República no Estado de Roraima. Relatora: Dra. Deborah 

■ Duprat. Decisão: A Câmara deliberou não homologar o arquivamento, determinando o 
retorno dos autos à -Unidade de origem, para que sejam cientificados da decisão os 
índios Valdemar. da Silva Creçêncio e Geraldo da Silva Crscêncio, cuja prisão foi 
objeto de investigação nèsses autos. Unânime. • , ‘ _

71. Procedimento Administrativo n° 1.33.000.001514/2003-37. Assunto: Verificação da 
regularidade da duplicação da BR-101, com trecho pela comunidade indígena Morro

. dos Cavalos. Promoção de arquivamento à f. 351. Decisão homologada pela 5a CCR, 
que remeteu os autos à esta 6a CCR. Procurador. Oficiante: Dr. André 'Stefani 
Beríuoi. Relatora:' Dra. Ana Lúcia Amaral. Decisão: Homologado- o arquivamento..

, Unânime. '* / .  •
72. Procedimento Administrativo n.° 1.33.000.002045/2003-11. Assunto: inquérito Civil 

Público. n:° 078/2007. Planejamento familiar e métodos ‘coníraceptivos para índios. 
■Promoção de arquivamento à f. 183-v. Procuradora Oficiante: Dra. Analúcia 
LHsrí.mann. Relatora: Dra. Ana Lúcia Amaral. Decisão: .Homologado o arquivamento. 
Pujblique-se os documentos remetidos-pela CORE/SC*no site da 6a CCR. Unânime.

73. Procedimento Administrativo n° 1.33.000.003132/^003-48. Assunto: Inclusão de 
’ obra de conteúdo racista em bibliografia a ser adotada em escolas públicas em
‘‘diversas cidades onde há comunidade indígena. Promoção de Arquivamento à fl. -68, 

Procuradora Oficiante: Dra. •• Analuçía Hartmann, Procuradora d a . República no 
Estado de Santa Catarina. Relatora; Dra, Ana Lúcia Amará), Decisão;-Homologado q 

• arquivamento.’Unânime. " • • • " • - , .
74. Procedimento Administrativo n° 1.33.000.004363V2003-79, Assunto:

f f  '
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’ Acompanhamento de ação judicia! envolvendo. a.‘Aldeia Guarani de Mbiguaôu.
Promoção de.Arquivamento ás fis. 268/269. Procuradora Oficiante: Dra. Analúcia 

, Harímann, Procuradora da República no-Esiadp de Santa Catarina. Relatora: Dra. 
Ana Lúcia Amaral. Decisão: Homologado o arquivamento. Unânime.

75. Procedimento Administrativo n° 1,33.000.002128/2006-13. Assunto: Adoção de 
providências tendentes è prestação do serviço de saúde para diversas pessoas 
acometidas por gripe. Promoção de arquivamento à fis. 18. Procuradora Oficiante: 
Dra. Analúcia Harímann, Procuradora da República no Estado de Santa Catarina. 
Relatora: Dra. Ela Wiecko. Decisão:.Homologado o.arquivamento. Unânime. .

75. Procedimento Administrativo n° 1,33.000.001898/2008-40. Assunto: inclusão do 
ensino religioso Guarani no ensino escolar. Promoção de arquivamento à fl. 15. 
Procuradora Oficiante: Dra-, Analúcia Andrade Harímann. Relatora: Dra. Ela Wiecko.

, ■ Decisão: Homologado o arquivamento. Unânime:
77. Procedimento Administrativo- n° 1 . 33.001.000247/2003-71. Assunto: Avaliar o - 

cabimento-da propositura de Ação de indenização por Danos Morais contra o Estado
de Santa Catarina, em razão da humilhação sofrida peia comunidade indígena da 
Terra Indígena de Ibirama. Promoção de Arquivamento à fl. 11. Procurador 
Oficiante: Dr. .Eduardo de Oliveira Rodrigues, Procurador da República no Município 
de. Blumenau/SC Ceará. Relator: .Dra. Ana Lúcia Amaral. Decisão: Homologado o 
arquivamento. Unânime.

78. Procedimento Administrativo n° 1.33,002.000343/1393-83. Assunto: 
Acompanhamento da desocupação da Terra Indígena Xapecó por agricultores que 
detinham título definitivo de propriedade expedido pelo incra. Promoção de 
arquivamento- às fis. 314/316. Procurador Oficiante: Dr. Renato de- Rezende Gomes-, 
Procurador da República no Município de Chapecó -  SC. Relatora: Dra. Ela Wiecko:

- Decisão: Homologado o arquivamento. Unânime.
79. Procedimento Administrativo n° 1.33.002.000429/2005-01. Assunto: Apuração dos 

motivos peios quais a construção de uma e'sco!a na Aldeia Kondá não foi iniciada.
■ Promoção de arquivamento às fis. 72/73. Procurador Oficiante: Dr.Renato de 

Rezende Gomes, Procurador da República no- Município de Chapecó -  SC. Relatora:
Dra. Eia Wiecko. Decisão: A Câmara deliberou não homologar o arquivamento, 
retornando os 'au tos à Unidade de origem para eventual reconsideração e,

*. discordando, para que promova a rédistribuição conforme as regras existentes na 
Unidade. Unânime., • ■ . -

80. Procedimento Administrativo n° 1.33.016.000438/2007-05. Assunto: Apuração'de 
- possíveis irregularidades na contratação de guardas para atuarem no Pólo-Base de

.-José Boiteux -  Reserva indígena Duque de Caxias. Promoção de Arquivamento à fl.
• 13. Procurador Oficiante: Dr. Eduãrdo de Oliveira- Rodrigues, Procurador da . * 

República no Município de Blumenau -  SC. Relatora: Dra. Ela Wiecko. Decisão:
■ Homologado o arquivamento. Unânime. . ,.

81. Procedimento Administrativo n° 1.34.001.005125/2000-91. Assunto: Homicídio * 
qualificado .praíicacfô por índio*contra, índiò dentro da Comunidade indígena -do- 
Krukutu. Promoção de Arquivamento âs fis. 84/85. Procuradora Oficiante: Dra. Ana

- Cristiha ‘Bandeira- Lins,. Procuradora da-República no Estado de São Pauio.. Relator: '
■■ Dr. Marcelo Veiga Beckhausen. Decisão: Homologado o arquivsme'ntor Unânime. • Av
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82. -Procedimento Administrativo nc 1.34.001.005014/2004-16 s anexos. Assunto;
Apuração de eventuais irregularidades nos procedimentos administrativos dos órgãos 
públicos competentes para obtenção pelos'membros indígenas de documentos civis: •
RG, Certidão de Nascimento, CPF e Título de Eleitor. Promoção de Arquivamento às
fis. 143/147. Procurador Oficiante: Dra. Rosane Cima Campiotto, Procuradora da- 
República no Estado de São Paulo. Relator: Dr. Marcelo Veiga Beckhausen. 
Decisão: À Coordenadoria Jurídica para análise. Unânime.

83. Procedimento Administrativo n° 1.34.006.000009/2006-21. Assunto: Compensação 
de débitos previdenciários com suposta indenização decorrente de desapropriação “de 
fato” para criação de reserva indígena. Promoção de arquivamento às fis. 82/34. 
Procurador Oficiante: Dr. Matheus Baraldi Magnani, Procurador da República no 
Município de Guaruihcs -  SP. Relator: Dr. Marcelo Veiga Beckhausen. Decisão: A 
Câmara deliberou não homologar o arquivamento, determinando o retorno dosautçs à

• Unidade de origem para a cientificação do representante. Unânime. .
84. Procedimento Administrativo n° 08123.030039/98-17. Assunto: Situação dá 

estrutura administrativa do Posto indígena da Funai em Peruíbe/SP, em face da 
constatação de abandono e constantes conflitos internos existentes na Aldeia

. indígena Bananal. Promoção de Arquivamento às fis. 343/347. Procurador Oficiante:
Dr. Luís Eduardo Marrocos de Araújo, Procuradora da República- no Município de .
Santos. "Relator: Dr. Paulo Gilberto Cogo Leivas. Decisão: Homoicgàdo o 
arquivamento.. Unânime.

85. Procedimento Administrativo n°,1.34.012.000199/2002-73. Assunto: Averiguar a 
falta de atendimento médico por parte da equipe do Projeto Rondon-Funasa, -e a 
omissão da Funai em prestar assistência à aldeia indígena em Peruíbe. Promoção de 
Arquivamento às fis. 187/204.' Procurador Oficiante: Dr. Felipe Jow Nambà, 
Procurador da República no Município de Santos/SP. Relator: Dr. Paulo Gilberto

'.Cogo Leivas. Decisão: Homologado o arquivamento. Unânime.
86. Procedimento Âdministarílvc n°- -1.34.012.000477/2004-54. Assunto:

irregularidades no cadàsíramento e concessão de benefícios do Programa bolsa 
Família pela Prefeitura de Peruíbe. Promoção de Arquivamento às fis. 35/35.

