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EXCELENTÍSSIMO(A)  JUIZ(ÍZA)  FEDERAL  DA  ___ª  VARA  DA  SUBSEÇÃO

JUDICIÁRIA DE ARAGUAÍNA/TO.

PRM-ARAGUAÍNA-MANIFESTAÇÃO-1414/2019

Inquérito Civil nº 1.36.000.000018/2015-88

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  presentado  pelo

Procurador  da  República  signatário,  no  exercício  de  suas  atribuições  constitucionais  e  legais,

legitimado nos termos do art. 129, inciso III, da Constituição da República, do art. 6o., inciso VII,

alíneas “a” e “b”, da Lei Complementar n. 75/1.993 e do art. 5o., inciso I, da Lei n. 7.347/1.985,

vem à presença de Vossa Excelência, com fundamento nos artigos 1o., inciso IV e 3o., ambos da

Lei n. 7.347/1.985, propor a presente:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER,

com pedido de tutela provisória de urgência, de natureza antecipada,

pelas razões de fato e fundamentos de direito adiante deduzidos, em face do:

(a) Instituto Nacional  de Colonização e Reforma Agrária (INCRA),  pessoa jurídica de

direito  público  interno  (autarquia  federal),  inscrito  no  CNPJ/MF  sob  n.  00.375.972/0001-60,

sediado  no  Setor  Bancário  Norte  (SBN),  Quadra  01,  Bloco  D,  Edifício  Palácio  do

Desenvolvimento, CEP 70057-900, Brasília/DF, podendo ser citado, nos termos do art. 242, § 3o.,

do  Código  de  Processo  Civil,  perante  sua  Procuradoria  Federal  Especializada  no  Estado  do

Tocantins,  localizada  na  AANE  40,  Alameda  01,  QI  8,  Lote  1/A,  Setor  das  Autarquias,

Palmas/TO; e da
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(b) União, pessoa jurídica de direito público interno (ente político), podendo ser citada, nos

termos do art. 242, § 3o., do Código de Processo Civil, perante a Procuradoria da União no Estado

do Tocantins, localizada na Avenida Joaquim Teotônio Segurado, Quadra 402 Sul, Conjunto 01,

Lote 13, Plano Diretor Sul, Palmas/TO.

OBJETO DA AÇÃO

A presente ação tem por objetivo obrigar o Instituto Nacional de

Colonização e Reforma Agrária (Incra) e a União a realizarem obras emergenciais de manutenção

e conservação das estradas existentes, além de obras de construção das estradas previstas e ainda

não implementadas no Projeto de Assentamento Paraíso (PA Paraíso), localizado no Município de

Araguaína/TO.

I. O  S FATOS  .

1.  Este  2o.  Ofício  da  Procuradoria  da  República  no  Município  de

Araguaína/TO instaurou Inquérito Civil (autuado sob o n. 1.36.001.000018/2015-88) em  30 de

setembro de 2.015 com o fim de apurar as deficiências na prestação do serviço de transporte

escolar no  Projeto  de  Assentamento  Paraíso (PA  Paraíso),  localizado  no  Município  de

Araguaína/TO,  tendo  em  vista  representação  apresentada  pela  Câmara  dos  Vereadores  de

Araguaína/TO no sentido de que 6 (seis) alunos da rede pública de ensino, moradores de referida

comunidade, tinham de caminhar mais de 5 Km (cinco quilômetros) de suas casas até o local onde

passam os veículos de transporte escolar, em razão da ausência de condições de trafegabilidade,

por falta de manutenção, das estradas vicinais que interligam os lotes de referida gleba rural (cf.

fls. 01/07 do documento 01).

2. No  decorrer  do  procedimento,  verificou-se,  por  meio  de

informações prestadas pelo próprio Incra, a partir de vistoria in loco realizada no dia 24 de abril

de  2.019  (cf.  ofício  n.  34178/2019/SR(26)TO-G/SR(26)TO/INCRA-INCRA,  às  fls.  73  do

2 de 16

Num. 66177644 - Pág. 2Assinado eletronicamente por: THALES CAVALCANTI COELHO - 02/07/2019 14:24:34
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070214243444800000065532170
Número do documento: 19070214243444800000065532170



              
            
 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA-TO

GABINETE DO 2º OFÍCIO

documento 01),  que as  estradas  do PA Paraíso se encontram em  condições  “precárias”,  com

trechos  apresentando  “quantidade  excessiva”  de  defeitos  que  limitam  o  acesso  das  famílias

moradoras do local - tais como: uma seção transversal completamente desconforme; elevadíssimo

número de buracos; ausência quase total de revestimento; e problemas difusos de drenagem (cf.

Parecer  n.  7753/2019/SR(26)TO-D1/SR(26)TO-D/SR(26)TO/INCRA-INCRA,  às  fls.  79/83  do

documento 01).

2.1. Expressamente,  nos  termos  do  próprio  parecer  apresentado  pela

autarquia federal, as estradas existentes no PA Paraíso podem ser classificadas da seguinte forma:

5% (cinco por cento) em péssimo estado; 40% (quarenta por cento) em estado muito ruim; 46%

(quarenta e seis por cento) em estado ruim; e 9% (nove por cento) em estado regular (cf. Parecer

n.  7753/2019/SR(26)TO-D1/SR(26)TO-D/SR(26)TO/INCRA-INCRA,  às  fls.  79/83  do

documento 01).

2.2. Relevante ressaltar que, também de acordo com referido documento,

dentre os trechos de estrada sem qualquer condição de tráfego estão:  (i) o que dá acesso a uma

pequena vila do projeto de assentamento, onde ficam localizadas as escolas locais – classificado

como “muito ruim”; e (ii) os que dão acesso ao lote do sr. José Honório de Freitas, pai do aluno

Felipe Honório de Freitas, pessoa com deficiência nos termos do art. 2o. da Lei n. 13.146/2.015

(Lei Brasileira de Inclusão) (cf. fls. 05/07 do documento 01) – classificados como “péssimos” (cf.

Parecer  n.  7753/2019/SR(26)TO-D1/SR(26)TO-D/SR(26)TO/INCRA-INCRA,  às  fls.  79/83  do

documento 01).

3. Durante a investigação, constatou-se, outrossim, que dos  53,9 Km

(cinquenta  e  três  quilômetros  e  novecentos  metros)  de  estradas  pré-definidas  no

georreferenciamento do Projeto de Assentamento Paraíso, apenas  20,8 Km (vinte quilômetros e

oitocentos metros) já foram construídos – conquanto se encontrem em condições precárias, nos

termos supra apresentados -, de modo que 33,1 Km   (  trinta e três quilômetros e cem metros  )   – ou

61% (sessenta e um porcento) do total – não   foram sequer edificados ainda  .
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4. De acordo com o já mencionado Parecer n. 7753/2019/SR(26)TO-

D1/SR(26)TO-D/SR(26)TO/INCRA-INCRA (cf. fls. 79/83 do  documento 01), a resolução dos

problemas de mobilidade identificados no PA Paraíso deve ser efetuada em duas etapas, a saber:

(a) em uma primeira etapa, por meio da realização de obras emergenciais para a reabilitação do

tráfego nas estradas já existentes - que incluem o patrolamento imediato com a recomposição da

seção transversal em todos os trechos que não se encontram em bom estado de conservação

(pormenorizadamente  indicados  no  documento),  além  da  reconstrução  de  uma  ponte,  a

construção de dois bueiros e a  reconstrução de outro bueiro;  (b) em uma  segunda etapa, pela

elaboração e execução de projeto de construção das estradas previstas e ainda não implementadas

– iniciando-se pela elaboração de estudos técnicos (hidrológicos, topográficos e geotécnicos) e

ambientais que viabilizem a realização da obra.

5. A despeito de reconhecer a situação gravíssima das condições de

acesso e mobilidade no PA Paraíso – que impactam diretamente no pleno exercício dos direitos

fundamentais de seus moradores, notadamente os direitos fundamentais sociais ao  trabalho,  à

educação e  ao  transporte (CR,  art.  6o.)  -,  e  a  consequente urgência de adoção das  medidas

supraindicadas,  o  Incra,  por  meio  de  sua  Superintendência  no  Estado  do  Tocantins,  alegou

padecer  de  restrições  orçamentárias  e  financeiras  para  o  exercício  de  2.019,  em  razão  da

suspensão,  pela  presidência  da  autarquia,  de  convênios  com  Muncípios  para  ações  de

infraestrutura, e da existência de dotações orçamentárias somente para o a realização de despesas

obrigatórias e contratuais já existentes (cf. ofício n. 34178/2019/SR(26)TO-G/SR(26)TO/INCRA-

INCRA, às fls. 73 do documento 01).

6. Em face do quadro narrado, constatada a lesão aos direitos sociais

ao trabalho, à educação e ao transporte dos integrantes das 137 (cento e trinta e sete) famílias

que vivem no PA Paraíso,  tendo  em vista  o  descumprimento,  pelos  requeridos,  do  dever  de

garantia de tais  direitos  fundamentais  (CR, art.  5o.),  e inviabilizada a alternativa de resolução

extraprocessual do problema, impôs-se ao Ministério Público Federal o ajuizamento da presente
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ação, voltada à  condenação dos requeridos às obrigações de fazer consistentes   na realização de  

obras  emergenciais  de  conservação  e  manutenção  das  estradas  já  existentes  e  de  obras  de

construção das estradas previstas e ainda não implementadas   no Projeto de Assentamento Paraíso  ,

localizado no Município de Araguaína/TO.

II. OS FUNDAMENTOS JURÍDICOS.

II.i. Fundamentos jurídicos dos pedidos de tutela final (condenação

às  obrigações  de  fazer  consistentes  na  realização  emergencial    de  obras  de    conservação  e  

manutenção das estradas existentes no Projeto de Assentamento Paraíso e  na  realização de

obras de construção   das estradas previstas e ainda não implementadas   no PA Paraíso).

7. No  plano  do  direito  material,  fundamenta-se  o  pedido  de

condenação dos requeridos às obrigações de fazer consistentes na realização emergencial   de obras  

de   conservação e manutenção das estradas já existentes   e na realização de obras de construção   das  

estradas  previstas  e  ainda não implementadas no  PA Paraíso no  art.  6  o  .  da Constituição da  

República, segundo o qual s  ão   direitos sociais   a   educação  , a saúde, a alimentação, o   trabalho  , a  

moradia, o   transporte  , o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à  

infância, a assistência aos desamparados.

7.1. Com  efeito,  segundo  Paulo  Gustavo  Gonet  Branco,  os  direitos

sociais correspondem a direitos a prestações materiais, consubstanciando-se em direitos devidos

pelo Estado – muito embora também vinculem os particulares, cujo objeto consiste numa utilidade

concreta (bem ou serviço)1.

8. Com  relação,  particularmente,  aos  direitos  sociais  dos

1 MENDES, Gilmar Ferreira. BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 11a. Edição. São 
Paulo: Editora Saraiva, 2.016. P. 159.
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trabalhadores  rurais ao  trabalho,  à  educação  e  ao  transporte,  notadamente  os  oriundos  de

famílias assentadas por meio de programas de reforma agrária, decorre também do art. 2o.,  § 2o,

alínea “b”, da Lei n. 4.504/1.964, que  estabelece  é dever     do    Poder Público   zelar para que a

propriedade da terra desempenhe sua função social,  promovendo o  bem-estar coletivo,  sendo

certo que o bem-estar dos trabalhadores rurais resta caracterizado com o atendimento de suas

necessidades básicas (Lei n. 8.629/1.993, art. 9o., § 5o.). 

9. In casu, consoante supra relatado, o próprio  Incra, ora requerido,

reconhece a  situação gravíssima das  condições  de  acesso  e  mobilidade  no  PA Paraíso  –  que

impacta  diretamente  no  pleno  exercício  dos  direitos  fundamentais  de  seus  moradores,

notadamente os direitos fundamentais sociais ao trabalho, à educação e ao transporte (CR, art. 6o.)

-,  e  a  consequente  premência  na  adoção de  medidas  de  correção dos  problemas  apontados  -

demonstrando, portanto, conhecimento de seus deveres constitucional e legal e, a princípio, boa-fé

na busca de seu cumprimento.

9.1. Contudo, conforme narrado,  a despeito dos esforços empreendidos

pela autarquia, bem como das obras de conservação e manutenção realizadas no ano de 2.014 em

parceria  com o  Município  de  Araguaína/TO,  as  estradas  do  PA Paraíso  seguem,  atualmente,

apenas  parcialmente  implementadas,  sendo  que  os  trechos  já  existentes  se  encontram  sem

condições de trafegabilidade, em prejuízo, de um modo geral, à locomoção dos assentados, e,

especialmente, ao escoamento de sua produção agrossilvopastoril e ao trasporte escolar dos alunos

da rede pública de ensino.

9.2. Assim,  e  considerando  que  tal  situação  já  perdura  há  quase  5

(cinco) anos, sem perspectiva de resolução em curto prazo por parte dos requeridos, se revelou

necessária a tutela judicial da questão.

10. A  possibilidade de  o  Poder  Judiciário  impor à  administração

pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas voltadas a conferir efetividade ao
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postulado  da  dignidade  humana  ou  outros  direitos  fundamentais é  questão  sedimentada  na

jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal, que tem posição consolidada no sentido de que o

Poder Judiciário   não pode se omitir   quando os órgãos competentes comprometem a eficácia dos  

direitos fundamentais individuais e coletivos.

10.1. Na  linha  de  entendimento  da  Corte,  em  situações  tais  não  há

violação ao    princípio da separação dos poderes  ,  vez que não ocorre intromissão na esfera de

discricionariedade do administrador público – que tem o dever de conferir efetividade às normas

constitucionais,  notadamente  as  de  eficácia  plena,  como  no  caso  dos  autos  -,  tampouco

transgressão à    cláusula da reserva do possível  , eis que, em casos como os citados, cuida-se da

garantia ao mínimo existencial – o qual, como sabido, compreende um complexo de prerrogativas

cuja concretização revela-se capaz de assegurar condições adequadas de existência digna.

11. Nesse diapasão, em caso análogo ao dos autos, o Supremo Tribunal

Federal  reconheceu,  em sede  de    repercussão geral  2  ,  a    possibilidade    de  imposição  ao  poder  

público de obrigação de fazer consistente na   realização emergencial de obras para a garantia  

de  direitos  fundamentais,  naquela  ocasião  a  partir  de  um  caso  concreto  envolvendo

estabelecimento  prisional  em  péssimas  condições  de  manutenção,  consoante  demonstra  o

paradigmático julgado cuja ementa segue transcrita, in verbis:

“REPERCUSSÃO GERAL.  RECURSO DO MPE CONTRA ACÓRDÃO DO TJRS. REFORMA

DE SENTENÇA QUE DETERMINAVA A EXECUÇÃO DE OBRAS NA CASA DO ALBERGADO

DE URUGUAIANA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E

DESBORDAMENTO DOS LIMITES DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO

QUE  CONSIDEROU  DIREITOS  CONSTITUCIONAIS  DE  PRESOS  MERAS  NORMAS

2 Tese  de  Repercussão  Geral:  “É  lícito  ao  Judiciário  impor  à  Administração  Pública  obrigação  de  fazer,
consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para
dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade
física e moral, nos termos do que preceitua o artigo 5º (inciso XLIX) da Constituição Federal, não sendo oponível
à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos Poderes”.
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PROGRAMÁTICAS. INADMISSIBILIDADE.  PRECEITOS QUE TÊM EFICÁCIA PLENA E

APLICABIILIDADE  IMEDIATA.  INTERVENÇÃO  JUDICIAL  QUE  SE  MOSTRA

NECESSÁRIA E ADEQUADA PARA PRESERVAR O VALOR FUNDAMENTAL DA PESSOA

HUMANA.  OBSERVÂNCIA,  ADEMAIS,  DO  POSTULADO  DA  INAFASTABILIDADE  DA

JURISDIÇÃO.  RECURSO  CONHECIDO  E  PROVIDO  PARA  MANTER  A  SENTENÇA

CASSADA PELO TRIBUNAL. 

I -  É  lícito ao Judiciário  impor à Administração Pública obrigação de fazer,  consistente na

promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais. 

II - Supremacia da dignidade da pessoa humana que legitima a intervenção judicial. 

III - Sentença reformada que, de forma correta, buscava assegurar o respeito à integridade física e

moral dos detentos, em observância ao art. 5º, XLIX, da Constituição Federal. 

IV - Impossibilidade de opor-se à sentença de primeiro grau o argumento da reserva do possível

ou princípio da separação dos poderes. 

V - Recurso conhecido e provido.”

(RE  592581,  Relator(a):  Min.  RICARDO  LEWANDOWSKI,  Tribunal  Pleno,  julgado  em

13/08/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-018 DIVULG

29-01-2016 PUBLIC 01-02-2016) .”.

11.1. Em  outra  oportunidade,  a  Suprema  Corte reconheceu  a

possibilidade    de  imposição  ao  poder  público  de  obrigação  de  fazer  consistente  na  

implementação de políticas públicas definidas pela Constituição   sempre que os órgãos estatais  

competentes  descumprirem  os  encargos  político-jurídicos  que  sobre  eles  incide  em  caráter

impositivo,  comprometendo,  assim,  a  integridade  dos    direitos  sociais  ,  conforme  consta  o

paradigmático julgado cuja ementa segue parcialmente transcrita, ipsis literis:

“CRIANÇA DE ATÉ  CINCO ANOS DE  IDADE  -  ATENDIMENTO  EM CRECHE E  EM PRÉ-

ESCOLA  -  SENTENÇA  QUE  OBRIGA  O  MUNICÍPIO  DE  SÃO  PAULO  A MATRICULAR

CRIANÇAS EM UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRÓXIMAS DE SUA RESIDÊNCIA OU DO

ENDEREÇO  DE  TRABALHO  DE  SEUS  RESPONSÁVEIS  LEGAIS,  SOB  PENA DE  MULTA

DIÁRIA POR CRIANÇA NÃO ATENDIDA - LEGITIMIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DAS

“ASTREINTES”  CONTRA  O  PODER  PÚBLICO  -  DOUTRINA  -  JURISPRUDÊNCIA  -

OBRIGAÇÃO  ESTATAL  DE  RESPEITAR  OS  DIREITOS  DAS  CRIANÇAS  -  EDUCAÇÃO

INFANTIL -  DIREITO ASSEGURADO PELO PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL (CF, ART.
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208, IV, NA REDAÇÃO DADA PELA EC Nº 53/2006) - COMPREENSÃO GLOBAL DO DIREITO

CONSTITUCIONAL À  EDUCAÇÃO -  DEVER  JURÍDICO CUJA EXECUÇÃO  SE IMPÕE AO

PODER PÚBLICO, NOTADAMENTE AO MUNICÍPIO (CF, ART. 211, § 2º) -  LEGITIMIDADE

CONSTITUCIONAL  DA  INTERVENÇÃO  DO  PODER  JUDICIÁRIO  EM  CASO  DE

OMISSÃO ESTATAL NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PREVISTAS NA

CONSTITUIÇÃO -  INOCORRÊNCIA  DE  TRANSGRESSÃO  AO  POSTULADO  DA

SEPARAÇÃO DE PODERES -  PROTEÇÃO JUDICIAL DE DIREITOS SOCIAIS, ESCASSEZ

DE RECURSOS E A QUESTÃO DAS “ESCOLHAS TRÁGICAS” - RESERVA DO POSSÍVEL,

MÍNIMO  EXISTENCIAL,  DIGNIDADE  DA  PESSOA  HUMANA  E  VEDAÇÃO  DO

RETROCESSO SOCIAL - PRETENDIDA EXONERAÇÃO DO ENCARGO CONSTITUCIONAL

POR  EFEITO  DE  SUPERVENIÊNCIA  DE  NOVA  REALIDADE  FÁTICA  -  QUESTÃO  QUE

SEQUER  FOI  SUSCITADA NAS  RAZÕES  DE  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  -  PRINCÍPIO

“JURA NOVIT CURIA” - INVOCAÇÃO EM SEDE DE APELO EXTREMO - IMPOSSIBILIDADE -

RECURSO  DE  AGRAVO  IMPROVIDO.  POLÍTICAS  PÚBLICAS,  OMISSÃO  ESTATAL

INJUSTIFICÁVEL E INTERVENÇÃO CONCRETIZADORA DO PODER JUDICIÁRIO EM TEMA

DE EDUCAÇÃO INFANTIL: POSSIBILIDADE CONSTITUCIONAL. 