’ Procurador Oficiante: Dr. Luís Eduardo Marrocos de Araújo, Procurador da 
República no Município de Santos -  SP. Relator: Dr. Marcelo Veiga Beckhausen. 
Decisão: A Câmara deliberou não homologar o arquivamento, determinando o retorno 
dos autos à Unidade de origem para iníimar.a Comunidade Indígena de Peruíbe, a fim 
'de que confirme as informações prestadas pela Funai. Unânime. *

87. Procedimento, Administrativo n° 1.35.000.000079/2006-00. Assunto:
- Representação da Irmã de Antônio Marques de Souza, falecido remanescente de

quilombo, no sentldo.de ser concebida pensão 'à -esposa e ,aos filhos do referido 
quiiombols. Promoção de Arquivamento às fis. 105/109. Procurador Oficiante: Dr. ■
Silvio Roberto Oliveira de Amorim Junior. Relator: Dr. Brasiiino Pereira dos Santos.
Decisão! Homoíoaado o arquivamento. Unânime.

8. Procedimento
providências no

Administrativo- ■ n° • 
sentido dê viabilizar

08127.000108/99-64; Assunto: Adotar.
d pagaménto ' de auxíiio • reclusão’ aos

dependentes do índio Osvaldo Auarritki Javaé, Promoção de Arquivamento às fis. ■ 
81/82. Procurador Oficiante: Dr. Álvaro Lotufo Manzano, Procurador da.República mo y ;
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Estado do Tocantins..' Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão:' Homologado o 
arquivamento. Unânime.

89. Procedimento Administrativo n° 08127.001105/SS-1Q. Assunto: Acompanhamento 
da implantação -do projeto Quelônico-Comünidade Macaúba, iniciado em 139S, 
visando "propiciar melhoria da condição de vida da comunidade indígena Macaúba.

- Promoção de Arquivamento à íi. 59. Procurador Oficiante: Dr. Álvaro Lotufo 
Manzano, Procurador da República no Estado do Tocantins. Relatora: Dra. Deborah

- Duprat. Decisão: Homologado o arquivamento. Unânime.
90. Procedimento Administrativo n° 1.33.000,000387/2000-23, Assunto: Apurar notícia 

de não fornecimento, por parte do Governo do Estado, de meios eficazes para 
promover a educação escolar de comunidades indígenas. Promoção de Arquivamento 
às fis. 818/819. Procurador Oficiante: Dr. Álvaro Lotufo Manzano, Procurador da 
República no Estado do Tocantins. Relatora: Dra. Deborah pupraí. Decisão:

- Homologado o arquivamento. Unânime. .
ST. Procedimento Administrativo n° 1.36.000.000257/2007-33. Assunto: Apurar o 

atendimento ao direito à saúde da comunidade indígena Jayaé da Aldeia Wahuri. 
Promoção de Arquivamento às fis. 39/40. Procurador Oficiante: Dr. Álvaro Lotufo

. . Manzano, Procurador da República, no Estado do Tocantins. Relatora: Dra. Deborah 
Duprat. Decisão: Homologado o arquivamento. Unânime.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, às 13h30.,■ . a Íi íi ■■
■ w 4 v i  .) ■
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A rquive-se, conform e A ta da 349a Reunião da 6a Câm ara de Coordenação 

Revisão, realizada no dia 15 de abril de 2009.

Brasília, 09 de junho de 2009.

Roberto B em ier de M. Pacheco 
Técnico Adm inistrativo 

6a CCR
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ADMINISTRATIVAS

SEÇÃO DE PROTOCOLO E ARQUIVO
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INTERESSADO:

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO: CÓDIGO:

OF/PR/PA/GAB/N0 106/99 -  29/06/99 -  ENCAMINHA CÓPIA DE SENTENÇA
OUTROS DADOS:

Sentença que deferiu parcialmente o pedido na Ação Civil Pública sobre a hidrovia do 
Tapajós, para fins de análise e decisão da Câmara sobre medidas a serem adotadas em relação ao teor 
da sentença.
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Ministério Público Federal

REFERÊNCIA

INTERESSADA

ASSUNTO

: OF. PR/P A/G AB4/N° 106/99, datado de 29 de junho de 1999 (assinado 
pelo Doutor Felício Pontes Júnior)

: Procuradoria da República no Estado do Pará

: Encaminha cópia de sentença que deferiu parcialmente o pedido na 
Ação Civil Pública sobre a FHDROVIA DO TAJAJÓS, para fins de 
análise e decisão da Câmara sobre medidas a serem adotadas.em rela
ção ao teor da sentença.

D E S P A C H O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

08100.005430/99-79
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

1. Ciente.

2. Autue-se a documentação enviada, transformando o procedimento 
em dossiê de acompanhamento.

3. Submeta-se o assunto à consideração dos Membros na Ia reunião da 
Câmara que vier a ocorrer.

Brasília, 2-, de julho de 1999

MARIA ELIANE MENEZES DE FARIAS
Subprocuradora-Geral da República 

Coordenadora da 6a Câmara de Coordenação e Revisão
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6A.CAM/000456/99

MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL 
Procuradoria da República no Estado do Pará

OF. PR/PA/GAB4/N0 106/99 Belém, 29 de junho de 1

Senhora Coordenadora,

Cumprimentando-a, remeto-lhe em anexo cópia do sentença 

proferida pelo Juiz Federal em Santarém que deferiu parcialmente o pedido na Ação Civil Pública 

sobre a HIDROVIA DO TAPAJÓS no sentido de que possa ser analisada por esse d. colegiado a 

conveniência ou não de apresentação de recurso por este sigantário, diante de dúvida sobre o 

precedente que pode ser aberto.

Em antecipação de tutela, foram embargados os estudos e obras da 

Hidrovia do Tapajós por falta de autorização do Congresso nacional, de acordo com o prescrito no art. 

231, § 3o, da CF. Vale dizer, por se tratar de aproveitamento de recursos hídricos em terra indígena.

Essa decisão foi confirmada em Agravo de Instrumento, única 

decisão de um Tribunal sobre o assunto, a qual foi acompanhada pela i. Dr3 Raquel Dodge.

Ocorre que, na sentença recém-proferida, foram liberados os

estudos sob a alegação de que estes são imprescindíveis 

pronunciar sobre o assunto.

para-que-o- Congressft-Nacional-powa..^
Entregue na C aDIM -6.a Câmara 
Em Z / y  /  19^9 às f y b X  horas

Excelentíssima Senhora
Dra. MARIA ELEIANE MENEZES DE FARIAS
MD. Coordenadora da da 6a CCR- Ministério Público Feden

Ass. (nome)
Recebido por: íT .

' ...............í .........  Hm...... í
Brasil ia-DF fi/ss. (nolne) ff

r--- '  1 *
Rua Domingos Marreiros n° 690-Umarizal-CEP: 66.055-210 - Belém/PA - W(091) 242-1057- e mail: prpaaamazon.com.br



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

O receio deste órgão ministerial recai sobre o seguinte fato: o 

argumento utilizado para o embargo dos estudos era de que estes implicavam em valores altíssimos e 

caso não seja concedida autorização pelo Congresso Nacional, os valores seriam pedidos. A tese 

encontra-se confirmada pela supracitada decisão do TRF-la R.

A apelação, porventura interposta, poderia abrir um precedente 

perigoso no sentido de que o Congresso Nacional concederia a autorização sem qualquer base de 

pesquisa, vez que a autorização antecederia a esta.

Sob o prisma prático, a Hidrovia do Tapajós continuaria por algum 

tempo paralizada não apenas pela falta do autorização do Legislativo, mas também porque nossas 

fiscalizações por desvio de dinheiros, ainda em curso, acarretaram a denúncia do Convênio entre a 

FADESP -  Fundação privada encarregada dos estudos -  e a União Federal, através da AHIMOR -  

Administração das Hidrovias da Amazônia Oriental. Ressalte-se que os estudos são reconhecidos, até 

mesmo dentro dessas instituições, como frágeis e incompletos.

Por fim, menciona-se que União deverá apelar, o que entrega toda a 

matéria ao TRF, fazendo com que se leve em consideração os riscos da volta do assunto à instância 

superior, malgrado haver AI que já  tratou da matéria em sua plenitude.

Informa-se que, para efeito de prazo recursal, a ciência da sentença 

deverá ter lugar em Santarém, possivelmente no dia 06.7.99.

Diante dessas considerações, recorro mais uma vez a essa colenda 

Câmara, solicitando a devida avaliação do assunto e conseqüente decisão, o que será o norte para 

nossa atuação nestas lonjuras.

apreço.

Agradeçentio antecipadamente, renovo protestos de admiração e

FELÍCIO PONTES JR. 
Procurador da República

Rua Domingos Marreiros n° 690-Umarizal-CEP: 66.055-210 - Belém/PA - *(091) 242-1057- e mail: prpaeamazon.com.br
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y # PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ 
SUBSEÇÃO DE SANTARÉM

. A :  

ú

PROCESSO N°
CLASSE
REQUERENTE
PROCURADOR
REQUERIDA
JUIZ FEDERAL

1997. 39. 02. 001339-8 
07100 - AÇÃO CIVIL PÚBLICA 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
FELÍCIO PONTES JR.
UNIÃO FEDERAL
EDISON MESSIAS DE ALMEIDA

SENTENÇA.

Trata-se de Ação Civil Pública com pedido de tutela 
antecipada, proposta pelo Ministério Público Federal, através do 
Procurador da República em Santarém-PA, em face da UNIÃO 
FEDERAL, objetivando proteger direitos de posse e usufruto do Povo 
Indígena Munduruku sobre suas terras tradicionais e os recursos 
naturais nela existentes, além de impedir até a autorização do 
Congresso Nacional, que seja implantado o Projete Hidrovia Teles 
Pires/Tapajós.

Reportando-se aos fatos da causa, expõe o autor da 
ação acerca da fundamental importância da terra e seus recursos 
hídricos para a sobrevivência física e cultural das sociedades 
ind ígena^



Acentua que, a pretexto de implementarão

ç s = = s r r — ^
perspectivas do alcoolismo, da prostituição e até do suicídio.

, . (nforma que o laudo antropológico apresentado por 
grupo técnico, coordenado pela antropóloga Patrícia de Mendonça 
Rodrigues, constatou a imemorialidade da ocupação Munduruku no 

to Tapajós e a necessidade de preservar ecologicamente a área para 
sobrevivência física e cultural, estimada em 2.360.000 ha., situada no 
Município de Jacareacanga/PA.

Aduz que apesar dos cientistas que elaboraram o 
EIA/RIMA da Hidrovia Teles PiresATapajós, trecho 
Jacareacanga/Santarém, terem se pronunciado no sentido de que não 
há terra indígena localizada nesse trecho, a FUNAI informou ao 
Ministério Público Federal que próximo à cidade de Itaituba, às 
margens do Rio Tapajós existem duas terras indígenas: Praia do 
Mangue e Praia do índio. No intuito de confirmar as informações da 
FUNAI, produziu o Ministério Público Federal, através da 6a Câmara de 
Coordenação e Revisão, Laudo Antropológico das Terras Indígenas 
Praia do Mangue e Praia do índio - Grupo Munduruku, conforme 
documento junto à petição inicial, o qual eliminou por compieto 
qualquer dúvida a respeito da existência das citadas terras indígenas.

Seguidamente, o Autor da ação civil pública passa 
a evidenciar que o Projeto Hidrovia Teles/Pires/Tapajós compreende 
a construção de uma hidrovia que ligará Santarém, no Pará, à Cocheira 
Rasteira, no Mato Grosso.

Expõe que as rodovias que atingem o Rio são a BR- 
230 - Transamazônica, que cruza o curso d’água em Itaituba, a BR-163 
- Cuiabá/Santarém e as rodovias estaduais de Mato Grosso, que 
cruzam a parte superior da bacia contribuinte do Tapajós, a montante 
da confluência dos seus formadores. Diz que a BR-163 e s tie m  fase



'•4
de asfaltamento e sobre ser aspiração do desenvolvimento da Região 
é também obra de altíssimo custo, que viabilizará o mesmo objetivo da 
referida hidrovia, ou seja, o escoamento da produção de grãos do Mato 
Grosso -  sem o impacto ambiental ocasionado pela hidrovia.

D n r  n i i + r n  w n r + i n n  r v f i r m n  n i  ir> n  h n h f n  T n n n i n n  n
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de asfaltamento e sobre ser aspiração do desenvolvimerrto da Região 
é também obra de altíssimo custo, que viabilizará o mesmo objetivo da 
referida hidrovia, ou seja, o escoamento da produção de grãos do Mato 
Grosso -  sem o impacto ambiental ocasionado pela hidrovia.

Por outro vértice, afirma que o baixo Tapajós é 
francamente navegável numa extensão de cerca de 345 Km às 
proximidades da localidade de São Luiz. Entre São Luiz e Buburé tem- 
se a região das cachoeiras onde o rio Tapajós, em cerca de 22 Km 
encontra-se encachoeirado, somente varado por embarcações de 
pequeno porte, com muitos riscos e perigos no período de águas altas. 
Na montante de Buburé. próximo à foz do rio Jamanxim, principal 
afluente da margem direita do Tapajós, há um trecho de 170 Km com 
condições razoáveis de navegação. No trecho seguinte, em 
aproximadamente 50 Km, há um estirão sob condições muito difíceis, 
com várias corredeiras até à Cachoeira do Mangabazinho. Os 100 Km 
seguintes, que incluem a cidade de Jacareacanga, há novamente 
condições razoáveis de navegação até à cachoeira do Chacorão, 
empecilho de difícil transposição, O trecho superior do rio, com cerca 
de 100 Km até à confluência de seus formadores, é tido como de difícil 
utilização, mesmo por embarcações pequenas. O Baixo Teles Pires, 
com 192 Km até a região de Cachoeira Rasteira, também só é atingível 
por pequenas embarcações.

Menciona que o projeto da Hidrovia em causa está 
sob a responsabilidade da Administração das Hidrovias da Amazônia 
Oriental - AHIMOR/Companhia Docas do Pará - CDP, que firmou 
convênios com o Ministério dos Transportes, consignados no 
Orçamento Geral da União, obtendo previsão de recursos da ordem de 
RS 2.250.000,00 para a realização de estudos referentes à implantação 
do Projeto, de que já foram liberados R$ 1.900,000,00.

Informa ao Juízo que o EIA/RIMA da Hidrovia foi 
objeto de contratação com a UFPA/Fundação de Amparo e 
Desenvolvimento de Pesquisa - FADESP, através de Convênio de 
Cooperação Técnico-Científica, em 10.09.93, e que foi desmembrado 
através de aditivos em dois trechos: Santarém-PA/Jacareacanga-PA 
e Jacareacanga-PA/Cachoeira Rasteira/MT, como se possível fosse 
compartimentar os efeitos da obra em dois tre c h ^p



Subsidia a petição com a informação de ter 
Presidência da FUNAI oficiado à Procuradoria da República 
ressaltando que determinadas partes do trabalho, que envolve um 
custo de quase meio milhão de Reais, possuem o mesmo conteúdo do 
EIA/RIMA realizado para a Hidrovia Araguaia-Tocantins, embargado 
pela Justiça Federal. .

Releva a existência de comissão constituída pelo 
Ministério Público Federal para apuração de fraude.

Destaca, ainda, que o 1o trecho - 
Santarém/Jacareacanga, em fase de licença prévia, licenciado pela 
SECTAM, tem estimativa de custos orçada em USS 254,000.000,00, 
e inclui as seguintes obras:

De Santarém às proximidades de São Luís, no baixo 
Tapajós, serão necessárias dragagens e derrocamentos em alguns 
locais isolados; das proximidades de São Luís a Buburé, na “região das 
cachoeiras”, o rio Tapajós terá sua navegabilidade plena atingida 
somente através da construção de um canal, onde parte do leito do rio 
ao longo do canal das Cruzes será aproveitado, sendo ainda 
necessária a execução de serviços de derrocamentos e a construção 
de uma eclusa para transposição do desnível existente nesse trecho; 
haverá, ainda, a necessidade de implantação de balizamento em toda 
via e o preparo de cartas e roteiros de navegação.

Intercorrentemente, o Autor da ação passa a referir- 
se ao embargo administrativo da modalidade rodoviária do Projeto da 
Hidrovia Teles Pires/Tapajós, dizendo que a Procuradoria da República 
em Santarém instaurou procedimento administrativo n° 07/97 para 
apuração de construção de estrada clandestina em terra indígena 
Munduruku, a partir de relato feito pelos próprios índios e corroborada 
pela imprensa local, bem como instaurou igual procedimento para 
embargar administrativamente o trecho rodoviário da multicitada 
Hidrovia na parte que liga Alta Floresta-MT a Jacareacanga.

Mostra que a informação dos índios veio 
acompanhada de folder de propaganda do Projeto denominado RODO- 
HIDROVIA DO TAPAJÓS (Rodovia ligando Alta Floresta-MT a
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Jacareacanga-PA) e a utilização do Rio Tapajós como hidrovia, daí a té v ^ 1̂  
Santarém, assinado por uma entidade privada chamada CODESUP - 
Cooperativa de Desenvolvimento, Produção e Consumo do Sudoeste 
do Pará Ltda., com sede em Alta Floresta-MT, informando o panfleto f c  
que a infausta rodovia teria em suas margens 26 agrovilas e d u a s S lí)^  
cidades que integrariam a GLEBA TAPAJÓS e que atingiria (L 
inevitavelmente a citada terra indígena, já tendo sido construídos 182 
Km, dos quais 62 Km em nosso Estado.

Evidencia-se assim a ilegalidade da rodovia, não 
coberta por nenhuma autorização oficial, e com causação de danos 
irreversíveis do meio ambiente, tendo o Ministério Público Federal 
oferecido representação para o IBAMA proceder ao embargo 
administrativo.