- A educação infantil representa prerrogativa constitucional indisponível, que, deferida às crianças, a

estas assegura,  para efeito de seu desenvolvimento integral,  e como primeira etapa do processo de

educação  básica,  o  atendimento  em  creche  e  o  acesso  à  pré-escola  (CF,  art.  208,  IV).  -  Essa

prerrogativa jurídica, em conseqüência, impõe, ao Estado, por efeito da alta significação social de que

se reveste a educação infantil, a obrigação constitucional de criar condições objetivas que possibilitem,

de maneira concreta, em favor das “crianças até 5 (cinco) anos de idade” (CF, art. 208, IV), o efetivo

acesso  e  atendimento  em creches  e  unidades  de  pré-escola,  sob  pena  de  configurar-se  inaceitável

omissão governamental, apta a frustrar, injustamente, por inércia, o integral adimplemento, pelo Poder

Público, de prestação estatal que lhe impôs o próprio texto da Constituição Federal.

- A educação infantil, por qualificar-se como direito fundamental de toda criança, não se expõe, em seu

processo de concretização, a avaliações meramente discricionárias da Administração Pública nem se

subordina a razões de puro pragmatismo governamental.

- Os Municípios - que atuarão, prioritariamente, no ensino fundamental e na educação infantil (CF, art.

211, § 2º) - não poderão demitir-se do mandato constitucional, juridicamente vinculante, que lhes foi

outorgado pelo art. 208, IV, da Lei Fundamental da República, e que representa fator de limitação da

discricionariedade  político-administrativa  dos  entes  municipais,  cujas  opções,  tratando-se  do

atendimento  das  crianças  em  creche  (CF,  art.  208,  IV),  não  podem  ser  exercidas  de  modo  a

comprometer, com apoio em juízo de simples conveniência ou de mera oportunidade, a eficácia desse
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direito básico de índole social.

-  Embora  inquestionável  que  resida,  primariamente,  nos  Poderes  Legislativo  e  Executivo,  a

prerrogativa de formular e executar políticas públicas,  revela-se possível, no entanto, ao Poder

Judiciário, ainda que em bases excepcionais, determinar, especialmente nas hipóteses de políticas

públicas definidas pela própria Constituição, sejam estas implementadas, sempre que os órgãos

estatais competentes, por descumprirem os encargos político- -jurídicos que sobre eles incidem

em caráter impositivo, vierem a comprometer, com a sua omissão, a eficácia e a integridade de

direitos sociais e culturais impregnados de estatura constitucional  .  

DESCUMPRIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DEFINIDAS EM SEDE CONSTITUCIONAL:

HIPÓTESE LEGITIMADORA DE INTERVENÇÃO JURISDICIONAL. 

- O Poder Público - quando se abstém de cumprir, total ou parcialmente, o dever de implementar

políticas públicas definidas no próprio texto constitucional - transgride, com esse comportamento

negativo,  a  própria  integridade  da  Lei  Fundamental,  estimulando,  no  âmbito  do  Estado,  o

preocupante fenômeno da erosão da consciência constitucional.  Precedentes: ADI 1.484/DF, Rel.

Min. CELSO DE MELLO, v.g..

- A inércia estatal em adimplir as imposições constitucionais traduz inaceitável gesto de desprezo pela

autoridade da Constituição e configura, por isso mesmo, comportamento que deve ser evitado. É que

nada se revela mais nocivo, perigoso e ilegítimo do que elaborar uma Constituição, sem a vontade de

fazê-la cumprir integralmente, ou, então, de apenas executá-la com o propósito subalterno de torná-la

aplicável  somente  nos  pontos  que  se  mostrarem  ajustados  à  conveniência  e  aos  desígnios  dos

governantes, em detrimento dos interesses maiores dos cidadãos.

- A intervenção do Poder Judiciário, em tema de implementação de políticas governamentais previstas e

determinadas no texto constitucional, notadamente na área da educação infantil (RTJ 199/1219-1220),

objetiva neutralizar os efeitos lesivos e perversos, que, provocados pela omissão estatal, nada mais

traduzem senão inaceitável insulto a direitos básicos que a própria Constituição da República assegura

à generalidade das pessoas. Precedentes.

A CONTROVÉRSIA PERTINENTE À “RESERVA DO POSSÍVEL” E A INTANGIBILIDADE DO

MÍNIMO EXISTENCIAL: A QUESTÃO DAS “ESCOLHAS TRÁGICAS”. 

- A destinação de recursos públicos, sempre tão dramaticamente escassos, faz instaurar situações de

conflito, quer com a execução de políticas públicas definidas no texto constitucional, quer, também,

com a  própria  implementação  de  direitos  sociais  assegurados  pela  Constituição  da  República,  daí

resultando contextos de antagonismo que impõem, ao Estado, o encargo de superá-los mediante opções

por  determinados  valores,  em  detrimento  de  outros  igualmente  relevantes,  compelindo,  o  Poder

Público, em face dessa relação dilemática, causada pela insuficiência de disponibilidade financeira e
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orçamentária, a proceder a verdadeiras “escolhas trágicas”, em decisão governamental cujo parâmetro,

fundado  na  dignidade  da  pessoa  humana,  deverá  ter  em perspectiva  a  intangibilidade  do  mínimo

existencial, em ordem a conferir real efetividade às normas programáticas positivadas na própria Lei

Fundamental. Magistério da doutrina.

- A cláusula da reserva do possível - que não pode ser invocada, pelo Poder Público, com o propósito

de fraudar,  de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria

Constituição - encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial,  que

representa,  no contexto de nosso ordenamento positivo, emanação direta do postulado da essencial

dignidade da pessoa humana. Doutrina. Precedentes.

-  A  noção  de  “mínimo  existencial”,  que  resulta,  por  implicitude,  de  determinados  preceitos

constitucionais  (CF,  art.  1º,  III,  e  art.  3º,  III),  compreende  um  complexo  de  prerrogativas  cuja

concretização  revela-se  capaz  de  garantir  condições  adequadas  de  existência  digna,  em  ordem  a

assegurar,  à  pessoa,  acesso efetivo  ao  direito  geral  de liberdade  e,  também,  a prestações positivas

originárias do Estado, viabilizadoras da plena fruição de direitos sociais básicos, tais como o direito à

educação,  o  direito  à  proteção  integral  da criança  e do adolescente,  o  direito  à  saúde,  o  direito  à

assistência social,  o  direito  à moradia,  o  direito à alimentação e o direito à segurança.  Declaração

Universal dos Direitos da Pessoa Humana, de 1948 (Artigo XXV). (...).

(ARE 639337 AgR, Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 23/08/2011,

DJe-177 DIVULG 14-09-2011 PUBLIC 15-09-2011 EMENT VOL-02587-01 PP-00125) 

12. No âmbito do direito instrumental, a legitimidade ativa para a ação

resta devidamente caracterizada, haja vista que é função institucional do Ministério Público, nos

termos do art. 129, inciso III, da Constituição da República, assim como do art. 5º, inciso I, c. c. o

art. 1º, inciso IV, ambos da Lei n. 7.347/1.985, promover a   ação civil pública   para a proteção dos  

interesses difusos e coletivos - dentre os quais os direitos sociais ao   trabalho  , à   educação   e ao  

transporte (CR, art. 6º)  dos membros das 137 (cento e trinta e sete) famílias residentes no PA

Paraíso -, a qual, por força do art. 3º de mencionado diploma legal, pode ter por objeto, além da

condenação em dinheiro, o cumprimento de   obrigação de fazer   e de   não fazer  .

12.1. Conforme se depreende da narrativa dos fatos, no caso presente  a

via  mais  adequada à  proteção de  tais  direitos  sociais,  titularizado por  referidos  trabalhadores

rurais,  é a    processual  , diante da  necessidade premente de fazer cessar a lesão aos mencionados
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bens jurídicos transindividuais, a justificar, à luz do art.  5º,  inciso XXXV, da Constituição da

República, a propositura da presente ação, bem ainda a formulação de pedido incidental de tutela

de urgência, nos termos adiante delineados.

13. De  outro  lado,  ambos  os  requeridos  ostentam  legitimidade para

figurarem no  polo    passivo   da presente ação, vez que,  por se tratarem de pessoas jurídicas de

direito  público,  componentes  do Estado (em sentido  amplo),  lhes  é  comum o dever  geral  de

garantia dos direitos fundamentais, dentre os quais ao trabalho, à educação, ao transporte (CR, art.

6o. c. c. art. 23, inciso I), assim como o dever específico de zelar pelo bem-estar coletivo dos

trabalhadores rurais beneficiados pelos programas de reforma agrária (Lei n. 4.504/1.964, art. 2o.,

§ 2o, alínea “b”).

13.1. Nessa  linha,  no  que  se  refere,  particularmente,  ao  Incra, sua

legitimidade passiva para a ação encontra-se reforçada pelo que dispõe o art. 73, inciso IX e § 2o.,

alínea “a”, da  Lei n. 4.504/1.964 (Estatuto da Terra), segundo o qual a execução da política de

desenvolvimento rural, que inclui as ações de eletrificação rural e de    realização de obras de  

infraestrutura  , compete à autarquia  , sendo certo que, nos termos do art. 4o., inciso VI, alínea “a”,

da Instrução Normativa n. 15/2.004, que regula o processo de implantação de assentamentos pelo

Incra, esses devem ser dotados de infraestrutura básica, no que estão incluídas as   estradas  .

13.2. Com relação,  especificamente,  à  União,  sua legitimidade passiva

para ação é intensificada em face do teor do art. 184,  § 4o., da Constituição da República, que

estabelece que lhe compete fixar anualmente, em orçamento, o montante de recursos necessário

para atender ao programa de reforma agrária no exercício.

14. Portanto, de  todo  o  quadro  apresentado,  resta  indubitável  a

ocorrência de lesão aos direitos fundamentais ao trabalho, à educação e ao transporte titularizados

pelos  moradores  do  projeto  de  assentamento  Paraíso,  por  conta  do  descumprimento,  pelos

requeridos, do dever de instalação, manutenção e conservação da infraestrutura básica de projetos
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de  assentamento  destinados  à  execução  de  programa  de  reforma  agrária  a  famílias  de

trabalhadores rurais, razão pela qual se mostra como medida de Justiça a imposição de obrigações

de fazer consistentes na  realização emergencial    de obras de    conservação e manutenção das  

estradas  existentes no  Projeto  de  Assentamento  Paraíso  e  na  realização  de  obras  de

construção   das estradas previstas e ainda não implementadas   do PA Paraíso.

15. Vencidas as questões de mérito relativas à fundamentação jurídica

do pedido de tutela final, passa-se à análise dos fundamentos jurídicos do pedido de tutela de

urgência antecipada.

II.ii. Fundamentos  jurídicos  do  pedido  de  tutela de urgência

antecipada (determinação de realização emergencial das obras de conservação e manutenção

das estradas existentes no Projeto de Assentamento Paraíso).

16. A  concessão  de  tutela  de  urgência  de  natureza  antecipada,

consistente  na  determinação  aos  requeridos  Incra e  União que,  desde  logo,  providenciem a

realização emergencial das obras de conservação e manutenção das estradas existentes no Projeto

de Assentamento Paraíso,  é  providência    necessária   e    adequada   ao caso em análise  ,  o  que é

atestado pela  presença,  in  casu,  dos    requisitos    autorizadores  do  deferimento  da  medida  ,  nos

termos do art. 12, caput, da Lei n. 7.347/1.985 e do art. 300, caput, do Código de Processo Civil.

 16.1. Nessa linha, a probabilidade do direito encontra-se estampada nos

fatos e fundamentos já apresentados, respaldados pelos documentos reunidos em inquérito civil

instaurado por este 2o. Ofício da Procuradoria da República no Município de Araguaína/TO (cf.

documento 01), os quais demonstram, dentre outras coisas, ser   incontroversa   a   necessidade de  

conservação e manutenção das estradas do Projeto de Assentamento Paraíso, que se encontram em

situação de   intrafegabilidade   – estando  5% (cinco por cento) dos trechos em  péssimo estado,

40% (quarenta por cento) em estado  muito ruim e  46% (quarenta e seis por cento) em estado

ruim, consoante acima demonstrado.
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16.2. Outrossim,  o  perigo de dano está  calcado no  agravamento   dos  

prejuízos ao    trabalho  ,  à    educação   e ao    transporte   das 137 (cento e trinta e sete) famílias

integrantes do PA Paraíso,  decorrente da ausência de estradas em condições de trafegabilidade

que permitam o escoamento da produção agropastoril, o acesso dos veículos de transporte escolar

e a mobilidade dos assentados dentro da gleba rural – consoante reconhecido pelo próprio Incra no

Parecer  n.  7753/2019/SR(26)TO-D1/SR(26)TO-D/SR(26)TO/INCRA-INCRA (cf.  fls.  79/83 do

documento 01).

17. Presentes, pois, a  probabilidade do direito e o  perigo de dano,

impõe-se, desde logo, a determinação aos requeridos Incra e União que cumpram, desde logo, a

obrigação de fazer consistente na realização emergencial das obras de conservação e manutenção

das estradas existentes   no Projeto de Assentamento Paraíso  .

III. OS PEDIDOS.

18. Diante do exposto, distribuída e autuada esta com os documentos

que a instruem, na forma do artigo 320 do Código de Processo Civil, requer-se:

(a) com fundamento no art. 12, caput, da Lei n. 7.347/1.985 e nos artigos 300, caput, e 301,

ambos do Código de Processo Civil, a concessão   de   tutela de urgência antecipada  , para

que,  desde  logo  e  inaudita  altera  parte  (ou,  subsidiariamente,  após  audiência  do

representante  judicial  dos  requeridos,  com pronunciamento  no  prazo máximo de  72  –

setenta e duas horas -, a teor do art. 2o. da Lei n. 8.437/1.992), seja determinado, de forma

solidária,  aos  requeridos    Instituto  Nacional  de  Conlonização  e  Reforma  Agrária  

(INCRA)   e     União   que realizem emergencialmente   obras de conservação e manutenção das  

estradas  existentes    no  Projeto  de  Assentamento  Paraíso  ,  localizado  no  Município  de

Araguaína/TO, de acordo com as especificações e recomendações contidas no Parecer n.

7753/2019/SR(26)TO-D1/SR(26)TO-D/SR(26)TO/INCRA-INCRA  (cf.  fls.  79/83  do
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documento 01), obrigação cujo cumprimento deve ser iniciado no prazo de 90 (noventa)

dias,  sob pena de imposição de multa cominatória no valor de R$ 10.000,00 (dez mil

reais) por cada dia de descumprimento (CPC, art. 301);

(b) a designação   de audiência de conciliação   e a citação   dos requeridos   para comparecimento,

nos  termos  do  art.  334  do  Código  de  Processo  Civil,  ocasião  em  que,  havendo

reconhecimento da procedência dos pedidos,  será oportunizada a elaboração de acordo

quanto ao modo e ao prazo de cumprimento das obrigações de fazer objeto da presente

ação;

(c) a  admissão    de  todos  os    meios  de  prova   em Direito  reconhecidos  ,  dentre  os  quais  a

realização de perícias, a oitiva de testemunhas, o depoimento pessoal do representante dos

requeridos e outras que se fizerem necessárias, e especialmente a juntada de documentos

que seguem anexos a esta exordial;

(d) a dispensa   de pagamento de custas, emolumentos  e outros  encargos  , desde logo, à vista

do disposto  no art. 18 da Lei n. 7.347/1.985  e no art. 87 da Lei 8.078/1.990;

(e) ao final, a  procedência    a presente ação  , para que, com fundamento no art. 11 da Lei n.

7.347/1.985,  sejam  os  requeridos  condenados  solidariamente  ao  cumprimento  das

obrigações de fazer consistentes na realização de   obras de conservação e manutenção das  

estradas  já  existentes  e  de  obras  de  construção  das  estradas  previstas  e  ainda  não

implementadas    no  Projeto  de  Assentamento  Paraíso  ,  localizado  no  Município  de

Araguaína/TO, de acordo com as especificações e recomendações contidas no Parecer n.

7753/2019/SR(26)TO-D1/SR(26)TO-D/SR(26)TO/INCRA-INCRA  (cf.  fls.  79/83  do

documento 01).

Dá-se à causa, para efeitos legais, o valor de R$ 100.000,00 (cem

mil reais).
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA-TO

GABINETE DO 2º OFÍCIO

Araguaína/TO, 02 de julho de 2.019.

THALES CAVALCANTI COELHO

Procurador da República

Índice de documentos anexos

Documento 01:  Inquérito Civil nº 1.36.000.000018/2015-88, do 2o.  Ofício da Procuradoria da

República no Município de Araguaína/TO.

Obs.: todas  as  referências,  no  corpo  da  petição,  à  paginação  do  documento,  referem-se  à

numeração de página original dos autos do procedimento, desconsiderando eventuais alterações

decorrentes de sua digitalização.
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARAGUANA-TO 

GABINETE DO 2° OFÍCIO 

PORTARIA N°  Gn-  /2015 

INSTAURACÃO DE INQUÉRITO CIVIL 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso das atribuições 

44,11. 	
constitucionais e legais, pelo Procurador da República signatário, e CONSIDERANDO: 

o rol de atribuições elencadas no art. 6° da Lei Complementar n°75/93; 

a incumbência prevista no art. 70, inc. I, da citada Lei Complementar; 

o disposto na Resolução n° 87/2010 do CSMPF, que regulamenta, no 

âmbito do Ministério Público Federal, a instauração e tramitação do 

Inquérito Civil (art. 6°, inc. VII, da Lei COmplementar n° 75/93, e art. 8°, § 

1°, da Lei n° 7.347/85); 

as informações constantes no Procedimento Preparatório autuado sob n° 

1.36.001.000018/2015-88, instaurado com o fim de apurar as deficiências no 

atendimento do transporte escolar, no Projeto de Assentamento — PA Grande 

Paraíso, localizado em Araguaina/TO; 

que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito 

civil para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de 

outros interesses difusos e wletivos, conforme o art. 129, inc: III, da 

Constituição da República; 

RESOLVE, nos termos do art. 4°, inc. II, da Resolução n° 87/2010 do 

Conselho Superior do Ministério Público Federal — CSMPF, instaurar INQUÉRITO 
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é e/  "4 °A O LOS 

Procurador da República 

ketti\9‘ 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA-TO 

GABINETE DO 2° OFÍCIO 

CIVIL para apurar as deficiências no atendimento do transporte escolar, no Projeto de 

Assentamento — PA Grande Paraíso, localizado em Araguaína/TO. 

Assim, determino as seguintes providências iniciais: 

Encaminhe-se ao SJUR para registro no âmbito da PRM/AGA; 

Fica designado o servidor Erotides Martins Reis Neto, para secretariar os 

trabalhos; 

Proceda-se à afixação de cópia da presente Portaria no quadro de avisos 

desta Procuradoria pelo prazo de 10 (dez) dias. 