Afora tudo isso, diz o Autor ter oficiado ao DNER, 
pelo mesmo sendo informado que a única rodovia cujo traçado 
passava na Reserva Florestal Mundurukânia - BR 080 - foi totalmente 
abandonada e excluída do Plano Rodoviário de Viação e que o 
malsinado projeto hidroviário não tem sua iniciativa nem participação. 
O mesmo disse a SECTAM, que desconhece a modalidade rodoviária 
que pudesse fazer parte do Projeto da Hidrovia do Tapajós, cujo 
licenciamento está em fase de estudos no Órgão, a despeito do próprio 
EIA/RIMA mencionar a necessidade de implantação do componente 
rodoviário.

De resto, fundamenta com base na Constituição o 
direito das comunidades indígenas à posse permanente sobre suas 
terras tradicionais e o usufruto das riquezas naturais - ora sob violação 
pela implementação do Projeto em questão - eis que nenhuma consulta 
foi feita à comunidade indígena interessada e muito menos ao 
Congresso Nacional, encarregado de julgar cada situação concreta na 
avaliação dos interesses dos índios e a imperiosidade da prática desta 
ou daquela atividade em suas terras e conclui mostrando a 
responsabilidade da União Federal e o cabimento da ação civil pública, 
com pedido de tutela antecipada, lastreado na boa doutrina.

Finaliza com o pedido de condenaçãQ-cta Ré para 
abster-se da realização do Projeto mencionado,, ante^té^e liberação

5



do Congresso Nacional, conforme o exige o art. 231, § 3o da CF 
imposição de multa diária em caso de descumprimento fixada em R$ 
10.000,00, conversíveis em renda, em favor da Administração Regional 
da FUNAI, dando-se ciência ao Ministério dos Transportes, CDP, 
Administração das Hidrovias da Amazônia Oriental - AHIMOR 
Fundação de Amparo e Desenvolvimento de Pesquisa - FADESP, 
ainda dispensa do ônus de sucumbência.

Processado com a tutela antecipatória, concedida às 
fls. 183/190, a qual foi objeto do recurso de Agravo de Instrumento, 
interposto pela União federal.

De outra banda, A COMPANHIA DOCAS DO PARÁ 
- CDP, por seu procurador judicial, devidamente habilitado.-intervém na 
presente Ação Civil Pública, promovida pelo Ministério Público Federal, 
em face da União Federal, para requerer a revogação da Tutela 
Antecipada, concedida por este Juízo, bem como para que o Autor 
proveja à emenda da petição inicial, requerendo sua citação na 
qualidade de litisconsorte necessário passivo ou ainda para permitir-lhe 
prosseguir nos estudos preliminares ao termo de referência EIA/RIMA, 
caso não revogue a medida judicial antecipatória.

Ouvido, o Autor da ação impugna a pretensão da 
requerente de instaurar o litisconsórcio necessário, pois a 
responsabilidade pela administração das hidrovias recai sobre a 
ADMINISTRAÇÃO DAS HIDROVIAS DA AMAZÔNIA ORIENTAL - 
AHIMOR é o projeto em execução, objeto da lide, pertence ao 
Ministério dos Transportes, o que atrai no pólo passivo da ação 
somente a União Federal.

Por fim, opõe-se à revogação da medida concedida, 
agora homenageada pelo despacho negatório de medida liminar do 
Ilustre Juiz Relator no recurso de Agravo, interposto pela União 
Federal, perante o Eg. TRF-1a Região.

Quanto ao pedido supra descrito, a decisão de fls. 
326/327, concedeu, em parte, o pedido para que a Requerente integre 
a lide como litisconsorte necessário, todavia, no tocanteJFr^vogação
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da tutela anteriormente concedida, este Juízo manteve 
posicionamento constante da decisão de fls. 183/190.

A COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP interpôs 
Agravo de Instrumento da decisão de fls.326/327. / * ' $

m

Regularmente intimada, a União Federal apresentou 
a contestação de fls. 339/351, alegando ser totalmente improcedente 
o argumento e o pedido de que até mesmo o EIA/RIMA deve ser 
elaborado, após obtenção de autorização por parte do Congresso 
Nacional, a respeito do aproveitamento de recursos hídricos em terras 
indígenas, pois, a manifestação de nossos representantes políticos só 
deve acontecer, após a conclusão dos estudos e do respectivo relatório 
de impacto ambiental, uma vez que os mesmos deverão subsidiar a 
decisão daquela Casa, já que nos casos dessa natureza, a decisão a 
ser tomada não poderá e nem deverá ser meramente política.

Aduz que a paralisação do projeto da Hidrovia 
Tapajós-Teles Pires, além dos prejuízos de ordem financeira para o 
Erário Público, que tem sido penalizado, tendo que efetuar pagamentos 
indenizatórios, quer pela manutenção da infra-estrutura e pessoal à 
disposição do projeto contratado, quer pela desmobilização e eventual 
remobilização, consoante disposições contratuais e legais (Estatuto 
Jurídico das Licitações - Lei n° 8.666/93, arts. 78, XVI e 79, § 2o, I, II e 
III), também atingindo a vida de milhares de cidadãos brasileiros que, 
a exemplo dos irmãos índios, também merecem ter seus direitos de 
cidadãos respeitados e defendidos.

Afirma que os estudos levados a efeito visando a 
implantação da Hidrovia, são criteriosos, profundos e sérios, a fim de 
que o Projeto se torne viável, trazendo o máximo de benefícios para 
todos, independente de serem índios ou civilizados. Com relação a 
ocorrência de impacto cultural negativo sobre as comunidades 
indígenas envolvidas no assunto, caso venham a manter contato com 
os técnicos que trabalham no projeto, conforme alegado pela Autora, 
observa-se que no tocante aos habitantes da Praia do Mangue, quanto 
os moradores da Praia do índio, a sua cultura já se encontra 
completamente descaracterizada pelo longo período de convívio com 
a civilização, exercendo os mais diversos trabalhos d e ^ rig^m^rahca ,
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alguns escolarizados até o 3o Grau, com emprego e profissão d e f i i ^ ^ f /  
há muito.

Refuta ainda que, conforme informações prestadas 
pela CDP-AH1MOR, não há qualquer obra sendo feita na Hidrovia 
Tapajós-Teles Pires, mas tão somente estavam em andamento os 
estudos necessários à conclusão do EIA/RIMA, com os furos d £ S p .\ 
sondagem geológica, no trecho Santarém/Jacareacanga, estudos /  
esses que foram suspensos èm razão da decisão proferida como ív 
antecipação da tutela.

V

Quanto à estrada clandestina a que se refere o autor 
na inicial, sustenta o requerido que nada tem a ver com o projeto da 
Hidrovia e. como foi salientado na peça vestibular, o Departamento de 
Estradas de Rodagem não tinha qualquer ingerência na*execução do 
traçado, não cabendo, por conseguinte, qualquer imputação à União, 
pela irregularidade constatada pela FUNAI, a quem cabe fiscalizar e 
coibir, efetivamente, qualquer tipo de invasão às terras indígenas.

Abre um espaço para abordagem do tópico relativo 
ao dispositivo constitucional contido no art. 231, § 3o, que fala em 
efetivação. No entendimento da requerida, o EIA/RIMA é um estudo 
prévio visando constatar a viabilidade ou não da implantação do 
projeto, podendo, inclusive, o RIMA concluir pela inviabilidade do 
mesmo. Acentua que a autorização prevista no artigo retro referido, 
somente se faz necessária quando o aproveitamento dos recursos 
hídricos versem sobre rios que se encontrem dentro da área indígena, 
concluindo que, no caso presente, o Rio Tapajós não se encontra no 
interior das supostas terras indígenas, mas, tão somente as margeia. 
Expõe que a Lex Mater visa presetvar o usufruto das riquezas dos rios 
aos índios, pois que o represamento de águas hídricas com o objetivo 
de produção de potencial energético é considerada lavra, assim como 
o garimpo em rio. Todavia, há que se entender que a pesquisa que 
estava em andamento e cuja execução viu-se sustada por força de 
decisão judicial, não se referia a pesquisa de riquezas minerais, e sim, 
a um trabalho necessário a comprovação da possibilidade ou não de 
se implantar a hidrovia, valendo-se das condições naturais do próprio 
rio, sem o comprometimento de sua estrutura física. Conclui que o caso 
ora em discussão, em hipótese alguma pode set^enquadra^i^^art.
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231, § 3o da Carta Maior, posto que além do Rio Tapajós tão somente 
margear as terras tidas como indígenas, o projeto em questão visa, 
apenas, dar melhorias de navegabilidade ao rio já citado, não havendo 
lavra ou exploração de potencial energético. n

Culmina refutando as alegativas do Autor quanto à ^  
hipótese de que a BR-163 (Santarém-Cuibá) cumprirá com os mesmos 
objetivos da Hidrovia, pois, tal afirmativa quem pode e deve fazê-lo é 
o EIA/RIMA, que tem a obrigação de dispor sobre as alternativas do 
projeto.

Por derradeiro requer o chamamento da Companhia 
Docas do Pará - CDP para integrar a lide, na condição de litisconsorte 
passivo necessário e que a presente ação seja julgada improcedente.

A COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP, que a 
partir da decisão de fls. 326/327, passou a integrar a lide , apresentou 
a contestação de fls.422/436, aduzindo em síntese que:

- A Hidrovia Teles Pires/Tapajós não está sendo 
implantada ou. nos termos do art.231, § 3o, da Constituição Federal, 
não está sendo efetivada;

- O processo de licenciamento da mencionada 
hidrovia encontra-se na fase de licença prévia, ou seja, na fase de 
estudos preliminares cujo objetivo é verificar as condições para instruir 
o RIMA, com vistas à obtenção de licença para a implantação do 
empreendimento;

- A finalidade do art. 231, § 3o da Constituição 
Federal é a proteção dos interesses indígenas, não podendo o 
dispositivo constitucional ser interpretado de modo a vir causar prejuízo 
às comunidades indígenas. Assim, a manifestação sobre a concessão 
ou não da autorização pelo Congresso Nacional deverá ocorrer quando 
este puder ser municiado com informações suficientes para a decisão, 
de modo que esta não venha a ser inconsequente ou possa causar 
prejuízo àqueles a quem visa evidentemente proteger. O momento 
oportuno, portanto, é após a conclusão dos estudos té c n ic a

< -—
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- A existência de rubrica na lei o r ç a m e n tá r t^ ^ /  
prevendo a inclusão de recursos financeiros para a realização do 
estudo de impacto ambiental da hidrovia Teles PiresATapajós, constitui, 
uma providência concretizada pelo Congresso Nacional, quanto à 
conveniência política das atividades impugnadas na ação, que não 
podem ser alteradas face à discrição quanto à destinação das verbas 
públicas O Poder Legislativo é suficientemente competente para 
autorizar a despesa e o Poder Executivo é igualmente competente para 
alocar recursos e incorrer nos gastos autorizados no orçamento, 
visando melhor conhecer e desenvolver seus programas de governo. 
Conferindo sua anuência inicial para a realização dos estudos, 
entendeu-os necessários para a implantação da hidrovia, não 
competindo ao Autor interferir no exercício da atividade dp realização 
dos estudos para a determinação das metas e prioridades 
governamentais, mas, tão somente impedir que a sua execução 
desatenda ao princípio da legalidade dos atos administrativos.

- Ao autorizar a despesa, o Congresso julgou 
pertinente a realização dos estudos para o levantamento de todas as 
informações técnicas para a implantação da hidrovia, anteriores à 
autorização exigida no art. 231, § 3o da CF, que deverá aguardar a 
conclusão desses estudos para que possa ser melhor instruída a 
decisão congressual;

- O dispositivo constitucional exige o pronunciamento 
do Congresso Nacional quando houver interesse na efetivação do 
aproveitamento de recursos hídricos em terra indígena. A realização de 
estudos de impacto ambiental não significa, necessariamente, que o 
empreendimento será efetivado;

- O EIA/RIMA referente a hidrovia do Teles 
PiresATapajós não foi concluído e, em nenhum momento diz que 
inexistem comunidades indígenas na área de possível impacto, e seus 
comentários estão previstos durante as audiências Públicas e podem 
estender-se até após a sua conclusão, podendo o Ministério Público 
apresentar sugestões para suprir eventuais falhas existentes no citado 
projeto, bem como impugnar o conteúdo dos estudos apresentados;
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- O atraso na conclusão dos estudos ironicamenf 
<rá causar um gasto, e já está causando, muito superior ao que o autor 
afirma que pretende evitar;

- É descabida a alegação do Autor de que o 
asfaltamento da BR 163 torna desnecéssária a existência da hidrovia, 
vez que desprovida de fundamentarão. O próprio EIA/RIMA que vem 
sendo elaborado deverá apresentar as alternativas à hidrovia e o seu 
grau de impacto,

- A implantação da hidrovia é uma ação de governo 
e não cabe ao Ministério Público opinar sobre o mérito do Projeto A 
competência desse Órgão limita-se a fiscalizar o cumprimento da lei 
quando da execução das ações governamentais;

- A dita estrada clandestina dentro da terra indígena 
Munduruku, como informado pelo Autor, não faz parte do projeto da 
mencionada hidrovia, não tendo, portanto, a Ré qualquer 
responsabilidade sobre a sua existência; e

- Finaliza requerendo que seja o Autor julgado 
Carecedor do Direito à Ação, seja revogada a decisão que concedeu 
a tutela antecipada e que a ação seja julgada improcedente.

A União Federal e a Companhia Docas do Pará - 
CDP agravaram da decisão de concessão da tutela antecipada, 
pleiteando seu efeito suspensivo, o qual foi negado pelo Juízo ad 
quem.

O Ministério Público Federal em sua manifestação 
de fls. 509/520, contrapõe que não encontra acolhida a pretensão das 
contestantes frente ao que prescreve o art. 49, inciso XVI, da 
Constituição Federal, que dispõe:

“Art. 49 - É da competência exclusiva do Congresso 
Nacional:

11
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XVI - Autorizar, em terras indígenas, a exploração e 
aproveitamento dos recursos hídricos e a pesquisa  e 
lavra de riquezas minerais”

^ 7 * 1 ^
Assegura que nessa ordem de idéias, prejuízos e /

danos irreparáveis existirão se autorizados os mencionados estudos ou
jo início de implementação do projeto em pauta sem a autorização 
constitucional necessária, pois, negada esta, o dinheiro gasto não será 
recuperado, o que incorreria em prejuízos irreparáveis não somente às 

v comunidades indígenas como à própria União Federal.

Ressalta que embora as contestantes digam que não
estariam procedendo a quaisquer providências administrativas no 
sentido da implementação da Hidrovia, constata-se erro ou má fé por 
parte das mesmas, pois, o documento enviado à Procuradoria da 
República, procedente da AHIMOR - ADMINISTRAÇÃO DAS 
HIDROVIAS DA AMAZÔNIA ORIENTAL, o qual, na versão integral, 
não compartimentada como faz a COMPANHIA DOCAS DO PARÁ, 
declara o que segue:

“Estão na fase de abertura de processo licitatório, pela 
Companhia Docas do Pará - CDP / Administração das 
Hidrovias da Amazônia Oriental - AHIMOR, as licenças 
de instalação (LI), discriminadas a seguir:
Obras em corrente livres - trecho Santarém (PA) / 
Jacareacanga (PA), LI a ser emitida pela SECTAM; 
Obras em corrente livre - trecho Jacareacanga (PA) / 
Cachoeira Rasteira (MT), LI a ser emitida pelo IBAMA - 
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos 
Naturais renováveis;
Obras da eclusa de São Luís do Rio Tapajós, LI a ser 
emitida pela SECTAM”

Argumenta que distancia-se de qualquer
razoabilidade a declinação das requeridas de que as terras dos índios 
Mundurukus, em questão, não são consideradas indígenas com 
demarcação feita pela União Federal, muito menos exista qualquer 
Decreto reconhecendo-a como tal, pois, as constituições brasileiras, 
desde a de 1934, reconhecem aos índios a posse dos territórios por 
eles efetivamente habitados, tendo, especialmente a Çjj/88, em seu
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c

art. 231, caput, reconhecido-lhes os direitos originários sobre as te r rà ^ ,  
que tradicionalmente ocupam.

argumentos deste Juízo, confirmado pelo E.Relator, Juiz Catão Alves, 
a Companhia Docas do Pará baixou Edital de Licitação n° 01/98, cujo 
objeto era a prestação de serviços técnicos nas áreas Administrativo- 
financeira, contábil, jurídica e de engenharia, no âmbito das obras e 
serviços de implantação das hidrovias do rio Tapajós, da ilha de Marajó 
e do Rio Capim. Diante de tal atitude, o Ministério Público Federal 
ajuizou ação de atentado em face da Companhia Docas do Pará - CDP 
e Administração das Hidrovias da Amazônia Oriental - AHIMOR, com 
pedido de iiminar, deferida por este Juízo determinando a suspensão 
do processo licitatório.

apresentadas, como forma de se valer o reconhecimento dos direitos 
desrespeitados de nossos índios e de se evitar iminente lesão ao Erário 
Público.

antropóloga Ângela Maria Baptista, profissional encarregada de 
trabalhos junto aos índios Munduruku. A Companhia Docas do Pará - 
CDP requereu, por sua vez, a juntada de farta documentação no intuito 
de provar suas alegações feitas no curso do processo (fls. 565/701).

pela CDP e determinou a expedição de carta precatória à Seção 
Judiciária do Distrito Federal para oitiva da testemunha Ângela M. 
Baptista. conforme requerido pelo Ministério Público

Federal foi rejeitado, ficando prejudicado o Agravo Regimental 
(Acórdão de fls. 712).

subscreve a peça de fls. 714, informa que não tem provas a 
especificar.