Expeça-se o oficio necessário. 

11M 

Cumpra-se. 

Araguaína/TO, 30 de setembro de 2015. 

VISTO EM INVENTARIO EXTRAORDINÁRIO 
	

2 de 2 
NIPF 	 GA.PPRI,I2,2PCS 
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MINiçi ERIO fil.:JBUCO 
ESTADO DO ICK .A<rfINs 

9' Promotoria de Justiça de Aragudna-TO 
Tuteia da Infância e Juventude 

Av. Neief Murad, Chácara 47-A, St. Noroeste, Araguaina/TO, CEP: 77800-000, Te), (63) 3414-8509 

E-mail: sidneyrnwtoehotmail.com  

M 	
TOC 

INISTÉIÏ1-0 PUBt-- )N1)  
PsTADO DO 	ANTINS 

• 
liNossn 	 • 

NOTÍCIA DE FATO 

AUTOS 049/2014 

   

DATA DE AUTUAÇÃO: 16/1012014 

NOTIC1ANTE: Divino Júnior do Nascimento (Vereador 
Divino Bethânia Júnior) 

ASSUNTO: Transporte escolar do aluno Felipe Honório de 
Freitas e de seis crianças menores, residentes no Assentamento 
Grande Paraíso:), município de Araguaina. 

TERMO DE AL Tf (JACÁ° 

Aos dezesseis (16) dias do mês de outubro do ano de dois mil e quatorze,:' 
cidade, de ordem do Dr. Sidnsy Fivri Junior, Promotor de Justiça, registrei em livro próprio, autue: 
numerei as folhas das peças que seguem e, para constar, lavro este Termo que subscrevo, para que surti 
os efeitos legais, submetendo-o, a seguir, à deliberação do Exmo. Promotor de Justiça. 

Dejane Pereira David 
Técnica Ministerin! 

Mat. 114812 
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ESTADO DO TOCANTINS PODER 
LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAíNA 

   

"A Capital Económica do Estado" .terÉprn rif!94  rr nn TOCANTINS 
CNPJ(MF) 02.773.216/0001-15 - MAT. INSS 08.021.10024-(b 	 VIÇA DE 

iNs2‘ 
OFICIO EXTERNO N°28/14 	 Araguaína, 15 de outubro de 2014 

Ao Senhor 
Sidney Fiori Junior 
Promotor de Justiça da Infância e Juventude do MP/TO 

Notifica o Secretário Municipal de Educação e informa o Ministério 
Publico dos fatos e dos pedidos que passo a relatar: 

Exposição resumida de alguns Princípios Legais 

Considerando a dignidade da pessoa humana que é principio 
fundamental da Republica Federativa do Brasil, elencado no art. 1°, inciso III da 
CFRB/88. 

Considerando o art. 6° da CFRB/88 que determina os direitos sociais 
mencionando primeiro a Educação. 

Considerando que a educação é direito indisponível e obrigação dos 
entes públicos e de toda sociedade, como determina o art. 205 da CFRB/88. 

Considerando a obrigação de garantir a igualdade de acesso às 
unidades ensino determinado pelo art. 206, inciso Ida CFRB/88. 

Considerando as obrigações do Poder Publico, no caso o Município de 
Araguaína, que é o responsável pela educação básica, inclusive para alunos 
com necessidades especiais, como trata o art. 208 e incisos I, II, § 1° e § 2° da 
CFRB/88. 

Considerando a Lei n°8.429 de 02 de Junho de 1992, que trata dos atos 
de improbidade administrativa, em destaque o artigo11 inciso II que trata das 
ações ou omissões que retardem ou deixem de praticar, indevidamente, ato de 
oficio. 

Rua das mangueiras, 10— Centro- Palácio Legislativo Dep. Darcy Marinho. 
Fone: (63) 3414-6900 / Fax: (63) 3414-6902 - CEP 77804-110 -Araguaina -,,TRopaiRk) PUBLICO DO 

ESTADO DO TOCANTINS' 

' bbinee„ni  55a035  	t 

LioA" 

GABINETE VEREADOR 
Divino Bethânia Júnior 
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ESTADO DO TOCANTINS PODER 
LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAíNA 

"A Capital Económica do Estado" 
CNPJ(MF) 02.773.216/0001-15 - MAT. INSS 08.021.10024-03 

Exposição das partes 

   

Considerando o aluno Felipe Honório de Freitas, nascido no dia 17 de 
Setembro de 1990, portador do RG 858.883 SSP-TO, CPF 736.253.101 — 04, 
filho de Josefa Cândido Honório de Freitas e José Honório de Freitas. 
Moradores do Assentamento Grande Paraiso, Município de Araguaína — TO. 

Considerando que Felipe Honório de Freitas é portador de necessidades 
especiais como certifica documento emitido pelo Dr. Diorgenes Carneiro da 
Silva, Medico CRM 995— TO, em anexo. 

Considerando que existem 06 (seis) alunos menores vizinhos de Felipe 
Honório de Freitas. Moradores do Assentamento Grande Paraiso, Município de 
Araguaína — TO. 

Considerando que todos estudam na Escola Municipal José Nogueira, 
localizada no Assentamento Rio Preto, Município de Araguaína - TO. 

Exposição dos fatos 

Considerando que a via de acesso que liga a propriedade do Sr. José 
Honório de Freitas, pai do aluno Felipe Honório de Freitas e ainda, a residência 
de mais 06 (seis) alunos, fica a 05 km (cinco quilômetros) da estrada onde 
passa o transporte escolar. 

Considerando que a Unidade de Transporte Escolar não adentra a via 
de 05 km (cinco quilômetros) que dá acesso ao aluno portador de 
necessidades especiais e mais 06 alunos menores por motivos de falta de 
condições de trafegabilidade. 

Considerando a mãe do aluno Felipe Honório de Freitas, foi 
constrangida a buscar auxilio de entidades para que seu filho fosse matriculado 
na rede municipal de ensino, pois em primeiras tentativas esse direito foi 
negado por responsáveis da Secretaria Municipal de Educação do Município de 
Araguaína — TO, conforme documento em Anexo. 

Considerando que as maquinas do município estão prestando serviços 
no Assentamento Grande Paraíso finalizando seus trabalhos e na iminência de 
se deslocarem para o Assentamento vizinho. 

Considerando que o Sr. José Honório de Freitas e Josefa Cândido 
Horário de Freitas Pais de Felipe Honório de Freitas NÃO possuem veiculo. 

Considerando que nenhuns dos pais dos alunos menores vizinhos de 
Felipe Horário de Freitas NÃO possuem veiculo. 

Considerando que EU, vereador Divino Bethânia Jr, levei o Sr. José 
Honório de Freitas pai do aluno Felipe Honório de Freitas, para ser atendido e 
expor seu anseio ao Secretário Municipal de Educação e Secretário Municipal 
de Obras e estes tem conhecimento dessa necessidade desde o inicio do ano 
passado. 

Rua das mangueiras, 10 — Centro- Palácio Legislativo Dep. Darcy Marinho. 
Fone: (63) 3414-6900 / Fax: (63) 3414-6902 - CEP 77804-110 -Araguaína - Tocantins— 
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ESTADO DO TOCANTINS PODER 
LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAíNA 

"A Capital Económica do Estado" 
CNPJ(MF) 02.773.216/0001-15 - MAT. INSS 08.021.10024-03 

Considerando que o Sr. José Honório de Freitas pai do aluno Felipe 
Honório de Freitas, afirma que vem sendo tratado de forma lenta e protelatória 
pelos órgãos desse município a mais de 05 (cinco) anos. 

Exposição dos pedidos 

Recuperação da estrada com trecho de 05KM (cinco quilômetros), que 
liga a propriedade do Sr. José Honório de Freitas pai do aluno Felipe 
Honório de Freitas e de mais 06 (seis) alunos menores à estrada 
principal. 

Determinar a entrada da Unidade de Transporte Escolar na propriedade 
do Sr. José Honório de Freitas pai do aluno Felipe Honório de Freitas e 
de mais 06 (seis) alunos menores. 

Que sejam realizadas as solicitações dos itens 01 e 02 (acima citados) 
imediatamente. 

Atenciosamente, 

a 
411.11..  virdr~. 

Divino ,tijnio 	 ento 
b IV 411n2: Júnior) 

Verea .or • ros 
Fone: (63) 9218-13311(63) 9253-6565 

Rua das mangueiras, 10— Centro- Palácio Legislativo Dep. Darcy Marinho. 
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Data (2-  ,06  ,H 
Ass. e carimbo do responsável 

Sri Fone: (63) 9230-7480 

• 

zersePtia é ociffiz aseaaz 
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/Nome  

Ruo Costeio Bron c esq.  em a  Rua José Mo es • Centro - CE 

do (a) paciente:

P:  77 90-000 • N o 01 inda - TO 

4 	 
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cikaNG 	 ÁPAEt ' 13 CM4S 	 a4C06  

limo (a). Sr (o). 
Jocirley de Oliveira 
Secretário (a) Municipal de Educação 

Nova Olinda, 23 maio de 2014. 

SOLICITAÇÃO 

Venho através de este solicitar a matricula do aluno FELIPE HONORIO DE 
FREITAS,  nascido aos 17/09/1990, portador do RG: 858.883 SSP/TO; CPF: 
736.253.101- 04, este é atendido por uma equipe multiprofissional,  nesta unidade, pois 
segundo o relato da mãe a Sr.  JOSEFA CÂNDIDO HONORIO DE FREITAS  tentou 
realizar a matrícula nesta unidade Escola Mui. José Nogueira e, no entanto, já tendo 
conhecimento que FELIPE HONORIO é uma Pessoa Portador de Deficiência, 
negaram-se a realizar a matrícula, argumentando que a Escola não estaria preparada 
para recebê-lo, segundo a mãe do solicitante relata que a diretora a Sra Jacinta 
Ribeiro Lopes alega também que a partir dos 24 anos a escola não recebe pelo o 
mesmo. 

A Constituição e os tratados internacionais de direitos humanos, principalmente 
a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, proíbem todas as 
formas de exclusão das pessoas com deficiência, e garantem o direito à educação 
para todos, sem discriminação. No caso dos estudantes com deficiência, a 
Constituição determina que, além do ensino regular, devem ser asseguradas as 
condições necessárias à sua inclusão educacional. Ou seja, as escolas não podem 
recusar a matrícula argumentando que não estão preparadas, pois isso significa 
discriminação. 

Vale ressaltar que no Brasil é crime "recusar, suspender, procrastinar, cancelar 
ou fazer cessar, sem justa causa, a inscrição de aluno em estabelecimento de ensino 
de qualquer curso ou grau, público ou privado, por motiVos derivados da deficiência 
que porta;". (Lei 7.853/1989, art. 8°, inciso I). 

No entanto, conclui-se que FELIPE  tem direito ao acesso à educação e, 
portanto, à vaga na Escola Mui. José Nogueira Felipe, podendo a autoridade ser 
responsabilizada administrativa e criminalmente pelo não cumprimento da lei. 

Por todo o relato, venho pedir a intervenção do mesma no sentido de corrigir 
essa ilegalidade e garantir o acesso à educação, por meio da matrícula nesta unidade 
bem como do oferecimento das condições de inclusão educacional e um monitor para 

acompanhamento de FELIPE HONORIO DE FREITAS o que faz jus e é de direito. 
No entanto, a grande contribuição ficará a cargo de professores e gestores 
educacionais, assumindo o compromisso na melhoria da qualidade dos serviços 
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oferecidos aos alunos portadores de deficiência e/ou que apresentem alguma 
necessidade especial momentânea. É chegada a hora da metamorfose educacional, 
onde os conflitos e resistências sejam superados e, que se perceba a dimensão de 
saberes que a diversidade tem a oferecer. 

Certo de sua compreensão e intervenção antecipamos nossos agradecimentos. 

Andréia Reis Nascimento 
Assistente Social 

ceies 40 130,  25' FiNiao 
a" 

An. eia -eis ',a mento 
Assistente Social/APAE 
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MINISTÉRIO PÚBLICO 
ESTADO Do TOCANTINS 	- 

9" Promotoria de Justica de Araguaína-TO 

Tutela da Infanda e Juventude 	 k-- 
cn 

Av. Neief Murad, Chácara 47-A. St. Noroeste. Araguaina/To, CEP: 77800-000 Tel (63) 
3414-8509  

E-mail: sidnevmotoehotmail.com   

Of. n° 699/14 	 Araguaína, 16 de outubro de 2014. 

Ao Senhor 
Jocirley Oliveira 
Secretário Municipal de Educação 
Araguaína-TO 

Senhor Secretário, 

Por determinação do Promotor de Justiça da 9' 
Promotoria de Justiça de Araguaína, DR. SIDNEY FIORI JÚNIOR, 
visando instruir os autos da Notícia de Fato n° 049/2014, que trata da 
solicitação de transporte escolar do aluno Felipe Honório de Freitas e 
de seis crianças, residentes no Assentamento Grande Paraíso, município 
de Araguaína, vimos encaminhar cópia do Ofício n° 28/2014 (06 
laudas), e propor os seguintes questionamentos: 

1) Há previsão de recuperação da estrada que liga 
a propriedade do Sr. José Honório de Freitas e dos 6 alunos menores à 
estrada principal? Se sim, quando será realizada? 

De acordo com o reclamante, os alunos 
percorrem cerca de 5 km até o local de embarque/desembarque do 
transporte escolar. Diante dessas afirmações, qual as providências 
tomadas para atender estes alunos? 

Há possibilidade do veículo adentrar a 
propriedade do Sr. José Honório de Freitas, pai do aluno Felipe, para 
realizar o transporte dos alunos? 

Ante as declarações acima, solicitamos, no prazo 
de cinco dias, que nos seja informado, quanto as providências a serem 
tomadas em relação à situação do transporte escolar dos alunos. 

Com nossos protestos de valorosa estima e 
distinta consideração. 

Atencios e te, 

 

   

SW+
ar

fféjnc Pereira avi 
Af,0•6 053  

s),? ssátiób%)°  
401  .C204-  yre,  

rfit.(1 	• Ui 	Lt 

201 O 1
191  

1  

Técnica Ministerial 

4INISTERIO PÚBLIO-615E,  
iSTADO DO TOCANTINS, 

20)5_ 

Num. 66186559 - Pág. 11Assinado eletronicamente por: THALES CAVALCANTI COELHO - 02/07/2019 14:24:34
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070214243461100000065516185
Número do documento: 19070214243461100000065516185



TERNA° p,E JUNTADA 
Aos-51ti ri_efetuei a juntada 

klarif 	) lauda(s a setuir(em) 
4. 
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MINISTERIO PÚBLICO DO TOCANTINS 
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE 
ARAGUAINA 
PROTOC• N° 

DATA 	 e" 
HORÁRIO Wir 

ASS 

Jocirle 

1 

     

  

i•REFEITURA DE 

ARÁGUMNA 
NOSSAMADE,COMPROWSWDETODOS 

Estado do Tocantins 
Prefeitura Municipal de Aragualna 

Secretaria da Educação 

OF./GAB/SEMED. N° 1022 /2014 

Araguaina, 29 de outubro de 2014 

A Sua Excelência, 
Dr. Sidney Fiori júnior, 
Promotor de Justiça 
NESTA 

Assunto: Devolutiva 

Em atenção ao oficio n° 699/2014, solicitando abertura Transporte Escolar para o 

aluno Felipe Honorio de Freitas, residente no Assentamento Grande Paraíso. 

Informamos a Vossa Excelência que não se trata de recuperação de estradas, 

mas da abertura de estradas em propriedades particulares, uma vez que não compete o 

municipio obra dessa natureza, sendo competência do INCRA esse tipo de atividade. 

Excelência, o ônibus escolar trafega diariamente na estrada principal, no 

transporte dos alunos que se dirigem até lá para o embarque/desembarque. 

Em relação às 06 (seis) crianças apontadas na denuncia, as mesmas estudam 

regularmente na Escola Santa Tereza. 

Diante do exposto o municipio não tem providencias a serem tomadas. 

Respeitosamente, 

Secretário Municipal de Educação 

Avenida Bernardo Sayão, 499— Entroncamento 77.818-340 1 (63) 3411-5607. 1 semed.aragua i na çgntail.com1  

MINISTÉRIO PCISLICO DO 
ESTADO DO TOCANTINS 

irinssn  43V  31)-Ani   

Avdesempenho.semed@gmaiLcom  (63) 3411-5611 

Num. 66186559 - Pág. 13Assinado eletronicamente por: THALES CAVALCANTI COELHO - 02/07/2019 14:24:34
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070214243461100000065516185
Número do documento: 19070214243461100000065516185



OC 
avirMA:)0,733 00A1 

-7-414 

Num. 66186559 - Pág. 14Assinado eletronicamente por: THALES CAVALCANTI COELHO - 02/07/2019 14:24:34
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070214243461100000065516185
Número do documento: 19070214243461100000065516185



Ara ina-TO, 

Deja e Perelia David 
Técnica Ministerial 

In% 

  

MINISTERIO PUBLICO 
ESTADO DO TOCANTINS 

95 PROMOTORIA DE JUSTICA DE ARAGUAINA 
TUTELA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE  

    

Au. Neief Murad. n 47-A — Setor Noroeste — CEP 77.800-000 — Fone/Fax (63) 3414-4641 e 3414-8509 
E-mail: sidnevmpto@hotmail.com  

CERTIDÃO 

Certifico e dou fé, a juntada do Ofício 1022/2014, enviado pela Secretaria 
Municipal de Educação de Araguaina. 

Araguéi sa-TO, 21r /2014.  
( # 0 

D 	Pe a 	ereira avid 
Técnica Ministerial 

Conclusão 

Nesta data, faço os presentes autos conclusos ao Dr. Sidney 
Fiori Júnior, Promotor de Justiça. 
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ASS. 

(/) 

MINISTÉRIO PÚBLICO 
ESTADODOTOCANTINS 

9$ Promotoria de Justiça de Araguaina-TO 
Tutela da Infância e Juventude  

Avenida Neief Murad. Chácara 47-A. Setor Noroeste. CEP: 77800-000. Tel. (63) 3414-8509 	1 
E-mail: sidneympto@hotmail.com  

TERMO DE DECLARAÇÕES 

Aos trinta dias do mês de outubro de 2014, às 14h45 na Promotoria de 

Justiça de Araguaina/T0i presente a Técnica Ministerial ao final assinado, 

compareceu o Sr. José Honorio de Freitas,  brasileiro, casado, lavrador, 

endereço: Assentamento Grande Paraíso, município de Araguaina-TO, 

telefone: 9215-6212, o qual declarou o seguinte: QUE seu filho, Felipe 

Honório de Freitas, nascido aos 17/09/1990, está há mais de 1 ano e seis 

meses sem ir à escola, pois o declarante não tem condições de levá-lo até 

a escola, em razão da distância de 5 Km até o local de 

embarque/desembarque dos alunos; QUE há outras seis crianças que residem 

no assentamento e estas •estudam na Eseola Santa Tereza, entretanto, elas 

não são atendidas por transporte escolar e Caminham cerca de 4 a 6 km até 

a escola; QUE, entre essas crianças, Maria Gabriela, 4 anos, caminha 4 

km, a pé, até a escola; QUE o menino Kauan, 7 anos, precisa é levado de 

moto, sendo o transporte oferecido pela Secretaria de Educação, por 4 km e 

caminha por outros 2 km, a pé; QUE o declarante apresentou três opções 

para solucionar o problema e salientou também que as alternativas são de 

conhecimento da Secretaria de Infraestrutura do município de Araguaina; 

QUE a primeira opção seria reabrir a estrada que liga a Estrada do 

Garimpinho até a Área Comunitária e atenderia 22 famílias, numa distândia 

de 7 km; QUE a segunda, seria reabrir da estrada de Garimpinho até onde se 

concentra os sete alunos e residem onze famílias, sendo o percurso de 3,8 

km, entretanto, no trecho existem três "aguadas"/córregos; QUE a terceira 

opção, seria reabrir um ramal de 5,5 km, que liga o corredor principal à 

comunidade, onde se concentra as 11 famílias e os sete alunos; QUE o 

declarante deseja que o filho volte a estudar, mas para que ele retorne, 

precisa ter meios de levá-lo, sendo necessário a abertura de uma dessas 

estradas, o que atenderia não apenas seu filho, mas as outras crianças que 

necessitam de transporte escolar e que residem no assentamento. Lido e 

achado conforme vai devidamente assinado pela Técnica Ministerial e pelo 

declarante, às 15h42.' 