Ressalta ainda que recusando-se a acatar os

O Agravo de Instrumento interposto pela União

A União Federal, por seu representante judicial que
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Em audiência de instrução, a testemunha Â n g e là \ ^ ^  
Maria foi ouvida como informante, tendo em vista pertencer aos 
quadros da Procuradoria Geral da República, dizendo que as terras 
indígenas Sai Cinza e Munduruku, no Município de Jacareacanga, (/ j fv 
foram demarcadas e homologadas conforme procedimento legal e que j? / 
a única dúvida seria quanto sua homologação pelo Pre$id[ente da 
República. Esclarece que o grupo indígena mantém contàtò com o 
branco há muito tempo, sem, no entanto, abandonar suas tradições.
Afirma que a construção da obra objeto dos autos poderia provocar 
impacto direto sobre a comunidade e entende que o motivo da 
presente ação decorre do fato de que os estudos apresentados não 
demonstram todas as informações quanto ao empreendimento da 
hidrovia, do impacto na área do rio, bem como do seu entorno e 
tampouco estudaram o componente indígena de forma específica, 
entendendo necessário um estudo mais aprofundado, segundo as 
normas do CONAMA, inclusive com a participação da FUNAI, que 
devem subsidiar a decisão do Congresso Nacional, consultada 
previamente a comunidade indígena, justificando, inclusive, porque a 
hidrovia é a melhor alternativa.

O Ministério Público Federal manifestando-se sobre 
os documentos de fls. 565/701, diz que a documentação anexa não 
enfrenta a causa petendi. Alega que o documento de fls. 587, oriundo 
da FUNAI, ratifica a presente ação e que no documento de fls. 679 e 
ss., tem-se a síntese do Relatório final realizado pela AHIMOR, em 
agosto de 1997, o qual entra em contradição ao reconhecer a presença 
dos índios Cayabi na área do projeto da Hidrovia.

Por fim, reitera os termos da exordial.

O Eg. Tribunal Regional Federal da 1a Região negou 
provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Companhia 
Docas do Pará - CDP, fls. 746/753.

Em audiência de instrução e julgamento, ausente o 
Autor da ação, apresentaram memoriais a União Federal, fls. 79/82 e 
a Companhia Docas do Pará - CDP, fls. 83/88.

É o Relatório^
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FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO.

Em sua imensa variedade, os bens jurídicos de valor 
histórico-cultural e ambiental, dentre muitos outros, são erigidos, ; ^  
modernamente, em direitos fundamentais de terceira geração e r / n  
envolvidos por uma relação jurídica de relevante interesse público, 
constituindo-se valores novos intrqduzidos na Ordem Jurídica Positiva 
e sob especial tutela por normas e institutos que se enraizam por todos 
os domínios jurídicos, a começar pela Constituição Federal.

São questões extremamente difusas, que se 
projetam numa multiplicidade de preocupações preservacionistas e 
põem sob controle, notadamente, as atividades econômicas, 
objetivando a promoção do desenvolvimento sustentado - modelo 
econômico que prevê a gestão racional do ecossistema e propõe 
soiução harmoniosa para a permanente tensão entre o 
desenvolvimento e a preservação ambiental.

No caso que ora se põe sob julgamento, colocam-se 
em conflito esses dois interesses antagônicos.

A implantação da hidrovia Teles Pires/Tapajós, cujo 
embargo foi objeto de postulação pelo autor, carece, 
incontroversamente, de estudos prévios de impacto ambiental e do 
Relatório de Impacto do Meio Ambiente. As partes o reconhecem. 
Porém, postula o autor a inviabilização desses estudos técnicos, que 
importam em vultosos dispêndios públicos, se não for obtida pela ré e 
sua litisconsorte a necessária aquiescência do Congresso Nacional, 
aqui residindo o punctuns salliens da questão, pois todo o esforço e 
empenho de ambas as impugnações oferecidas ao pedido do 
Ministério Público, embora convergindo, por igual, no sentido de sua 
indispensabilidade. como requisito necessário à implementação do 
projeto, o erigem, também, para a obtenção da própria autorização do 
Congresso Nacional.

O Ministério Público, como autor da demanda 
judicial, pede que não seja implantado o Projeto hidroviário Teles 
Pires/Tapajós, realçando o caráter histórico-antropológico da terra e 
dos recursos hídricos, que busca resguardar, bens públicos soà

r  -  -  /
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usufruto dos povos indígenas, reportando-se à imemorialidade 
ocupação dos índios Munduruku e postula a sustação, inclusive, dos 
estudos técnicos que se achavam sendo realizados, em virtude de falta 
de autorização do Congresso Nacional e de consulta às comunidades

.1 Tfó?
V ^

indígenas.

Reporta-se, igualmente, na sua petitura, a diversas 
anormalidades na condução desse empreendimento público, 
sinalizando com a inviabilidade da navegação em determinados 
trechos da hidrovia e a construção clandestina de trecho rodoviário no 
percurso, em área indígena, acenando, inclusive com práticas 
fraudulentas, sobre as quais, entretanto, não repontaram as provas no 
curso da instrução cognoscitiva, ficando-se na mera alegativa.

Na versão da ré União Federal, os estudos técnicos 
que precedem a implantação do projeto hidroviário são criteriosos, 
profundos e sérios, consistindo na verificação das alternativas técnicas, 
reconhecimento topográfico de uma faixa do terreno para possível 
implantação de um canal lateral às cachoeiras de São Luiz, EIA/RIMA, 
já encaminhados à SECTAM para obtenção da licença prévia, 
elaboração de uma nova carta cartográfica para o trecho 
Itaituba/Cachoeira Rasteira, por análise de imagens de satélite, 
elaboração de mapa temático de ilhas e bancos de areia, estudo para 
superação de desníveis das corredeiras de São Luiz, sem canal lateral, 
anteprojeto de obras de transposição da cachoeira do Chacorão, 
projeto executivo de dragagem, derrocamento e balizamento da 
hidrovia no estirão Santarém/cachoeira Rasteira, sendo absolutamente 
indispensáveis, como é curial, para o Congresso Nacional dispor de 
subsídios técnicos para a tomada de decisão política.

Por seu turno, a empresa pública litisconsorte 
evidencia que no momento da paralisação dos estudos técnicos de 
viabilidade do projeto hidroviário, achava-se realizando os serviços 
necessários para o levantamento de elementos exigidos pelo artigo 19 
do Decreto n° 99.274/90, visando o atendimento ambiental do uso do 
solo e tal como alegado pelo autor, o processo de licenciamento 
encontra-se em sua fase preliminar e que o início da obra só se 
verificará, nos termos do aludido Decreto, com a licença de instalação, 
que não foi ainda obtida, salientando, com a boa doutrina, que a
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licença prévia nâo gera direitos para o requerente, mesmo que tenh^-^% ^ 
despendido recursos com o planejamento da obra e admite que sem 
o estudo completo de impacto ambiental, em todos os seus múltiplos A  ?£ 
aspectos, não há como iniciar-se a instalação da obra pública, sob 
pena de nulidade.

IS

£

A essencialidade desses estudos, pondera a 
contestante, é cronologicamente indisputável como fase preambular da 
implantação desse valioso empreendimento, inclusive para fornecer os 
subsídios necessários á decisão Congressual, cuja avaliação sobre os 
efeitos e repercussões decorrentes não pode dispensá-los.

Em todo caso, arriscando-se a compfometer suas 
alegações, afirma a contestante que o Congresso Nacional já 
concedeu autorização implícita para a realização do empreendimento 
com a aprovação da Lei Orçamentária, na qual se dispôs sobre a 
verba destinada à realização desses estudos técnicos, na quantia de 
R$-2.250.000,00

Não creio que a tanto deva se assimilar a aprovação 
da lei orçamentária, que pelo seu conteúdo profuso, seria, no mínimo, 
temerário conferir-lhe tamanho efeito, haja vista o volume de recursos 
financeiros que serão necessários para sua implementação, ainda não 
cogitados. É possível, sim, entrever-se que dessa aprovação da lei 
orçamentária, contendo a contrapartida de recursos públicos para os 
estudos prévios da obra, sejam mesmo essenciais para a tomada de 
decisão política ulterior.

A CDP em sua impugnação, delimitando o âmbito 
temático da controvérsia, afasta os argumentos suasórios do Ministério 
Público, quanto à indiferença dos estudos de impacto ambiental, ainda 
não concluídos, acerca dos direitos das comunidades indígenas, 
inclusive abrindo espaço à Instituição, na fase própria, para intervir 
exercendo a necessária fiscalização na cúria desse interesse jurídico- 
constitucional

Este Juízo, ao decidir no vestíbulo da causa sobre 
a questão, em forma de antecipação dos efeitos da tutela, proveu à 
suspensão dos estudos técnicos, por entender incompleta^inicjafo/a
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governamental no seu propósito de implementação do p ro j^ to » -^ / 
hidroviário, não considerando a existência das terras pertencentes 
comunidade indígena dos Munduruku, que assim se via afetada pelo 
processo de desenvolvimento da sociedade moderna e cuja 
preservação depende do modo de vida tradicional em íntima harmonia 
com seu habitat natural, condicionante de sua consciência e 
adequação ecológicas.

c

H
K

Acolheu o Juízo, em sumária cognição e antes de 
ouvir as partes em litígio, a alegação de conturbação do meio ambiente 
indígena, como mais uma agressão aos seus direitos, postos à 
margem dos planejadores oficiais do desenvolvimento, deslembrando- 
se intencionalmente, do vasto acervo de conhecimentos e*experiências 
tradicionais, que os vinculam à sua ancestralidade.