4,  
IROWIggarMrre Freitas 

d 'clarante 

Pilbad 
De 	e Pereira David 

Técnica Ministerial 
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ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA OLIND 
citipJe15799041000 -73 - Lei Utilidade Pública Municlpal c' 22.97 - LEN Utilidade Pública Estadual n" 1 ; 92,29.10 

Filiaçãú ra Feta. Nacluttal das APAEa r. 	I VilAS 000172393 - C'NAS 44306.00l232 2993-5) 

Avenida 31 de março 1614, Centre ova Olinda —TO - CEP 77790-000 — Fone 452-1192 

limo (a). Sr (o). 
Jocirley de Oliveira 
Secretário (a) Municipal de Educação 

Nova Olinda, 23 maio de 2014. 

SOLICITACÃO 

Venho através de este solicitar a matrícula do aluno  FELIPE HONÓRIO DE 
FREITAS.  nascido aos 17/09/1990, portador do RG: 858.883 SSPÍTO; CPF: 
736.253.101- 04, este é atendido por uma equipe multiprofissional nesta unidade, pois 
segundo o relato da mãe a Sr.  JOSEFA CÂNDIDO HONÓRIO DE FREITAS  tentou 
realizar a matricula nesta unidade Escola Mul. José Nogueira e, no entanto, já tendo 
conhecimento que FELIPE tIONORIO é uma Pessoa Portador de Deficiência, 
negaram-se a realizar a matricula, argumentando que a Escola não estaria preparada 
para recebê-lo, segundo a mãe do solicitante relata que a diretora a Sra Jacinta 
Ribeiro Lopes alega também que a partir dos 24 anos a escola não recebe pelo o 
mesma 

A Constituição e os tratados internacionais de direitos humanos, principalmente 
a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, proíbem todas as 
formas de, exclusão das pessoas com deficiência, e garantem o direito à educação 
para todos, sem discriminação. No caso dos estudantes com deficiência, a 
Constituição determina que, além do ensino regular, devem ser asseguradas as 
condições necessárias à sua inclusão educacional. Ou seja, as escolas não podem 
recusar a matrícula argumentando que não estão preparadas, pois isso significa 
discriminação. 

Vale ressaltar que no Brasil é crime "recusar, suspender, procrastinar, cancelar 
ou fazer cessar, sem justa causa, a inscrição de aluno em estabelecimento de ensino 
de qualquer curso ou grau, público ou privado, por motivos derivados da deficiência 
que porta;". (Lei 7.853/1989, art. 8°, incisol). 

No entanto, conclui-se que FELIPE  tem direito ao acesso à educação e, 
portanto, á vaga na Escola Mui. José Nogueira Felipe, podendo a autoridade ser 
responsabilizada administrativa e criminalmente pelo não cumprimento da lei. 

Por todo o relato, venho pedir a intervenção do mesma no sentido de corrigir 
essa ilegalidade e garantir o acesso à educação, por meio da matrícula nesta unidade 
bem como do oferecimento das condições de inclusão educacional e um monitor para 
o acompanhamento de FELIPE HONÓRIO DE FREITAS o que faz jus e é de direito. 
No entanto, a grande contribuição ficará a cargo de professores e gestores 
educacionais, assumindo o compromisso na melhoria da qualidade dos serviços 
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(i) 

ASS. 
oferecidos aos alunos portadores de deficiência e/ou que apresentem algum ip 
necessidade especial momentânea. É chegada a hora da metamorfose educacional, 
onde os conflitos e resistências sejam superados e, que se perceba a dimensão de 
saberes que a diversidade tem a oferecer. 

Certo de sua compreensão e intervenção antecipamos nossos agradecimentos. 

Andrêia RaiS Nascimento 
Assistente Social 

CRE5S4O 1309 29 egião 

ffide 
Andreia es Ja-iscimento 
Assistente Social/APAE 
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Data:  64 ,06 

    

     

     

Ass. e carimbo do responsável 
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CÉDULA DE IDENTIDADE 
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HONDRIO DE  FREITAS 

José Hohoricr a ; Siiva  

Hlosefa  Candido de Fritas 

Sopinra/CE 	 JAN__2.950— 

Sá.  .P252„Ubnit  ...0 
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ASS. 

,1 DO DO TOCANTINS 

9°  Promotoria de Justica de Araguaína-T•  
Tutela da Infância e Juventude  

AN/. Next Murad. Chácara 47-A, St, Noroeste Araguatna/TO. CEP: 77800-000 Tel (631 
3414-8509 

E-mail: sidnevmotoehotmail.com   

r- frp A  

Of. n° 736/14 	 Araguaina, 30 de outubro de 2014. 

Ao Senhor 
Simão Moura Fé Ribeiro 
Secretária Municipal de Infraestrutura 
Araguaína-TO. 

Senhor Secretário. 

Por determinação do Promotor de Justiça da 9' Promotoria 

de Justiça de Aragualna, DR. SIDNEY FIORI JÚNIOR, visando instruir os autos da 

Notícia de Fato n° 049/2014, que trata da denúncia de falta de transporte escolar para 

os alunos do Assentamento Grande Paraíso, vimos encaminhar Termo de Declaração e 

documentos (03 laudas) e solicitar que, de acordo com as informações prestadas, 

manifeste o posicionamento acerca da possibilidade de abrir/restaurar as vias que dão 

acesso ao Assentamento, conforme as três sugestões apresentadas pelo declarante. 

Diante dessas considerações, aguardamos, no prazo de dez 

dias, o parecer desse órgão. 

Com nossos protestos de valorosa estima e distinta 

consideração. 

Atenciosamente, 

C  lacuotd 
Dejat e Pereira David 

Técnica Ministerial 

-iebinsbosta- 
0 

sittm.3a.fit0 P-U-BLIcia—Tn0 
iSTADO TOCANTINS , 

"114") on nr,„. 
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JUNTADA 

AíSQ1 	efetuei a juntada 

CO.C4( 	lauda(s) a seguir(em) 

refP-  te 
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PREFEITURA Ot 

ARÁGUMNA 
NOSSA CIDADE, COMPROMISSO DE TODOS  

Estado do Tocantins 

Prefeitura Municipal de Araguaina 
Secretaria da Infraestrutura 

Oficio n° 883/2014 

Araguaína-TO, 03 de novembro de 2014. 

A Sua Excelência, 

Sidney Fiori Júnior 

Promotor de Justiça 
92  Promotoria de Justiça de Araguaína 

Tutelar da Infância e Juventude 

Assunto: Resposta do Ofício n° 736/2014. 

Senhor Promotor, 

Em resposta ao Ofício n2 736/2014, informamos que no Assentamento Paraíso os 
serviços executados foram: pavimentação primária com cascalhamento e construção de bueiros 
em tubo de concreto na via do Assentamento em questão, conforme mapa anexo. 

Quanto aos serviços solicitados no referido Ofício informamos que não está no Projeto 

proposto e aprovado para recuperação de Estradas Vicinais — Convênio com a Caixa Econômica 
Federal conforme Contrato de Repasse n°0387439-64/2012; Para a abertura de novos caminhos 
nos Assentamentos precisamos de Licença Ambiental e autorização do INCRA (Instituto Nacional 

de Colonização e Reforma Agrária) para não interferência nas Reservas Legais bem como APP's 

(Áreas de Preservação Permanente); Nos locais solicitados há necessidade de construção de 

Pontes e Bueiros e o solo é extremamente arenoso inviabiliza execução de serviços no período 
chuvoso. 

Estamos à disposição dessa Promoto ia de Justiça para maiores esclarecimentos. 

Aten ios ente, 

Simão Moura F Ribeiro 

Secretario Municipal de Infraestrutura 

Port. n°004/2013 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TOCANTINS 
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE 
ARAGUANA 

for 
N° 	• • 

r 
_  dip  7  

C,At 14 

	"ilaw 

PROTOC 
DATA 

HORÁRIO 
ASS 

Rua 06, 20- Vila Aliança 77.813-825 (63) 3411-70921 www 1raLuan1r h I 

MINISTERIO PUBLICO DO 

I

ESTADO 90 TOCANTINS 
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MINISTÉRIO PÚBLICO 
ESTADO DO TOCANTINS 

9! PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARAGUAISTA  . 
TUTELA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE  

Au. Neief Murad. n 2 47-A — Setor Noroeste — CEP 77.800-000 — Fone (Fax (63) 3414-4641 e 3414-8509 
E-mail: sidneympto@hotmail.com  

CERTIDÃO  

Certifico e dou fé, a juntada do Ofício 883/2014, enviado pela Secretaria 
Municipal de Infraestrutura de Aragualna. 

Arag lila-TO, 04 11/20 4. 
f I 

e Pereira avid 
Técnica Ministerial 

Conclusão 

Nesta data, faço os presentes autos conclusos ao Dr. Sidney 
Fiori Júnior, Promotor de Justiça. 

Ar 	aina-TO, 24/11/2014. 
e e  U LLUUL  

ja e Pereira avid 
Té 	ica Ministerial 
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u, In ASS. ‘p, 
MINISTÉRIO PÚBLICO  

ESTADO DO TOCANTINS 

90  Promotoria de Justiça de Araguaina-TO  
Tutela da Infancia e Juventude  

Av. Neief Murack Chácara 47-A, St. Noroeste. Araguaína/TO. CEP: 77800-000. Tel (63) 3414-8509  
sidnevrnoto@hotmail.com   

Noticia de Fato 

Objeto: Transporte Escolar da criança Felipe Honório de Freitas e 

mais seis crianças do assentamento Grande Paraíso — Araguaina 

DELIBERAÇÃO 

Diante da resposta oferecida pelo Secretário 

Municipal de Infraestrutura no oficio n° 883/2014, oficie-se o INCRA para 

que este se manifeste se realmente é de sua competência a abertura de 

estradas naquele Assentamento e se há previsão neste sentido, salientando que 

crianças estão precisando andar quilômetros para pegar o transporte escolar. 

E diante da resposta fornecida pelo Secretário de 

Educação no ofício GAB/SEMED N° 1022/2014, oficie-se novamente para 

que ele informe se há uma alternativa para que as seis crianças, 	que 

regularmente estudam na Escola Santa Tereza não precisem andar cerca de 

cinco quilômetros para pegar o transporte scolar. E:por não ter sido 

respondido o item 2 do ofício 699/1 4, que e 	seja reiterado 

JUNIOR 

OR DE JUSTI A 

Araguaína, 11 d ovç.mbro de 2014. 

„ 	.3/1011111111..."-- _teor  
PRemer 

rESTAD0 DO TOCANTIN51  

„c„...a 
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ASS. 
MINISTÉRIO PÚBLICO 

consideração. 
Secretaria Municipal de Educação 

Recebi em ,a 	/ d14 Atenciosamente, 

euv,à( 
D ja e Pereira David 

Técnica Ministerial 
Jaqueline 	 a 
Secretária de Gabinete 
Port. n° 081/2013 

MNISTËRL, 	NTINS • 3.TADO DO TO A 

4a4„  .rt-b 
di 

ESTADO DO TOCANTINS 
9°  Promotoria de Justiça de Araguctina-TO 

Tutela da Infancia e Juventude  
Av. Neief Murar'. Chácara 47-A. St. Noroeste. Araguaina/TO. CEP: 77800-000. Tel. (63)  

' 3414-8509  
E-mail: sidneympto@hotmail.com  

Of. n° 753/14 
	

Araguaina, 13 de novembro de 2014. 

Ao Senhor 
Jocirley Oliveira 
Secretário Municipal de Educação 
Araguaina-TO 

Senhor Secretário, 

Por determinação do Promotor de Justiça da 9' 

Promotoria de Justiça de Araguaina, DR. SIDNEY FIORI JÚNIOR, em 

resposta ao OF./GAB/SEMED N° 1022/2014, vimos informar, que chegou a 

esta Promotoria de Justiça, através de reclamação, a noticia de que as seis 

(06) crianças mencionadas no oficio precisam caminhar de 4 a 6 km até a 

Escola Santa Tereza. 

O declarante informou que: 

"há seis crianças que residem no assentamento e estas 

estudam na Escola Santa Tereza, entretanto, elas não são atendidas por 

transporte escolar e caminham cerca de 4 a 6 km até a escola; QUE, entre 

essas crianças, Maria Gabriela, 4 anos, caminha 4 km, a pé, até a escola; 

QUE o menino Kauan, 7 anos, é transportado de moto, sendo este oferecido 

pela Secretaria de Educação, pela distância de 4 km e caminha outros 2 km; 

Ante as declarações acima, solicitamos, no prazo de 

cinco dias, informações das providências a serem tomadas. 

Com nossos protestos de valorosa estima e distinta 

" i A 
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MINISTERIO PUBLICO 
ESTADO DO TOCANTINS 

o 

9" Promotoria de Justiça de Araguaína-TO 
Tutela da Infancia e Juventude  

Av. Neief Marco: Chácara 47-A. St. Noroeste. Araguaína/TO. CEP: 77800-000. Te! (63) 3414-8509 	1 
E-mail: sidneympta@hotmail.corn  

Ofício n° 752/14 	 Araguaína, 13 de novembro de 2014. 

^ I A 

Ao Senhor 
Gilmar Alves Castro 
Chefe da Unidade do INCRA 
Araguaína-TO. 

	

NCRP 	'0/UA. 	I 

	

PR' 	34.0 

Documentação ir. i O LM  /NI 

Noras: -( : 4-/ O  .  

3 	1 	20 (41  
"NIDACIE A 	RAGUAr 

A SR-2C 	/TO.  

Assunto: Abertura de estradas no Assentamento Grande Paraíso. 

Prezado Senhor, 

Por determinação do Promotor de Justiça da 9a  
Promotoria de Justiça de Araguaína, DR. SIDNEY FIORI JÚNIOR, visando 
instruir os autos da Notícia de Fato n° 049/2014, que ,trata da reclamação de 
deficiência no transporte escolar dos alunos do Assentamento Grande 
Paraíso, município de Araguaína,, vimos questionar se a abertura das estradas 
no referido assentamento,é da competência do INCRA e se há previsão neste 
sentido. 

Salientamos que há crianças, residentes no 
assentamento e matriculadas na Escola Municipal Santa Tereza, que 
precisam caminhar cerca de 4 a 6 km até a escola, em razão da 
impossibilidade do acesso do veículo de transporte escolar. 

Diante dessas considerações, aguardamos, no prazo 
de 10 dias, as informações solicitadas. 

Com nossos protestos de valorosa estima e distinta 
consideração. 

Atenciosamente, 

Deja e Pereira David 
Técnica Ministerial 

1 
--- 

k) i•JULSLICO DO 
DO TOCANTINS 

_5555'r?  
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PROTOCOLO N° 
DATA 
HORÁRIO 
ASS 

 

PREFEITURA DE 

ARAGUMNÁ 
NOSSA CIDADE, COMPROMISSO DE TODOS 

(13S ,:ridniill"...-C-"  Ci \l 	 Estado do Tocantins 
Prefeitura Municipal de Araguaína 

Secretaria da Educação 

     

     

     

OF./GAB/SEMED. N°1117/2014 

Araguaina, 24 de novembro de 2014 

A Sua Excelência, 
Dr. Sidney Fiori Júnior, 
Promotor de Justiça 
NESTA 

Assunto: Devolutiva 
lún‘cir  swney 	a 

promot°' 

Em atenção ao oficio n° 753/2014, sobre as crianças que estudam na Escola 

Santa Tereza e não são atendidos pelo Transporte Escolar. 

Informamos a Vossa Excelência que das seis crianças supracitadas, apenas tres 

dependem de transporte escolar, as outras residem nas mediações da escola e vão a pé, 

visto que não atinge os tres quilômetros de distancia entre a escola e suas residencias, 

como rege a legislação. 

Excelência, como é do vosso conhecimento, não há estrada que dá acesso às 

propriedades privadas, sendo competência do INCRA esse tipo de atividade, dificultando o 

tráfego de veiculo naquela região. Assim sendo, justifica-se, a utilização de uma motocicleta, 

este ano, como suporte para o traslado do aluno declarado pelo informante. 

Diante da situação apresentada o municipio não tem providencias a serem 

tomadas. 

Respeitosamente, 

J 	rley de OH eira 
Secretárió Municipal de Educação 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TOCANTINS 
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE 
ARAGUAINA 

Avenida Bernardo Sayão, 499- Entroncamento 77.818-340 1 (63) 3411-5607. 1 semed.araguaina@gmail.coml 

Avaliacaodesempenhossemed@gmail.com(63) 3411-5610 
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MINISTÉRIO PÚBLICO 
ESTADO DO TOCANTINS 

90  Promotoria de Justiça de Araguaina-TO 
Tutela da Infanda e Juventude  

Av. Neief Murad. Chácara 47-A. $t. Noroeste Araguaina/TO. CEP: 77800-000, Te1.3414-8509 
E-mail: sidneymptoehotmail.com   

CERTIDÃO 

Certifico que, no dia 05 de dezembro de 2014, o 

Secretário Municipal de Educação de Arag-uaina, Prf. Jocirley 

de Oliveira, informou, por contato telefônico, que está 

analisando quais providências podem ser tomadas e, em breve, 

responderá por Oficio. O referido é verdade e dou fé. 

Aragualna, 05 de dezembro de 20134. 

1-9 	
Pãodikok 

ne Pereira David 

Técnica Ministerial 

1 
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Minn 
MINISTÉRIO PÚBLICO 
ESTADO DO TOCANTINS 

r Promotoria de Justica de Araguaina-TO  
Tutela da Infância e Juventude  

Av. Neief Murad Chácara 47-A St Noroeste, Araguaína/TO CEP: 77800-000 Te1.3414-8509 

E-mail: sidnevmato@hotmail.com  

CERTIDÃO 

Certifico que, no dia 09 de dezembro de 2014, a Sra. 

Jacinta, diretora das escolas rurais de Araguaina, informou, 

por contato telefônica, que não há crianças matriculadas na 

Escola Municipal Santa Tereza que percorra além de 3 km a 

pé, inclusive, as crianças Maria Gabriela e Kauan são levados 

de moto até o local de embarque. Quanto ao jovem Felipe 

Honório de Freitas, está matriculado na Escola Municipal José 

Nogueira, Assentamento Rio Preto, entretanto, o pai do aluno 

não está levando o filho até o local de embarque, no qual seria 

levado de ônibus até a escola. O referido é verdade e dou fé. 

Araguaina, 09 de dezembro de 2014. 

edicwail 
Dei e Pereira David 

Técnica Ministerial 
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Aos 	 efetuei a juntada 
TERMO JUNTADA 

¡Mi&  (01   ) lauda(s a seguir(em) 
re nte 

li )4! 4. 

Num. 66186559 - Pág. 38Assinado eletronicamente por: THALES CAVALCANTI COELHO - 02/07/2019 14:24:34
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070214243461100000065516185
Número do documento: 19070214243461100000065516185



MINISTÉRIO Pl)131JO0 DO TOCANTINS 
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE 
ARAGUAINA 

PROTOCOLO N° 

DATA 

HORÁRIO 	  

ASS 

tenciosamente, 

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TOCANTINS 
UNIDADE AVANÇADA DE ARAGUAINA 

Av. Neief Murar!, Chac.47-C. St Noroeste — Aragualna/TO. CEP 77.824-022 Fone/Fax (63) 3414-8035 

OF/INCRA/UAA/G/N° 048/14 
AraguainafT0, 15 de dezembro de 2014 

A Sua Excelência 
Dr. Sidney Fiori Júnior 
Promotor de Justiça 
AraguainafT0 

Senhor Promotor, 

Em resposta ao Oficio n° 752/14, reiterado pelo Oficio 
772/14, vimos informar que é de responsabilidade do INCRA/TO, a abertura de 
estradas dentro dos Projetos de Assentamento, podendo para isso fazer 
parcerias com os governos estadual e municipal. 

Na oportunidade nos desculpamos pela demora em 
responder ao solicitado, é que, consultamos superiores do INCRA em 
Palmas/TO, no qual o chefe da Divisão de Desenvolvimento de Assentamento 
INCRA/TO, Eltier Postal, respondeu, via e-mail, o seguinte; 

"As estradas vicinais dentro do perímetro dos Assentamentos são de responsabilidade 
dessa Autarquia. Entretanto, nos últimos anos, não temos recebido recursos suficientes para 
atender as nossas demandas e, mesmo que tivéssemos recursos, não teríamos estrutura de 
pessoal para atendimento em todos os nossos PAs, visto que essa Superintendência conta com 
apenas 03 engenheiros civis e 1 deles está vinculado a Divisão de Administração. 

Além disso, nesse exercício de 2014, todos os recursos dessa ação foram direcionados 
pelo Incra sede para Chamada Pública visando a escolha de parceiros para firmar convênios a 
partir de critérios definidos em edital 

Para o exercício de 2015 já há edital publicado no sitio do Incra na rede mundial de 
computadores, também com o intuito de estabelecer critérios objetivos para a escolha de 
municípios ou Estados que firmarão parcerias com essa Autarquia. 

Portanto, não sabemos se haverá recursos disponibilizados para contratação direta, 
ou seja, para que nós possamos definir em qual PA será executada uma obra. 

Entretanto, não somos os únicos que podem atuar nos Projetos de Assentamento. Os 
municípios e o Estado também podem e, eventualmente, o fazem..... 

Especificamente ao PA Paraiso (Grande Paraiso) municípios de 
AraguainaJTO e Pau D'Arco/TO, que ainda não foi medido e demar do as parcelas 
internas, em poucos casos, é preciso discutir a locação de estrada di so às parcelas, 
fato que sempre fazemos quando necessário.  1/1 

o 
Chefe Subd. INCRA/ V&A 

Port. INCRA/ 8R - 20 I J PC,  49 
DOU 224 de 28 11.0C 

. MINIS I Lniú PUBLICO DOI 
ESTADO DO TOCANTINS 

I, 	-C7  
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tenna 
MINISTÉRIO PÚBLICO 
ESTADO DO TOCANTINS 

r PROMOTORIA DE JUSTICA DE ARAGUMNA 
TUTELA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE  

Av. Neief Murad. n 2  47-A — Setor Noroeste — CEP 77.800-000 — Fone/Fax (63) 3414-4641 e 3414-8509 
E-mail: sidneympto@hotmail.com  

CERTIDÃO  

Certifico e dou fé, a juntada do Ofício 048/2014, enviado pela INCRA — 
Unidade Avançada de Araguaina. 

Arag ina-TO,r  /2014 

ej 	e Pereira David 
Técnica Ministerial 

Conclusão 

, Nesta data, faço os preeentes autos conclusos ao Dr. Sidney 
Fiori Júnior, Promotor de Justiça. 

Arag na-TO, 1 	014. 

Deja e iereira.David 
Té 	ica Ministerial 

 

o 
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Cv-Gnyee,  

MINISTÉRIO PUBLICO 
ESTADO DO TOCANTINS 

9" Promotoria de Justiça de Araguaína-TO  
Tutela da Infancia e Juventude  

Av. Neief Murad. Chácara 47-A, St. Noroeste, Araguaína/TO, CEP: 77800-000, Tel. (63) 3414-8509  
E-mail: sidnevmptoehotmail.com   

Notícia de Fato n° 049/2014 

Natureza: Obrigação de Fazer contra o INCRA 

Requerentes: Comunidade de Assentados do PA. Grande Paraíso 

Requerido: Município de Araguaína-TO 

DELIBERAÇÃO 

Trata-se de REPRESENTAÇÃO formulada pelo vereador Divino 

Betânia Junior, reclamando que a via de acesso que liga a propriedade do Sr. José 

Honório de Freitas, pai do aluno Felipe Honório de Freitas, fica a 5 km da estrada 

onde passa o transporte escolar, ou seja, superior aos 3 km definidos pela resolução 

006/2009 do CETRAN/TO. Em razão dessa distância, o aluno está sem condições de 

frequentar a escola. 

Em razão da demanda relacionada à educação, oficiamos ao Secretário 

de Educação do Município (fl. 08), que nos explicou que se tratava de abertura de 

estradas e, estando dentro de um Assentamento do INCRA, este seria o responsável 

(fl. 09). 

Em seguida, o pi do aluno esteve nesta Promotoria e prestou as 

declarações de fl. 11 e juntou os documentos até a fl. 16. 

Também oficiamos ao Secretário Mun. de Infraestrutura (fl. 17), o qual 

respondeu à fl. 18. 

Em relação às outras seis crianças que supostamente estariam sem 

estudar, oficiamos novamente à SEMED, a qual respondeu (of. 1117/2014) afirmando 

que 3 delas estão estudando numa escola nas imediações e outras 3 são levadas 

moto até a vicinal, onde são atendidas pelo transporte escolar, o que foi certificdçi  

junto à diretoria das escolas rurais no dia 09/12/14. 
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ASS, 
MINISTÉRIO PUBLICO 	O 
ESTADO DO TOCANTINS 

90 Promotoria de Justiça de Araguaína-TO  
Tutela da Infância e Juventude  

Av. Neief Murad Chácara 47-A. St. Noroeste. Araguaina/TO CEP: 77800-000, Tel. (63) 3414-8509  e.) 

E-mail: sidneymato@hotmail.com  
Oficiamos ao INCRA e reiteramos o questionamento, o qual foi 

respondido pelo of. 048/2014, onde a autarquia confirma que realmente é o 

responsável pela obrigação de fazer., relativa 'à manutenção, conserto e entrega de 

vias de acesso na referida localidade, porém, reclamou de falta de orçamento para 

contemplar todas as necessidades dos referidos Projetos de Assentamento. 

Pois bem. 

Chegado o momento de chamar à responsabilidade o INCRA, nos 

atentamos que essa atribuição é do Ministério Público Federal. 

Como se sabe, o Decreto n° 966 de 2003 regulamenta a natureza e a 

finalidade do INCRA e dá outras providências, sendo certo que: 

Art. 100  Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária INCRA, 

autarquia federal, vincula-se ao Ministério, da Agricultura, do Abastecimento e da 

Reforma Agrária. 

Parágrafo único. O INCRA tem sede e foro em Brasília, Distrito 

Federal, e jurisdição em todo território nacional. 

Art. 2' O INCRA tem os direitos, competências, atribuições e 

responsabilidgdes estabelecidos na Lei n° 4.504, de 30 de novembro de 1964 

(Estatuto dá Terra) e legislação complementar, em especial a promoção e a execução 

da reforma agrária e da colonização. 

Portanto, inquestionável que se trata de uma autarquia federal, 

incidindo a regra do art. 109 da CR/88. 

Nesse passo, se o juiz de direito, chamado a decidir uma eventual 

demanda judicial, determinar ao funcionário do INCRA que conserte a referida ponte, 

sob pena do crime de desobediência, a competência para julgar tal delito seri• 

Justiça Federal, conforme julgado abaixo: 

Processo 

CC 200801597846 

CC - CONFLITO DE COMPETENCIA - 97679 

Relator(a) NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO 
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ESTADO Do TOCANTINS 	
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9' Promotoria de Justiça de Araguaina-TO  

Tutela da Infância e Juventude  
Av. Neief Murad Chácara 47-A, St. Noroeste. Araguaina/TO, CEP: 77800-000. Tel. (63) 3414-8509 

E-mail: sidneymato@hotmail.com  

Órgão julgador 

TERCEIRA SEÇÃO 

Fonte DJE DATA:19/12/2008 ..DTPB: 

Decisão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da 

TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das 

notas Iaquigráficas a seguir, por unanimidade, conhecer do conflito e declarar 

competente o Suscitado, Juízo Federal da Vara de Ji-Paraná - SJ/RO, nos termos do 

voto do Sr. Ministro Relator. Votaram com o Relator os Srs. Ministros Jorge Mussi, 

Og Fernandes, Jane Silva (Desembargadora convocada do TUMG) e Arnaldo Esteves 

Lima. Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Felix Fischer, Paulo Gallotti e 

Maria Thereza de Assis Moura e, ocasionalmente, o Sr. Ministro Nilson Naves. 

Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Laurita Vaz. 

Ementa ..EMEN: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA 

ESTADUAL E JUSTIÇA FEDERAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA DE ORDEM 

JUDICIAL EMANADA DE JUIZ ESTADUAL DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. 

INDICIADO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL (FUNCIONÁRIO DO INCRA). CRIME. 

DIRETAMENTE LIGADO AO CARGO OCUPADO. PARECER DO MPF PELA 

COMPETÊNCIA,  DA JUSTIÇA ESTADUAL. CONFLITO CONHECIDO, TODAVIA, 

PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUIZO FEDERAL, O SUSCITADO. 1. Em 

que pese o douto parecer ministerial, constata-se, pela leitura dos depoimentos 

prestados na fase policial, que, se crime houve por parte do indiciado, ainda que 

subjacente algum interesse eleitoreiro, utilizou-se ele de sua condição de funcionário 

público do INCRA para ganhar a confiança dos sem-terra e instigá-los a permanecer 

na Fazenda invadida, com a promessa de que haveria regularização ou assentamento 

das famílias na área pelo referido órgão governamental. 2. Há diversos depoimentos 

prestados pelos sem-terra na fase policial sobre o fato de que o referido servidor 

afirmava constantemente que a área era pública e que os posseiros receberiam 

documentos do INCRA dando posse da área. Menciona-se, ainda, o fato de que ele 

teria enviado cestas básicas aos sem-terra, entregues em um caminhão do INCRA. 3. 

Nesse contexto, considerando os fatos até agora apurados, penso estar comprovado 

que o agente valeu-se de sua condição de servidor do INCRA para dar credibilidade 

as suas ações, utilizando-se de sua função de Gerente Operacional do referido Órgã 

Estatal na Região, restando patente que a União tem interesse na causa, pois exige d 

seus servidores que obedeçam a estrita legalidade no exercício de suas funções; po 

isso, ao meu sentir, eventual Ação Penal deve ser julgada pela Justiça Federal. 4 

CONFLITO CONHECIDO, PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇ 
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.0_ ASS, 
MINISTÉRIO PÚBLICO 	1/ 
ESTADO DO TOCANTINS 

90  Promotoria de Justiça de Araguaína-TO  
Tutela da Infância e Juventude  

Av. Neief Murad. Chácara 47-A. St Noroeste. Araguaina/TO CEP: 77800-000. Tel (63) 3414-8509 	4 
E-mail: sidneymptoehotmail.com   

FEDERAL DE JI-PARANA/SJ/RO. ..EMEN: Indexação VEJA A EMENTA E 

DEMAIS INFORMAÇÕES. ..INDE: Data da Decisão 05/12/2008 Data da Publicação 

19/12 /2008. 

Ademais, registre-se que a Lei 8.069/90 é taxativa quando ressalva a 

competência da Justiça Federal para decidir algumas questões relativas aos direitos 

de crianças e adolescentes, in verbis: 

Art. 209. As açães previstas neste Capítulo serão propostas no foro do 

local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão, cujo juízo terá competência 

absoluta para processar a causa, RESSALVADAS A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 

FEDERAL e a competência originária dos tribunais superiores. 

Em anexo, juntamos uma página de pesquisa no google, com os 

seguintes caracteres: "MPF ação obrigação de fazer contra o INCRA" e praticamente 

todos os resultados localizados pelo google demonstram ações judiciais movidas pelo 

Ministério Público Federai contra o INCRA, deixando claro,  que se trata de atividade 

de rotina do MPF. 

De acordo com o acima exposto, os presentes autos devem ser 

remetidos o Ministério Público Federal, agora com sede nesta cidade, situado na Av. 

George Yunes. 

Ante ao exposto, determino a remessa dos presentes autos para o 

Ministério Público Federal, após a devida baixa, para análise do colega Procurador(a) 

da República, a quem, desde já preisto minhas homenagens. 

Por fim, para ciência ao 

ao Sr. José Honório de Freitas, com 

mãos do MPF.  

sado, comunique ao ilustre Vereador e 

esta decisão, que os autos passaram às 

Araguain 	 de 2015. 

 

liNISTERIO PÚBLICO D 
tSTADO D T ANTIN 

H . 
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' 9/1/20r5 	 mpf ação obrigação de fazer contra o incra - Pesquisa Googie 

MPF ação obrigação de fazer contra o INCRA 	 tMirlla 

Wel) 	No' 

Aproximadamente 139.000 resultados (0,59 segundos) 

[PDFI integra da decisão - Justiça Federal de Primeiro Grau em ... 
vAtAttjfsp.jus.briassets/Uploads/.../110427quilombolasorocaba.pdf 
27 de abr de 2011 - tutela antecipada, ajuizada pelo Ministério Público Federal em 
face do Instituto. Nacional de ... obrigação de fazer, consistente na apresentação 
(pedido liminar) de .... 15 - O INCRA noticia a intervenção nos autos da ação. 

[Ppri  ACP hera Mato Grosso.pdf - MPF 
www.prpa.mpf.mpOdnews/.../ACP%20Incre/020Mato%20Grosso.../file w 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA 	'se não derrubara INCRA faz a retomada da posse. 	que 
amima o ajuizamento da presente ação, consiste em um retrato 	 INCRA não 
cumpre a mencionada obrigação legal, na medida em que a quase .... perpetrados 
contra os direitos metaindividuais, a exemplo do meio ambiente, fez .., 

Quilombos - 6./ka  amara de CoordenaiWk£oe RevisMo 
6ccr.pgr.mptrnp.briatuacao-do-mpf/acao-civil-publiva/quilombos-1/ 	• 
Sentença favorável prolatada em ACP Contra o Estado de São Paulo e Exata em 
face do INCRA, tendo como objeto sua condenação em obrigação de fazer, ... da 

ação e o Incra e a Fundação Cultural Palmares, com a intervenção do MPF, 

Justiça condena INCRA a fazer reforma agrária j Notícias ... 
expresso-noticia.jusbrasil.corn.bd.../justica-oondena-Incra-a-fazer-reform... w 
Justiça condena INCRA a fazer reforma agrária ... A sentença foi proferida em Ação 
Civil Pública proposta pelo Ministério Pública Federal (MPF) contra ... Requereu, o 

Ministério Público Federal, a condenação dos réus na obrigação de fazer, 

Obrigação de fazer e Licitação Busca JusBrasil 
www.jusbras'il.com.britopicos/2039319/obrigacao-de-fazer-e-licitacao 
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Obrigação de fazer e Licitação ... uma das 
ações civis públicas ajuizadas pelo MPF contra o INCRA seja postulada a anulação ... 
AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. 

COMUNIDADE: MARAMBAIA 
www.cpisp.org.briacoes/html/jurisprodencia.aspx?LinkID=10  w 
Em 1988, a União Federal deu inicio a uma batalha judicial contra a ... Em fevereiro de 
2002, o Ministério Público Federal ajuizou a Ação Civil Pública n. ... condenar o réu 
INCRA a obrigação de fazer consistente na conclusão do processo ... 

"9  Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz.Federal da 2a  - 

www.prsp.mpf.gov.br/prmbaurtiL../BAURU_ACPAimores_Re5_LegaL.. w 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no exercício de suas ... AÇÃO CIVIL PÚBLICA 
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO. FAZER, COM PEDIDDO DE TUTELA LIMINAR 
em face do(a): Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária- INCRA, 	 

competência para autuara instaurar processo administrativo contra ... 

Pelos direitos do Quilombo de São Roque - Petição Pública ... 
www.peticaopublica.combripview.aspx?pi=BR70519 
Diante desse fato; o Ministério Público Federal abriu uma Ação de Execução (n°  
5009890-88.2013.404.7204) contra o ICMBio com a obrigação de fazer ... entre o 
território quilombola delimitado pelo INCRA e os referidos parques nacionais. 

IJustiça Federal condena INCRA a finalizar ... - Cedefes 
vmw.cedefes.org.br/index.php?p'afro_detalhe&id_afto4384  
... a Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal contra a União A 
referida ação dizia respeito à titulação da Comunidade Preto FOTTO COMO ... Com 
relação ao réu INCRA, decidiu-se a obrigação de fazer consistente na ... 

D'DnAPELAÇÃO CÍVEL N° 0004510-33.2008.404.7112/RS ... 
soonjur.corn.bridl/acordao-trf-mantendo-decisao-iinpede.pdf w 
22 de jun de 2011 -O Ministério Público Federal ajuizou a presente ação contra o ... 

a) condenar o INCRA em obrigação de fazer no sentido de tomar todas as ... 

https://www. google. cem. br/search?output=sea  rch&sclient= psy-a b&q= MPF + a%C3%A70/0C3%A3o+obriga%C3%A7%C335A3o+ ... 1/2 
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Procuradoria da Repiáb ica 
ARAGUAINA - TO 

N* E-TiQuETA ÚNICO 

h JAN, 2015 MINISTÉRIO PÚBLICO 
ESTADO DO TOCANTINS 

90  Promotoria de Justiça de Araguaina-TO 
Tutela da Infância e Juventude  

Av. Neief Murad. Chácara 47-A, St. Noroeste. AraguaMa/TO. CEP: 77800-000. Te!. (631 
3414-8509 

E-mail: sidneymatoehotmail.com   

Of. n° 016/15 	 Araguaina, 14 de janeiro de 2015. 

À Excelentíssima Senhora 
Ludmilla Vieira de Souza Mota 
Procuradora da República 
Ministério Público Federal 
Araguaína-TO. 

Senhora Procuradora da República, 

Por determinação do Promotor de Justiça da 9' 

Promotoria de Justiça de Araguaína, DR. SIDNEY FIORI JÚNIOR, visando 

instruir os autos da Notícia de Fato n° 049/2014, que trata da reclamação de 

falta de transporte escolar para crianças residentes no Assentamento Grande 

Paraíso, município de Araguaína/TO, vimos encaminhar os referidos autos, 

para análise. 

Com nossos protestos de valorosa estima e distinta 

consideração. 

Atenciosamente, 

e Louct,txd 
Deja Pereira David 

Técnica Ministerial 

AO SJUR/PRM/AGA 
PARA DISTRIBUIÇÃO 

Araguaf na -TO ide O de 2045 

ludmilla Vi&ra de S&ia Mote 
Procuradora da República 

PRIvhAsy,, 

Fu  35 

--t 	L52015. 
~pern  

SÁ% 
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MPF 
FLS   36   

SJUR/PRM-TO 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PRM-ARAGUAINA/SJUR/PRM-TO - SETOR JURÍDICO DA PRM/ARAGUAINA 

AV. JOSÉ DE BRITO SOARES, N°631 SETOR GEORGE YUNES 
CEP: 77818530- ARAGUAINA - TO 

Noticia de Fato - NF - 1.36.001.000018/2015-88 - CINTEL - CUSTOS LEGIS 

TERMO DE DISTRIBUIÇÃO 

Nesta data, nos termos do art. 80, parágrafo único da Resolução n° 20, de 06/02/1996, procedo à 
distribuição regular deste auto ao(à) Dr(a) Procurador(a) da República Ludrnilla Vieira de Souza Mota 
(Titular). 