Pelo que fora deduzido na petição inicial do autor, 
era razoável admitir-se a violação ao princípio do respeito à identidade, 
à cultura e aos interesses da comunidade indígena, de grupos 
formadores da sociedade brasileira e de sua organização social, 
motivando ao órgão julgador exarar aquela decisão vestibular, 
pugnando pelo ajustamento dessa política pública de cunho 
desenvolvimentista às diretrizes da Política Nacional do Meio 
Ambiente Oportuno salientar que não se equivocou este Juízo ao 
assim decidir, pois a União Federal em sua defesa, não titubeou em 
afirmar, sem suficiente conhecimento de causa, que com relação a 
ocorrência de impacto cultural negativo sobre as comunidades 
indígenas envolvidas no assunto, caso venham a manter contato 
com os técnicos (brancos) que trabalham no projeto, conforme 
alegado pela autora, observa-se que no tocante aos habitantes da 
Praia do Mangue, quanto os moradores da Praia do índio, a sua 
cultura já se encontra descaracterizada pelo longo período de 
convívio com a civilização, exercendo os mais diversos trabalhos 
de origem branca, alguns escolarizados até o 3o Grau, com 
emprego e profissão definidos há muito, quando pelas declarações 
testemunhais de fls. 734, a antropóloga Ângela Maria Baptista 
esclarece que o grupo indígena mantém contato com o branco há 
muito tempo, sem no entanto ter abandonado suas tradições, seu 
idioma, o uso da terra coletivo, permanecendo, enfim, ín^os
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munduruKu, expondo em detalhes os malefícios que podem 
causados àquela comunidade, os quais não foram devidamente 
avaliados em sua repercussão nos estudos de impacto ambiental até

então realizados.

Curioso assinalaf |que em contraste com essa 
postura contestatória da União Federal, lê-se na Imprensa, veiculado 
pelo Jornal “O Liberal”, edição de 24.06.99, na coluna “Repórter 70" a 
seguinte nota: Gênio: Coordenador da Divisão Lingüística do 
Departamento de Ciências Humanas do Museu Paraense Emílio 
Goeldi desde 1988, o antropólogo Dênis Alberto Moore foi 
distinguido com o Prêmio Gênio, concedido peia Fundação 
MacArthur, dos Estados Unidos, pelo seu trabalho de 
documentação e preservação da língua e da cultura de grupos 
indígenas ameaçados de extinção no Brasil. A premiação, 
anunciada ontem, é uma das mais importantes da comunidade 
científica e a ela só concorreram - por indicação -100 profissionais 
no mundo todo, dentre os quais são escolhidos apenas 32.

L  t i

V / l

Ph.D pela Cuny University, de Nova York, Moore 
atua no Goeldi desde a gestão do professor Guilherme de 
LaPenha. Pelo prêmio, ele fará jus a uma doação que varia de US$ 
30 mil a US$ 75 mil por ano, concedida durante cinco anos 
consecutivos.

Sem dúvida, não se pode levar a sério as 
considerações da União Federal quanto à perda de sua identidade pela 
comunidade indígena Munduruku, ocupante das terras localizadas no
traçado da hidrovia Teles/Pires/Tapajós, nas praias do índio e do 
Mangue.

Todavia, no curso do processo, restou esclarecido 
não haver sido concluído o EIA/RIMA para implantação do projeto, 
além de bastante enfatizado que o Congresso Nacional não pode 
prescindir da elaboração desses estudos técnicos, o que forçoso 
convir, não pode mesmo ou do contrário estaria tomando uma decisão 
política vazia de conteúdo, sem nenhuma significação teleoló^jç^.
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á v d S ' 'O art. 236., § 3o da CF ao tratar de autorização paras 
pesquisa, refere-se, textualmente, àquela de natureza mmerária, o que ^  
não é a hipótese concreta. Os riscos de degradação ambiental % 
decorrentes da atividade minerária ditaram a conveniência dessa 
disposição normativa da Constituição, muito dara no seu aspecto 
protecionista, de prevenir o dano antes mesmo do licenciamento da 
lavra ou da pesquisa, através de estudo de impacto ambiental, o que 
nada tem a ver em termos de extensão ao caso concreto, em que se 
cogita de prever os efeitos do monumental empreendimento público em 
reláçáo à comunidade indígena, em sua fase anterior à instalação, sem 
ultrapassar a fase de licença prévia, em que atualmente se encontra.

Não tendo sido concluídos os Estudos de Impacto 
Ambiental, (EIA) nem ultimado o Relatório de Impacto do Meio 
Ambiente (RIMA) em forma conclusiva, havendo, além disso, o 
Congresso Nacional aprovado a Lei Orçamentária com disponibilidade 
de verba para realização desses estudos, demonstrado cabalmente 
que a decisão política do Congresso Nacional não pode prescindir 
desses estudos técnicos relacionados com os direitos das 
comunidades indígenas, como seu necessário antecedente lógico e de 
resto mantida a prerrogativa institucional do Ministério Público de 
continuar a exercer a fiscalização do andamento normal desse 
empreendimento até sua fase de instalação - manter-se diante desse 
quadro probatório a decisão vestibular, no tocante à suspensividade de 
realização dos estudos técnicos, creio eu, seria atentar contra os 
princípios da razoabilidade, de adequação e de necessidade, 
contravindo ao interesse público.

Em vista do exposto, JULGO PROCEDENTE, em 
parte, a presente AÇÃO CIVIL PÚBLICA, proposta pelo MINISTÉRIO 
PÚBLICO FEDERAL, em face da UNIÃO FEDERAL e da 
COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP, para determinar à ré e à 
litisconsorte passiva que se abstenham de iniciar a fase de instalação 
do projeto hidroviário TELES PIRES/TAPAJÓS, dando concreção à 
obra pública, sem prévia autorização do Congresso Nacional, na forma 
do disposto no artigo 236, § 3o da Constituição Federal, deixando de 
acolher o pedido de suspensão dos estudos de impacto ambiental, com 
a revogação dessa determinação contida na decisão limiriac
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antecipatória dos efeitos da tutela. Mantenho a multa diária de 
R$-10.000,00 em caso de descumprimento da decisão.

* £

/■s

Partes isentas de custas, conforme art. 4o, incisos I 
e III da Lei n° 9.289, de 4.7.96, incabendo pagamento de verba ^
honorária, face ao disposto no art. 18 da Lei n° 7.347, de 24.07.85. /c

Sentença sujeita ao reexame necessário.

P.R.I.

Aos Z!>dias 6o m ês de 0 $  de 4 ^  
Foram-ma entregues es te s  autos por parte do 
ExmV Sr. Dr. JUIZ 
de Santarém, do que

lavrei este  termo, ú
SUy

FEDERAL da SubseçãoS U D S tç

m ,;7

C E R T I D Ã O
C e r t i f i c o  q u e  n e a t a  c a t a  a r. « e n -

t . n ç a  u* f Í U 4  p u b l i c a * .  n a  
i e c e  . r i a  da Ju.ZO v-a V a r a  D e s c e n -  
t  r  a 1 i * a .. a de Saneai t;T»

Santurém-Pará. Z 5T~/ _Q 6  /

C E R T I D Ã O

f \ .  ;£.c0  q u e  a r e e p e i t * vu* s e n t e n ç a  de
£ .  "i r e g i s t r a d a  n o  l ivro d.» ” * e 9 Í9tr°
o.  J .  ” n ° à s  f ls.  ....
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÕES ADMINISTRATIVAS 

SEÇÃO DE PROTOCOLO E ARQUIVO

Referência: Proc. PGR n° 08100.005430/99-79

MPF.
Autuado e encaminhado à Sexta Câmara de Coordenação e Revisão do

CCA/SPA, em 06/07/99.

Q y O r r A f v o ^
Sandra Florentino <Sandra Florentino da Silva 

Chefe da Seção de Protocolo e Arquivo



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

ATA DA 184a REUNIÃO DA 6a CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO

Realizada aos 03 (três) dias do mês de dezembro de 1999, às 15:00 (quinze) horas, na sede da 
Procuradoria Geral da República - sala 101 - Brasília (DF), em sessão ordinária da 6a Câmara de 
Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, estiveram presentes a Dra. Maria Eliane 
Menezes de Farias, a Dra. Deborah Macedo Duprat de Britto Pereira e a Dra. Raquel Elias Ferreira 
Dodge. Foi deliberado:

DESCRIÇÃO DO ITEM 18:

“Procedimento Administrativo MPF/PGR/N0 08100.005430/99-79. Assunto: Dossiê de 
Acompanhamento contendo cópia de sentença que deferiu parcialmente o pedido na Ação Civil 
Pública sobre a Hidrovia do Tapajós, para fins de análise e decisão por parte dos Membros quanto 
às medidas a serem adotadas em relação ao teor da mesma. Relatora: Dra. Maria Eliane Menezes 
de Farias. Decisão: Procedida a análise do assunto, a Câmara decidiu, à unanimidade, dar 
conhecimento da sentença a todos os Procuradores que atuam na questão indígena.”