ARAGUAINA, 19/01/2015 

US,  
JARL44E BARROS NEVES 

TECNICO DO MkJ/AP010 TE ICO-ADMINISTRATIVO/ADMINISTRACAO 
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PRM-Au:, 

As Ti 

      

      

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARAGUMNA-TO 

GABINETE DO 2° OFÍCIO 

PRM/AGA/TO N°.:  jeee  /2015 
NOTÍCIA DE FATO - NF n° 1.36.001.000018/2015-88 

DESPACHO N. 509/2015 

Trata-se de Notícia de Fato autuada nesta Procuradoria da República, a 

partir do Ofício n° 016/15, oriundo da Promotoria de Justiça de Araguaina/TO, 

encaminhando Termo de Declarações do senhor José Honório de Freitas, na qual, 

relata possíveis deficiências no atendimento do transporte escolar, no Assentamento 

Grande Paraíso, município de Araguaina/TO. 

Conforme relatado, crianças do referido Assentamento estão 

impossibilitadas de estudar, por conta da distância de 5 KM deste para a estrada, onde 

está localizado o ponto de embarque e desembarque do transporte escolar. 

Após algumas diligências realizadas pelo Promotor de Justiça, foi 

constatado que o tráfego de veículos no referido Assentamento é dificultado por falta de 

estradas que dá acesso às casas. Apurou-se ainda que cabe ao INCRA a 

responsabilidade de abertura de estradas dentro dos Projetos de Assentamentos, o que 

não vem sendo feito satisfatoriamente, por falta de recursos. 

Diante do exposto, determino que seja expedido minuta de ofício à 

Superintendência do INCRA neste Estado, para que preste esclarecimentos acerca da 

situação apontada, devendo ser informado, inclusive, o que esta Autarquia tem feito 

para garantir que as crianças do Assentamento Grande Paraíso cheguem até a escola, 

diante da falta de estrada. 

Por fitn, tendo em vista que a presente Notícia de Fato teve o seu prazo 

expirado, e considerando a necessidade da resposta do ofício acima referido, para ' 

1 de 2 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA No MUNICÍPIO DE ARAGUAINA-TO 

GABINETE DO 2° OFICIO 

análise das providências seguintes, determino a conversão em Procedimento 

Preparatório, nos termos do art. 2°, § 4° e § 5° da Resolução 23/2007 do Conselho 

Nacional do Ministério Público. 

AraguainafT0, 25 de fevereiro de 2015. 

LU DMILLA V1ËIRA DE SOUZA MOTA 
Procuradora da República 
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PRM-AGA 

Fls  38  

stitra 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARAGUAINA-TO 

GABINETE DO 2° OFICIO 

Oficio n° a01/4  /2015-PRM/AGA/2° Oficio 
Etiqueta PRM/AGA/T0c1CCV2015 

Araguaina/TO, 25 de fevereiro de 2015. 

Ao Senhor 
RUBERVAL GOMES DA SILVA 
Superintendente Regional do INCRA-TO 
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA 
Quadra 203 Norte, Alameda 01, Lote 01, Plano Diretor Norte 
Palmas/TO, CEP 77006-336 

,Assunto: Requisita informações 
Ref.: Notícia de Fato n° 1.36.001.000018/2015-88 (Favor mencionar este número na 
resposta) 

Senhor Superintendente, 

Cumprimentando-o cordialmente, informo que tramita nesta Procuradoria 

da República a Notícia de Fato em epígrafe, autuada nesta Procuradoria da República, 

a partir do Ofício n° 016/15, oriundo da Promotoria de Justiça de AraguainaTTO, 

encaminhando Termo de Declarações do senhor José Horário de Freitas, na qual, 

relata possíveis deficiências no atendimento do transporte escolar, no Assentamento 

Grande Paraíso, município de AraguaínafT0. 

Conforme relatado, crianças do referido Assentamento estão 

impossibilitadas de estudar, por conta da distância de 5 KM deste para a estrada, onde 

está localizado o ponto de embarque e desembarque do transporte escolar. 

Após algumas diligências realizadas pelo Promotor de Justiça, foi 

constatado que o tráfego de veículos no referido Assentamento é dificultado por falta de 

estradas .que dá acesso às casas. Apurou-se ainda que cabe ao INCRA a 

responsabilidade de abertura de estradas dentro dos Projetos de Assentamentos, o que 

I de 2 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARAGUAINA-TO 

GABINETE DO 2° OFICIO 

não vem sendo feito satisfatoriamente, por falta de recursos. 

Assim, com • vistas a subsidiar as atividades desenvolvidas nesta 

Procuradoria da República, nos termos do art. 8°, II, da Lei Complementar n° 75/93, 

requisito que Vossa Senhoria preste informações acerca da situação acima relatada, 

devendo ser esclarecido, inclusive, o que esta Autarquia tem feito para garantir que as 

crianças do Assentamento Grande Paraíso cheguem até a escola, diante da falta de 

estrada. 

Estabeleço o prazo de 15 (vinte) dias, a contar do recebimento deste, para 

apresentação de resposta formal e escrita. 

Atenciosamente, 

LUDMILLA 	ftEci-SMUZA MOTA 
Procuradora da República 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARAGUAíNA-TO 

SETOR JURÍDICO 

Ref.:1.36.001.000018/2015-88 

TERMO DE CONVERSÃO 

Aos 3 de março de 2015, converti a presente Noticia de 
Fato em Procedimento Preparatório, em cumprimento ao 
Despacho n°309/2015. 

etor Jurídico 

TERMO DE REMESSA 
Aos 3 de março de 2015, faço a remessa dos presentes 

autos ao 2° OFICIO da Procuradoria da República no 
Município de Araguaína. 

Setor Jurídico 
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AR 
DESTINATÁRIO DO OBJETO! DESTINATAIRE 

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO I NOM OU RAISON SOCIALE OU DkS INATAIRE 

A Sua Senhoria o Senhor 
RUBERVAL GOMES DA SILVA 
Superintendente Regional do INCRA-TO 
Quadra 302 Norte, Alameda 01, Lote 01, Plano Diretor Norte 
77006-336 Palmas/T0 
Oficio n°20112015-2° Oficio 
Etiqueta PRM/AGA/TO n° 1061/2015 
NF n° 1.36.001.000018/2015-88 

ENV/PRM-AGA-T0-00000217(2015 

1 	1 	1 	1 	1 	1 
)1 NATURE DE LENVOI 

/ PRIORITAIRE 

VALEIJR DECLARE 

ENDEREÇO / AO 

CEP/ CODE POSTAI 

' V 

ASSINATURA DO REI 

NOME L EGIVEL 

RA 
<4  

N- DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO 
RECEBEDOR' ÓRGÃO EXPEDIDOR 

ql!
l  ei

tim.u.stag  RÉCEPTEUR 
r:0"Sb 

AUX. M/ 26/TO 

06/i)3,4f) 

O   

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO  I ADRESSE DE RETOIJR DANS LE VER 

75240203-0 	 FC0463 / 16 114x 186 mm 

DECLARAÇÃO DE CA 

RUBRICA E 
SIGNAP  IRI 

Jo Fm 	ek, 'rejtoSA 1L 
flwa 
Agasta d 	

!CIOS 

JUNTADA 

Nesta data faço ¡untada aos presentes 

autos 	ï ! 	• 	. a Ia 

e 
- 

rela 

	—iCer 

Araguaina-TO,  

Som eira neo 
Chefe d&Setor Jurídico 

matrícula. 26147 

TERMO DE JUNTADA 
Nesta data 'unto aos presentes autos o documento PRM- 

AGA-TO  \--\40 I XÁS--  , conforme se vê adiante, às) 

folha(s)  :4 O  . Por ser verdade firmo o presente termo. 

Araguaina/T00-  (h /2015 

' 
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.4r4  MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRAGRIA — INCRA 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TOCANTINS 
BRASIL 

GOVERNO FEDERAL 

OFICIO/1NCRA/GAB/T0/N°  3 91. Palmas-TO, 26 de março de 2014 

 

À Sua Senhoria, o Senhor: 
LUDMILLA VIEIRA DE SOUZA MOTA 	 05 AH. 2015 
Procuradora da República no Município de Araguaina-TO 

PEM-AGA-  0/71/6/ZO 2° Oficio da Procuradoria da República no Município de Araguaína 	nen 	4 7, j Assinatura 
Avenida José de Brito Soares, 631, Setor George Yunes, CEP 77818-530 — Araguaina, 
Tocantins. 

4, Referente Noticia de Fato n° 1.36.001.000018/2015-88 

Senhora Procuradora da República, 

avd4r- -At- 	v 	" 

-4sw o • a • • 

.M4-3,-- na 140  a- I' o it I 20 

tut*o VS* So4uiMõta 
Procuradora da República 

O Incra possui 06 projetos de assentamento — PAs no municipio de Araguaina, 
dentre ele o PA Paraiso, com 137 famílias assentadas. 

Tínhamos a previsão de executarmos obras em, praticamente, todos os 
assentamentos do estado por meio de convênio firmado com o Governo do Estado do 
Tocantins, de n° 5000/2011. Depois de sucessivas tentativas de iniciarmos a execução das 
obras, o convênio foi rescindido e o Estado devolveu os recursos depositados. 
Repassamos a primeira parcela, no valor de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões), a qual foi 
devolvida, com as devidas correções, pelo governo do Estado, na sua prestação de contas. 

Além dessa possibilidade, havia a alternativa de execução por meio do 
procedimento de chamada pública 01/2014, aberto por esta autarquia no início do 
exercício passado. Entretanto, para que o Projeto de Assentamento fosse beneficiado, o 
ente municipal Araguaina teria que ter concorrido, o que não ocorreu. A Chamada Pública 
apresentava requisitos, os quais tinham um valor em pontos, sendo que os entes 
municipais, dentro do limite de valor disponível, e que apresentasse as maiores 
pontuações, foram os contemplados. 

No final de 2014 também foi lançada a Chamada Pública 02/2014. Não 
sabemos ainda quais os municípios que concorrerão, mas fizemos ampla divulgação 
desse procedimento, o qual também apresenta link exclusivo na página dessa autarquia na 
rede mundial de computadores. 

A obra também poderia ter sido executada pelo Estado do Tocantins, por meio 
do PAM — Programa de Assistência aos Municípios. Frisamos que não temos 
disponibilizado os dados sobre em quais Projetos de Assentamento o Estado atuou nesse 
programa, não podendo informar se houve alguma obra executada nesse PA. 

Procuradoria da República 
ARAGUAINA -TO 

Ny ETIQUETA ÚNICO 
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OMES DA SILVA 
endente Regional 

POR ARIA/INCRA/P/N° 422/2011 

*,› 
MINISTEFUO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRAGRIA - INCRA 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TOCANTINS 

BRASIL 
GOVERNO FEDERAL. 

Por último, todos os municípios do Estado do Tocantins foram contemplados 
com máquinas do PAC-II para a execução de obras de terraplenagem em estradas vicinais 
para beneficiar pequenos e médios produtores rurais. 

Portanto, diante do exposto, essa autarquia não tem, nesse momento, previsão 
para a execução de obras nesse PA. 

Respeitosamente, 

CP 
EJbLr Júnior Postal 

Chefe da Div. De Destemes,  mento 
Pot NCRA/Pfle467/20114 
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Araguaina/TO, 18 de junho de 2015 

Vb4.400-1193  
LI E T RRES VASCONCELOS 

Procurador da República 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARAGUANA-TO 

GABINETE DO 2° OFICIO 

PRM/AGA/TO n°  299?  /2015 
Procedimento Preparatório n° 1.36.001.000018/2015-88 

DESPACHO N°   53  /2015 

Trata-se de Procedimento Preparatório, autuado em 19 de janeiro de 2015, 

a partir do ofício de folha 35, oriundo da Promotoria de Justiça de AraguainafT0, 

encaminhando Termo de Declarações de folha 11, em que são relatadas possíveis 

deficiências no atendimento do transporte escolar, no Assentamento Grande Paraíso, 

Município de AraguaínarrO. 

Em razão do encerramento do prazo do presente procedimento, em 'I° de 

junho de 2015, remanescendo a necessidade de ulteriores diligências, a fim de apurar a 

responsabilidade pelo equacionamento da situação em exame, prorrogo este 

Procedimento Preparatório, com fulcro no artigo 2°, § 6°, da Resolução n° 23/2007, do 

Conselho Nacional do Ministério Público — CNMP.' 

Façam-se os respectivos registros junto ao Sistema Único. 

§ 6° — O procedimento preparatório deverá ser concluído no prazo de 90 (noventa) dias, prorrogável por igual prazo, uma única 
vez, em caso de motivo justificável. 

PRM-AGA 

FBS 

1 de 1 
K:\OFICIOS_AGA\20FICIMAMMInutas  2° OffcioWrocedimentos Extrajudiciais \Despachos \PP 136.001.000018_2015-88 Despacho.odt 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARAGUANA-TO 

Etiqueta PRM-AGA-TO N° 2999/2015 

CERTIDÃO n°  300/2015 - 

Certifico que, em cumprimento ao despacho PRM-AGA-T0-00002998/2015, 

prorroguei no Sistema Único o prazo de finalização do Procedimento Preparatório n° 

1.36.001.000018/2015-88, por mais 90 (noventa) dias, estando a finalização do procedimento 

prevista para o dia 30 de agosto de 2015. 

O referido é verdade e dou fé. 

Araguaina, 22 de junho de 2015. 

a d Oliveira Carneiro 
tricula 26.147 
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CONCLUSÃO 
Nesta data, faço os presentes autos conclusos ao Procurador da 

República titular do 2° Oficio da PRM-AGA-TO, Dr. Felipe Torres 

Vasconcelos. 

Araguaina/T0e212  CG  /2015. 

Sara e 	ira 	r0 
r ufa 26.147 

TERMO DE RECEBIMENTO 

Recebi nesta data, 
do Procurador da República responsável, os 

presentes autos na Secretaria de Gabinete do 2° Oficio/PRAVAGA, com 
manifestaçâo em03 laudas. 

Para constar lavro e assino este termo. 

Araguaina-TO,a)/Ca 015. 

Sara 	yen-a Carneiro 
Matr cuia 26.147 
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PRM/AGA 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARAGUAI O 

GABINETE DO 2° OFÍCIO 

PRM/AGA/TO n°   20  /2015 

Procedimento Preparatório n° 1.36.001.000018/2015-88 

DESPACHO N°   \S43  /2015 

Trata-se de Procedimento Preparatório, autuado em 19 de janeiro de 

2015, a partir do oficio de folha 35, oriundo da Promotoria de Justiça de 

AraguainaJTO, encaminhando Termo de Declarações de folha 11, em que são relatadas 

possíveis deficiências no atendimento do transporte escolar, no Projeto de 

Assentamento — PA Grande Paraíso, localizado em Araguaína/TO. 

À fl. 40, o INCRA informou que não tem previsão para a realização de 

obras no referido PA. Todavia, informou que todos os municípios do Tocantins foram 

contemplados com máquinas do PAC-H para a execução de obras de terraplanagem em 

estradas vicinais para beneficiar pequenos e médios produtores rurais. Dessa forma, 

determino a expedição de oficio para a Prefeitura Municipal de Araguaina-TO, 

questionando sobre a possibilidade de realização de obras de terraplanagem para 

viabilizar o acesso de transporte escolar no Projeto de Assentamento — PA Grande 

Paraíso. 

Em razão do encerramento do prazo improrrogável deste Procedimento 

Preparatório, em 30 de agosto de 2015, e remanescendo diligências imprescindíveis à 

elucidação dos fatos em questão, expeça-se portaria de conversão em Inquérito Civil, 

com fulcro no artigo 4°, § 4°, da Resolução n° 87, de 03 de agosto de 2006, do 

Conselho Superior do Ministério Público Federal — CSMPF,' combinado com o artigo 

§ 40  — Vencido o prazo mencionado no § I°, o membro do Ministério Público promoverá seu arquivamento, 
ajuizará a respectiva ação civil pública ou o converterá em inquérito civil. (Incluído pela Resdluçao CSMPF 

Ide 2 	

APS 
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FÉ 
rocurador da República 

-411 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARAGUMNA-TO 

GABINETE DO 2° OFICIO 

2°, § 70, da Resolução n° 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do 

Ministério Público — CNMP.2  

Façam-se os respectivos registros junto ao Sistema Único. 

Araguaina/TO, 30 de setembro de 2015. 

n° 106, de 6 de abril de 2010) 
§ 70  — Vencido este prazo, o membro do Ministério Público promoverá seu arquivamento, ajuizará a 
respectiva ação civil pública ou o converterá em inquérito civil. 

2 de 2 
APS 
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TERMO DE REMESSA 
Aos 1 de outubro de 2015, faço a remessa dos presentes 

autos ao 2° OFICIO da Procuradoria da República no 
Município de Araguaína. 

Setor Jurld 

TERMO DE CONVERSÃO 

Aos 1 de outubro de 2015, converti o presente 
Procedimento Preparatório em Inquérito Civil, em 
cumprimento a Portaria n°67/2015. 

;(0,11revIcL, 
Seto urídico 

fl 

PRM / AGA 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARAGUANA-TO 

SETOR JURÍDICO 

Ref.:1.36.001.000018/2015-88 
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PRM/AGA 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL lis 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARAGUA 

GABINETE/DO 2° OFÍCIO 
A-TO 

Oficio n° 2,-* 4 /2015-PRM/AGA/2° Oficio 
Etiqueta PRM/AGA/TO N° 52L1 2, /2015 

Araguaina/TO, 09 de outubro de 2015. 

Ao Excelentíssimo Senhor 
RONALDO DIMAS 
Prefeito Municipal 

Prefeitura Municipal de Araguaína 

Rua José de Brito Soares, n° 768 - St. Anhanguera 

CEP 77.818-530 —Araguaína (TO) 

Assunto: requisita informações. 

Ref.: Inquérito civil n° 1.36.001.000018/2015-88 (fazer referência a este na 

resposta) 

Senhor Prefeito, 

Cumprimentando-o cordialmente, informo que tramita nesta Procuradoria 

da República o Inquérito Civil em epígrafe, autuado em 19 de janeiro de 2015, a partir 

do oficio de folha 35, oriundo da Promotoria de Justiça de Araguaina/TO, 

encaminhando Termo de Declarações de folha 11, em que são relatadas possíveis 

deficiências no atendimento do transporte escolar, no Projeto de Assentamento — PA 

Grande Paraíso, localizado em Araguaína/TO. 

Conforme relatado, crianças do referido Assentamento estão 

impossibilitadas de estudar, por conta da distância de 5 1CM deste para a estrada, onde 

está localizado o ponto de embarque e desembarque do transporte escolar. 

Após algumas diligências realizadas pelo Promotor de Justiça, foi 

constatado que cabe ao INCRA a responsabilidade de abertura de estradas dentro dos 

Projetos de Assentamentos, o que não vem sendo feito satisfatoriamente, por falta de 

1/2 RM 

ii 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARAGUANA-TO 

GABINETE DO 20  OFÍCIO 

recursos. 

À fl. 40, o INCRA informou que não tem previsão para a realização de 

obras no referido PA. Todavia, informou que todos os municípios do Tocantins foram 

contempladOs com máquinas do PAC-II para a execução de obras de terraplanagem em 

estradas vicinais para beneficiar pequenos e médios produtores rurais. 

Dessa forma, com vistas a subsidiar as atividades desenvolvidas nesta 

Procuradoria da República, nos termos do art. 80, II, da Lei Complementar n° 75/93, 

requisito que Vossa Senhoria preste informações sobre a possibilidade de realização de 

obras de terraplanagem para viabilizar o acesso de transporte escolar no Projeto de 

Assentamento — PA Grande Paraíso. 

Concedo o prazo de.  15 (quinze) dias para apresentação de resposta 

formal e escrita. 

Cordialmente, 

y 

reR 	 gide°'  FE)d / 	 CO 
/ 	P`rocurador da República 

// 

2/2 	 RM 
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PRUIAGA kteLtst 

MINISTÉRIO PÚBLICO IC 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE A 

GABINETE/DO 2° OFÍCIO 

'A  46k 
RAGUAINA O 
fls 	 

Oficio n° VI A /2015-PRM/AGA/2° Oficio 
Etiqueta PRM/AGA/TO N° 52Jj2 /2015 

Araguaina/TO, 09 de outubro de 2015. 

Ao Excelentíssimo Senhor 
RONALDO DIMAS 
Prefeito Municipal 

Prefeitura Municipal de Araguaína 

Rua José de Brito Soares, n° 768 - St. Anhanguera 

CEP 77.818-530 — Araguaína (TO) 

Assu n to: requisita informações. 

Ref.: Inquérito civil n° 1.36.001.000018/2015-88 (fazer referência a este na 

resposta) 

Senhor Prefeito, 

Cumprimentando-o cordialmente, informo que tramita nesta Procuradoria 

da República o Inquérito Civil em epígrafe, autuado em 19 de janeiro de 2015, a partir 

do oficio de folha 35, oriundo da Promotoria de Justiça de Araguaína/TO, 

encaminhando Termo de Declarações de folha 11, em que são relatadas possíveis 

deficiências no atendimento do transporte escolar, no Projeto de Assentamento — PA 

Grande Paraíso, localizado em Araguaina/TO. 

Conforme relatado, crianças do referido Assentamento estão 

impossibilitadas de estudar, por conta da distância de 5 KM deste para a estrada, onde 

está localizado o ponto de embarque e desembarque do transporte escolar. 

Após algumas diligências realizadas pelo Promotor de Justiça, foi 

constatado que cabe ao INCRA a responsabilidade de abertura de estradas dentro dos 

Projetos de Assentamentos, o que não vem sendo feito satisfatoriamente, por falta de 

1/2 
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MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARAGUAíNA-TO 

GABINETE DO 2° OFÍCIO 

recursos. 

À fl. 40, o INCRA informou que não tem previsão para a realização de 

obras no referido PA. Todavia, informou que todos os municípios do Tocantins foram 

contemplados com máquinas do PAC-II para a execução de obras de terraplanagem em 

estradas vicinais para beneficiar pequenos e médios produtores rurais. 

Dessa forma, com vistas a subsidiar as atividades desenvolvidas nesta 

Procuradoria da República, nos termos do art. 8°, II, da Lei Complementar n° 75/93, 

requisito que Vossa Senhoria preste informações sobre a possibilidade de realização de 

obras de terraplanagem para viabilizar o acesso de transporte escolar no Projeto de 

Assentamento — PA Grande Paraíso. 

Concedo o prazo de.  15 (quinze) dias para apresentação de resposta 

formal e escrita. 

Cordialmente, 

</yRRái-H. 
FEptÉ ;ta 	CON‘e  

lwrocurador da República 

TERMO DE JUNTADA 
Nesta data junto aos presentes autos o documento PRM- 

AGA-TO  S6'40102015—.  conforme se vê adiante, à(s) 

folha(s)4114  9.  Por ser verdade firmo o presente termo. 

Araguaina/TO,J0 /1 212015 

l• 

2/2 	 RM 

Num. 66186574 - Pág. 2Assinado eletronicamente por: THALES CAVALCANTI COELHO - 02/07/2019 14:24:35
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070214243505300000065516200
Número do documento: 19070214243505300000065516200



ARAGUAINA 

OFICIO/SEMED N° 1334/2015 

rnrr-,---
êNM/AGA 

Araguaina-TO, 26 de Novembro de 

Assunto: Devolutiva 

HROisritanit t-ITI°956"/L2E1  IP 	

Ng ETIQUETA ÚNICO 1 

Procuradoria pia República 
ARAGUAINA TO 

SI  

tilliff 

A Sua Excelência o Senhor 
FELIPE TORRES VASCONCELOS 
Procurador da República 

NESTA 

Em resposta ao oficio n° 1274/2015 PRM/AGA 2° Oficio, dessa Procuradoria 

da República, referente ao Inquérito civil n° 1.36.001.000018/2015-88. 

Informamos a Vossa Excelência que não se trata de recuperação de estradas, 

mas da abertura de estradas em propriedades particulares, uma vez que não 

compete o municipio obra dessa natureza, sendo competência do INCRA esse tipo 

de atividade. 

Excelência, o ônibus escolar trafega diariamente na estrada principal, no 

transporte de alunos que se dirigem até lá para o embarque/desembarque. Diante 

do exposto o município não tem providências as serem tomadas. Segue em anexo 

as fotos do local. 

IRO 	
Cordialmente, 

2‘ NOV. LOIS 

MÁRCIA DINIZ.  GUIOTTI DE OLIVEIRA 
Superintendente de Transporte Escolar 
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CONCLUSÃO 
Nesta data, faço os presentes autos conclusos ao Procurador da 

República titular do 2° Oficio da PRM-AGA-TO, Dr. Felipe Torres 

Vasconcelos 

Araguaina/TO 	 /2015. 

Sa 	de 1 liveira C melro 
M ricula 26.147 

TERMO DE JUNTADA 
Nesta data junto aos presentes autos o documento PRM- 

AGA-TO  51-0 D/006,-  conforme se vê adiante, a(s) 

folha(s)  .50155   . Por ser verdade firmo o presente termo. 

AraguainarFO.  isf  /.2.n0  15 
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1 

PREFEITURA DE 

AR ÁGUMNA 
NOSSA CIDADE. COMPROMISSO ta TODOS 

Estado do Tocantins 
Procuradoria do Município 

Oficio n° 277/2015 Araguaina/TO, 27 de novembro de 2015 
PRIA-AGA 

50   
FLS 

Assunto: Ofício n.° 1274/2015 — Procuradoria da República do Município de 

Araguaína - 2.° Ofício 

Procuradoria da Republica 
AFtAGUAINA TO 

NQ ETIQUETA ÚNICO 

01 DEZ. Nb 

RM GA  • i,  ?az. 

'-~71 

Em resposta ao oficio n.° 1274/2015, onde são solicitadas 

máquinas para a realização de terraplanagem para facilitar o acesso do 

transporte escolar no Projeto de Assentamento — PA Grande Paraíso, 

localizado em Araguaina — TO, segue em anexo a resposta da Secretaria da 

Infraestrutura quanto ã demanda. 

Atenciosamente, 

	

SOya Lélia 	de Vasconcelos 

	

Procur 	Municipal 

Ilustríssimo Senhor 

FELIPE TORRES VASCONCELOS 

Procurador da República  

Araquaina - Tocantins  

Prezado Procurador, 
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Araguaína-TO, 16 de Novembro de 2015 

PRM-AGA 

FLS. 

* PREFEITURA DE 

ÁRÃGUÁINÁ 
". ,I. CIDA , LOMPROMISSO De TODOS 

OFICIO N°. 590/2015 

Procuradoria Municipal 
Nesta 

s/11/7„(Dis. Estado do Tocantins 
Prefeitura Municipal de Araguaina 

Secretaria da Infraestrutura 

Ref.: Inquérito Civil n° 1.36.001.000018/2015-88 

Senhora Procuradora, 

Em atendimento ao Ofício n.° 1274/2015-PRM/AGA/2°Ofício, emitido pela 

Procuradoria da República, informamos que a Prefeitura Municipal de Araguaína, através da 

Secretária de Infraestrutura, já realizou obras de pavimentação primária e bueiros no 

Assentamento - PA Grande Paraíso, localizado nessa municipalidade. 

Ressaltamos que foram feitos relatórios fotográficos das atividades realizadas 

nesta localidade e estes seguem anexos. 

Sem mais para o momento, renovo votos de consideração. 

Atenciosamente; 

Simão Moura Fé Ribeiro 
Secretaria Municipal de Infraestrutura 

Port. n°004/2013 

Rua 06, 20-Vila Aliança 1 77.813-825 1(63) 3411-70921 www.araguaina.to.gov.br  1 infraestrutura@araguaina.to.gov.br  
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PRM-AGA 

FLS.   Estado do Tocantins 

Prefeitura Municipal de Araguaína 

Secretaria da Infraestrutura 44 ARAG"ImUMNÁ 

RELATORIO FOTOGRAFICO 

ASSENTAMENTO PARAÍSO 

BM: 

1° MEDIÇÃO 

Período: Contr. Repasse: 

0387439-64/2012 

Municipio-UF: 

21106/20143 30/06/2014 ARAGUAINA-TO 

1. Placa da Obra 

3. Comboio de apoio para abastecimento de 
combustível e lubrificação de máquinas 

5. Estrada limpa, preparada para os serviços de 
compactação e cascalhamento 

2. Execução mecanizada de limpeza da via 
(trator de esteira) 

4.Manutenção da retroescavadeira 
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_53 
FLS. 

ARAGUMNA 

Estado do Tocantins 

Prefeitura Municipal de Araguaina 
Secretaria da Infraestrutura 

RELATORIO FOTOGRÁFICO 

ASSENTAMENTO PARAÍSO 

BM 

2' MEDIÇÃO 

Período: 

01/07/2014 a 31/07/2014 

Contr. Repasse: 

0387439-64/2012 

Municipio-UF: 

ARAGUMNA-TO 

1. Abastecimento do caminhão tanque, para 
execução dos serviços do inicio da estrada até 
entrada da cascalheira João da Broz 

2. Lançamento de material (cascalho) sobre 
pavimento regularizado 

3. Espalhamento do cascalho sobre pavimento 
regularizado 

5. Homogeinização de material para posterior 
compactação 

6. Compactação mecânica com rolo pé de 
carneiro - Trecho executado inicio da obra até 
entrada da Cascalheira do João da Broz 

4. Nivelamento de base com material bota dentro 
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FLS 

-zARAGUMNA 

Estado do Tocanti 

Prefeitura Municipal de Araguaina 
Secretaria da Infraestrutura 

BM: 
3°  MEDIÇÃO 

IMunicipio-UF: 
IARAGUANA-TO 

1Periodo: 	 [Coa r. Repasse: 
1 	01108/2014 a 04/09/2014 	10387439-64/2012 

PRM-AGÁ 

RELATÓRIO FOTOGRAFICO 

ASSENTAMENTO PARAÍSO 

1. Proximidades da Cascalheira do Pastor - 
Trecho de execução entre a Cascalheira João da 
Broz e Cascalheira do Pastor 

3. Lançamento de material argiloso 

5. Lançamento de cascalho sobre subleito 
argiloso (base) 

2. Compactação com rolo pé de carneiro (argila 
subleito) 

4.Espalhamento mecânizado com 
motoniveladora 

6. Sinalização de advertencia 
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Estado do Tocantins 

Prefeitura Municipal de Araguaina 
Secretaria da Infraestrutura 

r".551 
FLS..  

44eARAGUMNA 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

ASSENTAMENTO PARAÍSO 

BM: 
4a MEDIÇÃO 

IPeriodo: 	 Contr. Repasse: 
I 	05/09/2014 a 22/10/2014 	10387439-64/2012 

Municipio-UF: 
IARAGUAINA-TO  

 

1.Trecho em execução 

3. Lançamento de material argiloso 

2. Limpeza das laterais das vias 

4.Espalhamento mecanizado com trator de 
esteira 

5. Carga de material de jazida 6. Umidificação da via com caminhão pipa 
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ORRES ASC 1 NCELO 
Procurador da República 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARAGUAíNA/TO 

GABINETE DO 2° OFICIO 

PRM/AGA/TO n° 	7722016 

Inquérito Civil n° 1.36.001.000018/2015-88 

DESPACHONi'  133'  /2016 

O OFÍCIO N°. 590/2015, da Secretaria Municipal de Infraestrutura de 

Araguaina/TO, dá conta da realização de obras de pavimentação primária e bueiros no 

PA Grande Paraíso, inclusive com fotografias (fls. 51/55). 

Assim, determino que a Secretaria deste Gabinete entre em contato com o 

Sr. JOSÉ HONORIO FREITAS, pelo telefone informado à fl. 11, para que este 

informe se houve a resolução dos problemas que originaram os presentes autos. 

Por fim, considerando o iminente encerramento do prazo de tramitação 

deste inquérito civil e remanescendo diligências ulteriores imprescindíveis ao 

esclarecimento dos fatos ora apurados determino: (a) a prorrogação do prazo por mais 

01 (um) ano, com lucro no artigo 15 da Resolução n° 87/2010 do Conselho Superior 

do Ministério Público Federal — CSMPF; e (b) a adoção dos registros necessários no 

Sistema Único. 

Após, retornem os autos conclusos. 

Araguaína/TO, 22 de setembro de 2016. 

1 de 1 
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AGA 

 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARAGUM 

 

   

Etiqueta PRM-AGA-TON05/2016 

CERTIDÃO n° “)2/2016 

Certifico que, nesta data, em cumprimento ao despacho de fls. 56, entrei em 

contato telefônico com o Senhor José Honório Freitas, através do número (63) 99215-6212 

para que informasse se os problemas que originaram os presentes autos teriam sido 

solucionados. 

Assim sendo, José Honório passou a declarar que: as fotos da estrada que constam 

nos autos é referente a uma estrada que ele chama de "corredor", e que esta dá acesso ao 

Assentamento 19 fazendo um L no PA Grande Paraíso, mas que passa cerca de 7 KM de sua 

residência e de outros parceleiros. O que ele deseja é que seja feita uma estrada a partir desta 

já concluída passando aproximadamente 800 metros de sua casa. Informou, ainda, que existe 

um veiculo da prefeitura que está fazendo o transporte dos alunos para a escola, no entanto, 

seu filho, que é portador de deficiência, não está estudando porque não tem transporte para 

levá-lo até á escola na cidade, haja vista que por ser maior de idade a diretora da escola do 

assentamento não permite que seja feita sua matrícula. Dou fé. 

Araguaina/TO, 22 de novembro de 2016 

Sct"̂ etra 5 
Sandra Soufaadel.ntia-Sedt'd/6164  

Estagiária Matrícula 32524 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARAGUAINA — TO 
Avenida José de Brim Soares, n°631. Setor George Yunes, CEP 77.818-830, Araguainaff0 

Telefone: (63) 3416-0900 
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„às 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARAGUAíNA-TO 

CONCLUSÃO 
Nesta data, faço os presentes autos conclusos à procuradora da 

República titular do 2°  Oficio da PRM-AGA-TO, Dra. Alia Rossi de 

Carvalho Sponehiado. 

Araguaina/TO,  j6/  

ra 	Oliveira Carneiro 
Matrícula 26.147. 

ar 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARACUAINA— TO 
Avenida José de Brito Soares, n°631, Setor George Yunes, CEP 77.818-830, Araguaina/TO 

Telefone: (63)3416-0900 
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5i? 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARAGUANA/TO 
GABINETE DO 2° OFICIO 

PRM-AGA-T0-00006400/2017 
Inquérito Civil n° 136.001.000018/2015-88. 

PRORROGAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL N° 1849/2017 

Trata-se de Inquérito Civil destinado a atuação do Ministério Público junto ao 

Poder Público consistente no oferecimento de transporte escolar a crianças localizadas em 

Projeto de Assentamento de responsabilidade do INCRA. 

De acordo com a certidão de fl. 57, em contato telefônico, realizado em 

novembro de 2016, o representante informou que a estrada mencionada pelo Município está a 

cerca de 7 km da sua residência e de outros moradores do PA Paraíso. 

Informou, ainda, que seu filho não estava sendo atendido pelo transporte 

escolar municipal que leva os alunos para a escola, e que, além disso, a diretora da escola do 

assentamento não permitiu sua matrícula. 

É o relato do essencial. 

Considerando que o citado contato telefônico foi efetuado há quase 1 (um) ano, 

solicito à Secretaria que faça novo contato, com o propósito de obter informações atualizadas 

sobre a situação objeto dos autos. 

Por fim, considerando iminente encerramento do prazo do presente inquérito 

DETERMINO: (a) a prorrogação do prazo do presente inquérito civil por mais 01 (um) ano, 

com fulcro no artigo 15 da Resolução n° 87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público 

Federal — CSMPF; e (b) a adoção dos registros necessários no Sistema Único. 

Adotadas as providências acima, façam-se os autos imediatamente conclusos. 

Araguaina/TO, 28 de setembro de 2017. 

f4.• 	10, 
JULIAIROSSI DE CARVALH 1 SPONCHIADO 

Procuradora da República 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARAGUMNA— TO 
Avenida José de Brito Soares, n°63!, Setor George Yunes, CEP 77.818-830, Araguaina/TO 

Telefone: (63) 3416-0900 

G. 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARAGUAINA/TO 

GABINETE DO 2" OFICIO 

Inquérito Civil n" 1.36.001.000018/2015-88 
PRM-AGA-T0-00006514/2017 

CERTIDÃO n° 615/2017 

Certifico que, por diversas vezes', telefonei para o número (63) 99215-

6212, informado como meio de contato pelo Senhor José Honório Freitas, o mesmo em 

que foi realizado o contato certificado à fl. 67, no entanto, não obtive sucesso cm 

comunicar-me com o Declarante, pois todas as chamadas são direcionadas para a caixa de 

mensagens. O referido é verdade e doti fé. 

Araguaína/TO, 03 de outubro de 2017 

Effinib  alfil  e uva 	le  ele emes 
A sessora Jurídica — CC-2 

29/09/2017 (às 14h2Omin); 02/10/2017 (16h5Omin); 03/10/2017 (às 10h03min) 

1 de 1 
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CONCLUSÃO 
Nesta data, faço os presentes autos conclusos à Procuradora 

da República ulular do 2' Oficio da PRM-ACiA40. Dra. Julia 

Rossi de Carvalho Sponchiado 
 

Araguaina/T00./lan- 

-O- se' se t.‘ \e, 

et
is4  
st 

TERMO DE JUNTADA 
Nesta data junto aos presentes autos o documento de 

Etiqueta 17/232)0±7.conforrne se vê adiante, às l folhalfsi 

Por ser verdade firmo o presente termo. 

Araguansult 5. 	/12017. 

t-CÇflitSCW--SCL,Ure4  
VJtc c,v) 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
Procuradoria da República no Município de Araguaína 

PRM-AGA-T0-0000  703   /2017 

TERMO DE DECLARAÇÕES 

Aos 30 dias do mês de novembro de 2017, na sede desta 

Procuradoria da República no Município de Araguaína, no Estado do Tocantins, 

compareceu o Senhor JOSÉ HONÓRIO DE FREITAS,  brasileiro, casado, lavrador, 

portadora da Cédula de Identidade RG n.° 1480980 SSPTO, inscrita no CPF sob o 

086.675.758-95, residente e domiciliado Chácara Buriti, n° 30, PA Grande Paraíso, 

Araguaína/TO. Passando a declarar o que segue: Que a situação referente à estrada que dá 

acesso ao transporte coletivo para os alunos do assentamefito permanece a mesma 

informada na certidão n°602/2016. Que reitera sua necessidade de que seja construída uma 

estrada que passe a cerca de 800 metros de sua residência, que beneficiaria seu filho e os 

demais estudantes do PA Grande Paraíso. Que seu filho, portador de necessidades 

especiais, não frequenta escola há mais de cinco anos, em razão da grande distância que 

necessita percorrer a pé até o local em que passa o ônibus escolar. Nada mais havendo, 

segue o presente tez,  o, que após lido e achado conforme, vai por todos devidamente 

1i assinado. Eu, 	01.5 a. 