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
6* C âm ara d e  C oordenação  e Revisão 
(Com unidades Indígenas e Minorias)

OFÍCIO/CIRC/N0 026/99/CaDIM/MPF Brasília, 17 de ctelembro de 1999

Assunto: Encaminha, para conhecimento, cópia do Procedimento Administrativo MPF/PGR/ 
N° 08100.005430/99-79 (dossiê de acompanhamento).

Reunião Ordinária dos Membros desta 6a Câmara de Coordenação e Revisão, conforme 
citação abaixo transcrita, encaminhamos a Vossa Excelência, em anexo, para conhecimento, 
copia do Procedimento Administrativo MPF/PGR/N0 08100.005430/99-79 (dossiê de 
acompanhamento), tratando das questões nele citadas:

- Descrição do Item 18: Procedimento Administrativo MPF/PGR/N0
08100.005430/99-79. Assunto: Dossiê de Acompanhamento contendo 
cópia de sentença que deferiu parcialmente o pedido de Ação Civil Pública 
sobre a Hidrovia do Tapajós, para fins de análise e decisão por parte dos 
Membros quanto às medidas a serem adotadas em relação ao teor da 
mesma. Relatora: Dra. Maria Eliane M enezes de Farias. Decisão: 
Procedida a análise do assunto, a Câmara decidiu, à unanimidade, dar 
conhecimento da sentença a todos os Procuradores que atuam na questão 
indígena”.

Senhor(a) Procurador(a);

De ordem, e visando cumprir decisão adotada no item 18 da Ata da 184a

Atenciosamente,

AssessorTO-6L£Zâmara-d«-e5ordenação e Revisão



RELAÇÃO DE ENCAMINHAMENTO DOS OFÍCIOS CIRCULARES N° 025 E 026/99/CaDIM/MPF.

1. AGEU FLORÊNCIO DA CUNHA -  PR/AM -  AM
2. ALEXANDRE ESPINOSA BRAVO BARBOSA -  PR/ES -  ES
3. ÁLVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ -  PR/MG -  MG
4. ANA LÚCIA AMARAL -  PRR 3a REGIÃO
5. ANALÚCIA DE ANDRADE HARTMANN -  PR/SC -  SC
6. ANELISE BECKER -  PRM RIO G RANDE-RS
7. ANTÔNIA LÉLIA NEVES SANCHES KRUEGER -  PR/PR -  PR
8. ANTÔNIO EDÍLIO MAGALHÃES TEIXEIRA -  PR/PB -  PB
9. ANTÔNIO JOSÉ DONIZETTI MOLINA DALOIA -  PRM SANTOS -  SP
10. AURÉLIO VIRGÍLIO VEIGA RIOS -  PR/DF -  DF
11. BENEDITO IZIDRO DA SILVA -  PRR 5a REGIÃO
12. CLÁUDIO DUTRA FONTELLA -  PRM DE CHAPECÓ -  SC
13. CLÁUDIO VALENTIM CRISTANI -  PRM JOINVILLE -  SC
14. DANILCE VANESSA ARTE ORTIZ -  PRM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS -  SP
15. DELSON LYRA DA FONSECA -  PR/AL -  AL
16. EDUARDO ANDRÉ LOPES PINTO -  PR/RR -  RR
17. FELÍCIO DA ARAÚJO PONTES JÚNIOR -  PRM SANTARÉM -  PA
18. FELÍCIO DE ARAÚJO PONTES JÚNTOR -  PR/PA -  PA
19. FRANCISCO DE ASSIS MARINHO FILHO -  PR/RO -  RO
20. GILSON GAMA MONTEIRO -  PR/SE -  SE
21. GISELE ELIAS DE LIMA PORTO -  PR/RJ -RJ
22. IEDA HOPPE LAMAISON -  PRR 4a REGIÃO
23. JOÃO MARQUES BRANDÃO NETO -  PRM DE BLUMENAU -  SC
24. JOSÉ ADÓNIS CALLOU DE ARAÚJO SÁ -  PR/CE -  CE
25. JOSÉ LEÃO JÚNIOR -  PRM ILHÉUS -  BA
26. JOSÉ MAURÍCIO GONÇALVES -  PR/AP -  AP
27. JOSÉ ROBERTO FIGUEIREDO SANTORO -  PRR Ia REGIÃO
28. JUAREZ MERCANTE PRM PASSO FUNDO -  RS
29. LUIZ ROBERTO GUEDES BEMVENUTO -  PR/MT -  MT
30. MARCELO VEIGA BECKHAUESEN -  PR/RS -  RS
31. MARCO TÚLIO DE OLIVEIRA E SILVA -  PR/GO -  GO
32. MARCUS VINÍCIUS AGUIAR MACEDO - PR/ACRE -  ACRE
33. MARIA LUIZA GRABNER -  PR/SP -  SP
34. MÁRIO LÚCIO DE AVELAR -  PR/TO -  TO ,
35. NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO -  PR/MA -  MA
36. NÍVIO DE FREITAS SILVA FILHO -  PRR 2a REGIÃO
37. OSMAR VERONESE -  PRM SANTO ÂNGELO -  RS
38. PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES -  PR/PE -  PE
39. PRM DOURADOS -  MS
40. PRM LONDRINA -  PR
41. PRM MARINGÁ-PR
42. ROBÉRIO NUNES DOS ANJOS FILHO -  PR/BA -  BA
43. RODRIGO VALDÉZ DE OLIVEIRA -  PRM BAURU -  SP
44. SAMUEL MIRANDA ARRUDA -  PRM CAMPINA GRANDE -  PB
45. SIDNEY PESSOA MADRUGA DA SILVA -  PRM IMPERATRIZ -  MA



46. SÍLVIO PEREIRA AMORIM -  PR/MS -  MS
47. SÔNIA CRISTINA NICH1 -  PRM JOAÇABA -  SC
48. TRANVANVAN DA SILVA FEITOSA -  PR/PI -  PI
49. UB IR AT AN CAZETTA -  PRM MARABÁ -  PA
50. VINÍCIUS MARAJÓ DAS SECCHI -  PRM SOROCABA -  SP



PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SANTA CATARINA 
PROCURADORIA REGIONAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO

Ofício n.° 0072/00-PRDC/SC

Florianópolis, 28 de janeiro de 2000.

9 Senhora Subprocuradora-Geral:

Faço menção ao OFÍCIO/CIRC/N0 026/99/CaDIM/MPF, 
datado de 17.11.99, dessa origem, para solicitar de Vossa Excelência cópia da 
inicial da Ação Civil Pública sobre a Hidrovia do Tapajós.

m

consideração.
Na oportunidade, renovo protestos de elevada

Procuradora da República
Do c d e m

/-I  c

L

Lrn, Q2"  / o ^

U U  CâmaraEXCELENTÍSSIMA SENHORA 
DOUTORA MARIA ELIANE MENEZES DE FARIAS 
DD. SUBPROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA 
COORDENADORA DA 6a CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 
(COMUNIDADES INDÍGENAS E MINORIAS)
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA 
BRASÍLIA-DF 
\rc

Çntregn# na ÇaQlM-6.*  Câmara
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
6a. Câmara de Coordenação e Revisão 

(Comunidades Indígenas e Minorias)

OFÍCIO/N0 004/2000/CaDIM/MPF Brasília, 03 de fevereiro de 2000.

Assunto: Encaminha cópia da inicial da Ação Civil Pública sobre a Hidrovia do Tapajós.

Senhora Procuradora

De ordem e conforme solicitado por meio do Ofício n° 0072/00-PRDC/SC, datado de 28 de 
janeiro de 2000, encaminhamos a Vossa Excelência cópia da inicial da Ação Civil Pública 
sobre a Hidrovia do Tapajós.

Atenciosamente,

") T

Assessor
CETCLT

io ú tta ^ -C
TTFLIO VITURINO DA SILVA------

âmara-deCoordenação e Revisão

A Sua Excelência a Senhora 
Doutora ANALÚCIA HARTMANN 
Dignissima Procuradora da República em Santa Catarina 
Florianópolis - SC



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

ontem, -

<2,0 oxÚ co- oo8cdg/&#~J{

Assessor da 6,* Câmara da Coordenado e Revisão

D r^ ^ c U -o  gxirAvurJUA-Sf  A ç o ?

Secretário Adminlstrativ

Encaminhe-se afo), rn fi )V a pedido dg- fúh b
01ARQ/CCA,

Analista de Arqu. õíõglã/Pãifii
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