José Honório de Freitas 

Jennyffer Silva Maciel Lemes, Matrícula 28.998. 
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JULIA RI :SI DE CARVAL11 
rocuradora da Repu 

PRivl-INGA 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARAGUANA/TO 

GABINETE DO 2° OFÍCIO 

PRM-AGA-T0-0000  Se51I  /2018 
Inquérito Civil n° 1.36.001.000018/2015-88. 

DESPACHO N°  .1-5  /2018 

Trata-se de Inquérito Civil destinado a atuação do Ministério Público junto ao 

Poder Público consistente no oferecimento de transporte escolar a crianças localizadas em 

Projeto de Assentamento — PA Grande Paraíso, localizado em Araguaína-TO. 

De acordo com o Termo de Declarações de fl. 60, o representante compareceu a 

esta Procuradoria e reiterou as informações prestadas na Certidão n° 602/2016 (fl. 57), bem 

como a necessidade da construção da estrada no intuito de facilitar o transporte de seu filho, 

portador de necessidades especiais, e dos demais estudantes da localidade. 

É o relato do essencial. 

Com vistas a verificar a situação apresentada, oficie-se á Prefeitura Municipal 

de Aragualna-TO, com cópia dos documentos de fls. 57 e 60, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, apresente esclarecimentos sobre o caso, a fim de viabilizar o acesso de transporte escolar 

na localidade já mencionada. 

Recebida a resposta, venham-me os autos novamente conclusos. 

Araguaina/TO, 21 de agosto de 2018. 

PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICÍPIO DE ARAGUAíNA — TO 
Av. Neief Murad. Qd. 01. Lt. 01-8, Jardim Goiás. Araguaina. CEP 77824-022. 
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Respeitosamente, 

• 4 
SI DE CARVALHO ' P I NCHIADO 
Procuradora da Repúbli a 

CÓPIA 
pwvi-i:k-e,p, 1 

• 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARAGUANA-TO 

GABINETE DO 2° OFÍCIO 

Oficio n° 786/2018-GABPRM2-JRCS 
PRM-AGA-T0-00005055/2018 

Araguaína/TO, 27 de agosto de 2018. 

Ao Excelentíssimo Senhor 
RONALDO DIMAS 
Prefeito Municipal 

Prefeitura Municipal de Araguaína 

Rua José de Brito Soares, n° 768 - St. Anbanguera 

CEP 77.818-530 — Araguaína/TO 

Assunto: requisita informações. 
Ref.: Inquérito Civil n° 1.36.001.000018/2015-88 (favor informar este número na resposea). 

, Senhor Prefeito, 

Cumprimentando-o, encaminho a Vossa Excelência a documentação anexa, 

extraída dos autos de Inquérito Civil n° 1.36.001.000018/2015-88, requisitando que apresente 

esclarecimentos sobre o caso, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento deste' (Art. 

8°, §3°, da Lei Complementar n° 75/93). 

Art. 8° Para o exercício de suas atribuições, o Ministério Público da União poderá, nos procedimentos de sua 
competõncia: 11 — requisitar informações, exames. perícias e documentos de autoridades da Administração 

Pública direta ou indireta. 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARACUMNA —TO 
Avenida Neief Murad, Quadra 01, Lote 0113 Setor Jardim Goiás, CEP 77.824-022, Araguaina/TO 
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JUNTADA 
Nesta data faço juntada aos presentes 
auto át S  , 	S 40,  

er fflgiraffifirs 
A# 	É les, .C.Mir 

Ali 	NI 

âaguaina-Tp, 

\s_Yt_C PS -1°  ‘d 

a 

Aeck 

• 
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PRM-AGA 

CÓPIA 6,3 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARAGUAINA-TO 
GABINETE DO 2° OFICIO 

Oficio n° 786/2018-GABPRM2-JRCS 
PRM-AGA-T0-00005055/2018 

Araguaína/TO, 27 de agosto de 2018. 

Ao Excelentíssimo Senhor 
RONALDO DIMAS 
Prefeito Municipal 

Prefeitura Municipal de Araguaína 

Rua José de Brito Soares, n° 768 - St. Anhanguera 

CEP 77.818-530 — Araguaína/TO 

Assunto: requisita informações. 
Ref.: Inquérito Civil n° 1.36.001.000018/2015-88 (favor informar este número na resposta). 

Senhor Prefeito, 

Cumprimentando-o, .encaminho a Vossa Excelência a documentação anexa, 

extraída dos autos de Inquérito Civil n° 1.36.001.000018/2015-88, requisitando que apresente 

esclarecimentos sobre o caso, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento deste (Art. 

8°, §30, da Lei Complementar n° 75/93). 

Respeitosamente, 

Gabinete do Prefeito 

RECEBEMOS 

31 MI 2018 

c/ 	tiL, 	t.J.,..(. aft W306 
JULIA R SI DE CARVALHO 

4
UNCHIADO - 

Procuradora da República 

• 

 

  

   

Art. 8° Para o exercício de suas atribuições, o Ministério Público da União poderá, nos procedimentos de sua 
competência: II — requisitar infonnações, exames, perícias e documentos de autoridades da Administração 
Pública direta ou indireta. 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARAGUANA — TO 
Avenida Neief Murad, Quadra 01, Lote 01-B Setor Jardim Goiás, CEP 77./124-022, Araguaina/TO 
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TERMO DE JUNTADA 
Nesta i dali junto aos presentes autos o documento tie 

M . 	Etiqueta —.1A2S int5).  conforme se v è adIUC. à(s) folha(s) 

6211/64t Por ser verdade firmo o presente termo 

Aragualnaffa  _et 	/2018 . 

\teci \ás_ lir 501/96  
1.351-k0 
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7 "I 
O DO TOCANTINS 

TURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA 
PROCURADORIA MUNICIPAL  

'411  

A CAPITAL ECONÔMICA CO TOCANTINS liki, PREFEITURA DE , 

ARÁGUAINA. 

oc  wijk-ov, 
E PIN o 
curador do Município 

Oficio n.° 0569/2018/PGM Araguaina-TO, 06 de Setembro de 2018. 

PRM-A(A 
A Sua Excelência 
JULIA ROSSI DE CARVALHO SPONCHIADO 
Procuradoria da República. 

Assunto: Resposta ao Ofício 786/2018-GABPRM2-JRCS — 
PRM-AGA-T0-00005055/2018. 

Excelentíssimo Procuradora. 

Recebemos o citado ofício onde requisita que apresente 
esclarecimentos sobre o caso apresentado pelo senhor JOSE HONORIO DE 
FREITAS, onde declarou que reside na Chácara Buriti, n.° 30, PA Grande Paraíso, 
Araguaina-TO, reclamando que a estrada que dá acesso ao transporte coletivo 
para os alunos do assentamento permanece a mesma informada na certidão n.° 
602/2016. Reiterando sua necessidade de que seja construída uma estrada que 
passe cerca de 800 metros de sua residência, que beneficiária seu filho e demais 
estudantes do PA Grande Paraíso. Que seu filho é portador de necessidades 
especiais, não frequenta escola há mais de cinco anos, em razão da grande 
distância que necessita percorrer a pé até o local em que passa o ônibus escolar. 

Sobre este assunto o Município esclarece que construção de 
estrada em Assentamentos é atribuição do INCRA, existindo dotação orçamentária 
para isso, por esta razão seria interessante a provocação da Autarquia Federal 
sobre o assunto. 

O Município não possui orçamento para construção de 
estradas em assentamentos, por não ser atribuição do mesmo. 

Acreditando que atendemos o solicitado, nos colocamos a 
disposição para qualquer novo esclarecimento. 

Nada mais para o momento, renovo votos de elevada estima e 
consideração. 	 k- A  6A  —To— 	)_obk 

Atenciosamente. 

21 PREMIO MUITO

a. IWYCA1 GU 18~ TA0 

BRASIL 
~IIII  

Rua 25 de Dezembro, 265, Centro 177.804-0301 +55163) 3411-7171 mamo 
pgmaraguaina@gmailcom 

1111.0111~ MIM SIM www.aragualna.to_gov.br MIZILIN*1 OC COM"-, EU Wilkti 
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Ao Excelentíssimo Senhor 
RONALDO DIMAS 
Prefeito Municipal 
Prefeitura Municipal de Araguaina 
Rua José de Brito Soares. no 768 - St. Anhanguera 

CEP 77.818-530 — Araguainant 

Assunto: requisita informações. 
Ref.: Inquérito Civil no 136.001.000018/2015-88 (favor info ar 	te número na resposta). Afr. 

*** 

k 

ttM-AGA 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAI,  
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARAGUMN A-TO 

GABINETE DO 2" OFICIO  

Oficio n° 786/2018-GABPRM2-JRCS 

PRM-AGA-T0-00005055/2018 	 AraguamarfO, 27 de agosto de 2018. 

Senhor Prefeito 
Cumprimentando-o, encaminho a Vossa Excelência a documentação anexa, 

010 	

extraída dos autos de Inquérito Civil n° 1.36.001.000018/2015-88, requisitando que apresente 

esclarecimentos sobre o caso. no prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento deste' (An. 

8°, §3°, da Lei Complementar n° 75/93). 

Respeitosamente, 

JULIA R 
li 

SI DE CARVALHO ',NCHIA 
Procuradora da Repübli 

31 ta 2018 

MI. 80 Para o exercicio de suas atribuibets, o Ministério Público da União podern nos procedimentos de sua 

competência: H — requisitar informações, exames, 
perícias e documentos de autoridades da Adrninistraçâo 

Pública direta ou indireta. 

Cab4nete  d° Protelto 
RECEBEMOS 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARAGUAt 

Etiqueta PRM-AGA-TO N°6-1-g‘/2016 

CERTIDÃO n° 402/2016 

Wiffet. GA 

fallk 

Certifico que, nesta data, em cumprimento ao despacho de fls. 56, entrei em 

- contato telefônico com o Senhor José Honõrio Freitas, através do número (63) 99215-6212 

para que informasse se os problemas que originaram os presentes autos teriam sido 

solucionados. 

Assim sendo, José Honório passou-a declarar que: as fotos da estrada que constam 

nos autos é referente a uma estrada que ele chama de "corredor", e.  que esta dá acesso ao 

Assentamento 19 fazendo um L no PA Grande Paraíso, mas que passa cerca de 7 KM de sua 

residência e de outros parceleiros. O que ele deseja é que seja feita uma estrada a partir desta 

já concluída passando aproximadamente 800 metros de sua casa. Informou, ainda, que existe 

um veiculo da prefeitura que está fazendo o transporte dos alunos para a escola, no eflun. 

seu filho, que é portador de deficiência, não está estudando porque não tem transporte para 

levá-lo até á escola na cidade, haja vista que por ser maior de idade a diretora da escola do 

assentamento não permite que seja feita sua matrícula. Dou fé. 

• 

Araguaina/10, 22 de novembro de 2016 

SaA^cirtit. 5 
Sandra -Soatáe"91(  

Estagiária Matrícula 32524 
CA ;IN ti 6 

Cata°9°  
gast °st-0litre, vou* 	f 

9,at 
4#° 

ANIP 
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.t:•vl-AGA 
4 .  1 

rts 
MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL 

Procuradoria da República no Município de Aragualna 

PRM-AGA-T0-0000  Y;r0.5 /2017 

TERMO DE DECLARAÇÕES 

Aos 30 dias do mês de novembro de 2017, na sede desta' 

Procuradoria da República no Município de Aragualna, no Estado do -Tocantins, 

compareceu o Senhor JOSÉ TIONORIO DE FREITAS,  brasileiro, casado, lavrador, 

portadora da Cédula de Identidade IW n.° 1480980 SSPTO, inscrita no CPF sob o 

086.675.758-95, residente e domiciliado Chácara l3uritÇ n° 30, PA Grande Paraíso, 

Araguaína/TO. Passando a declarar o que segue: Que a situação referente à estrada que dá 

acesso ao transporte coletivo para os alunos do assentamento • permanece a mesma, 

informada na certidão n°602/2016. Que reitera sua necessidade de que seja construída uma 

estrada que passe a cerca de 800 metros de sua residência, que beneficiaria seu filho e os 

demais estudantes do M Grande Paraíso. Que seu fiLbo, portador de necessidades 

especiais, não frequenta escola há mais de cinco anos, em razão da grande distância que 

necessita percorrer a pé até o local em que passa o ônibus escolar. Nada mais havendo, 

le; 	segue o presente tes,  o, que apôs lido e achado conforme, vai por todos devidamente 

assinado. Eu, 	4  j•  h 	Jennyffer Silva Maciel Lemes, Matrícula 28998. 

José flanaria de Freitas 
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CONCLUSÃO 
Nesta data, faço os presentes autos conclusos à Procuradora da 

República titular do 2" Oficio da PRM-AGA-TO. Dra. Juba Rossi de 

Carvalho Sponehiado 

Araguaina/TO. 

2,99 
fa• 1•440. 

• 

• 
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7- I 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARAGUMNATIO 

GABINETE DO 2° OFÍCIO 

PRM-AGA-T0-00005858/2018 
Inquérito Civil n° 1.36.001.000018/2015-88 

PROFtROGACAO DE INOUÉRITO CIVIL N° 1859/2018  

Diante do encerramento do prazo de tramitação deste inquérito civil, determino a 

sua prorrogação, por mais 01 (um) ano, com fulcro no artigo 15 da Resolução n° 87/2010 do 

Conselho Superior do Ministério Público Federal - CSMPF. 

Façam-se os registros necessários no Sistema Único e, após, tornem os autos 

conclusos. 

Araguaina/TO, 3 de outubro de 2018 

(assinado eletronicamente) 
JULIA ROSSI DE CARVALHO SPONCHIADO 

Procuradora da República 
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CONCLUSÃO 
Nesta data. liçti os presentes autos conelases á rio( árád,(1,1 (In 

República titular do 2 Oliciu da PRNA-M 	a Dra. dulia  Rossi (1, 

Carvalho Sponchiado 

Araguaina  1003/02126? _ 	. 
01")  

0\er,,tNt  

	

Kg, 	fb\- 

	

ssisv- 	I. ro\t• 

CONCLUSÃO 
Nesta data, faço os presentes autos conclusos 

ao Procurador da República titular do 22  Oficio da 

PRM-AGA-TO, Dr. Thales Cavalcanti Coelho. 

Araguaina/TO,  /1.1   101/,2/21_.  

90. tott 1.0 

7 
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PRM-AGA 

(es6 
Fls  

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARAGUANA/TO 

GABINETE DO 2° OFICIO 

Procedimento n° 1.36.001.000018/2015-88 
PRM-AGA-T0-00001328/2019 

DESPACHO SANEADOR N° 497/2019 

Trata-sede Inquérito Civil instaurado em 30 de setembro de 2.015, originado de Notícia 

de Fato autuada a partir de peças de informação encaminhadas pelo Ministério Público do 

Estado do Tocantins, em que narradas supostas irregularidades no transporte escolar em relação 

a alunos residentes no Projeto de Assentamento Grande Paraíso, localizado em Araguaína/TO 

(fls. 14). 

Instada a se manifestar pelo MPTO, a Prefeitura de Araguaína/TO alegou que, por se 

tratar de assentamento, a competência para a abertura de estradas seria do INCRA 

(OF./GAB/SEMED. N° 1.022/2.014, fls. 09). 

O INCRA, por sua vez, afirmou que é de sua responsabilidade a abertura de estradas 

dentro de Projetos de Assentamento, podendo, para isso, firmar parcerias com os poderes 

públicos estadual e municipal. Porém, alegou não dispor de recursos suficientes para a execução 

das obras (OF/INCRA/UAA/G/N° 048/14, fls. 27). 

Em novo ofício, o INCRA informou possuir 6 (seis) projetos de assentamento no 

Município de Araguaína/TO, dentre os quais o PA Paraíso, com 137 (cento e trinta e sete) 

famílias assentadas. Assentou, ainda, que poderia ter realizado a obra caso os valores referentes 

ao convênio n°5.000/2.011, firmado com o Estado do Tocantins, não tivessem sido devolvidos. 

Alegou, também, que outra possibilidade de resolução do problema consistiria na participação 

do Município de Araguaína/TO em procedimento de Chamada Pública 

(Oficio/INCRA/GAB/TO/N° 371, fls. 40). 

Nesse mesmo documento, o INCRA informou, outrossim, que a obra poderia ter sido 

executada pelo Estado do Tocantins por meio do PAM - Programa de Assistência aos 

Municípios, ressaltando que todos os Municípios do Estado do Tocantins foram contemplados 

com máquinas do PAC-II para a execução de obras de terraplanagem em estradas vicinais, com 

o fim de beneficiar pequenos e médios produtores rurais. Por fim, informou que não tem 

previsão para a execução de obras no PA Grande Paraíso (0ficio/INCRA/GAB/TO/N° 371, fls. 

40 e 41). 
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PRivi-AGA 

MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARAGUANA/TO 

GABINETE DO 2° OFÍCIO 

Instada a se manifestar sobre a possibilidade de realização de obras de terraplanagem 

com a finalidade de viabilizar o acesso de transporte escolar no PA Grande Paraíso, a Prefeitura 

Municipal de Araguaína/TO respondeu que já realizou obras de pavimentação primária e de 

bueiros no local, apresentando fotos elucidativas (Ofícios n° 1274/2015, fls. 45 e n° 590/2015, 

fls. 50/55, respectivamente). 

Contudo, em posterior tomada de declarações de morador do PA Grande Paraíso, 

que é pai de criança com deficiência que está sendo afetada pela situação objeto de apuração, 

ele informou que as obras não atenderam as necessidades dos alunos por não abrangerem a 

estrada que dá acesso ao transporte coletivo (Termo de Declarações, fls. 60). 

Em face da situação, requisitou-se à.  Prefeitura Municipal de Araguaina/TO que 

apresentasse esclarecimentos sobre o caso. Em resposta, reafirmou o órgão que a construção de 

estradas em assentamentos é de atribuição do INCRA, o qual possuiria dotação orçamentária 

para este fim (Ofícios n°786/2018, fls.63 e tf 0569/2018/PGM, fl. 64, respectivamente). 

É o relatório. 

Diante do exposto, nota-se que, a despeito da antiguidade do procedimento, 

remanescem diligências imprescindíveis para o esclarecimento dos fatos e a resolução da 

situação de violação de direitos transindividuais objeto dos autos, o que justifica o 

prosseguimento das investigações. 

Assim, com fundamento no art. 80., inciso II, da Lei Complementar n. 75/1.993, 

requisite-se ao INCRA, por oficio, que, no prazo de 15 (quinze) dias, preste 

informações atualizadas sobre a situação das estradas do Projeto de Assentamento 

Grande Paraíso, especificando se há plano em execução voltado à resolução do 

problema apontado na certidão de fls. 57 e no termo de declarações de fls. 60, cujas 

cópias devem ser encaminhadas anexas. 

Araguaína/TO, 1° de março de 2.019. 

THALES CAVALCANTI COELHO 

Procurador da República 
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COL - 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARAGUAINA-TO 

GABINETE DO 2° OFÍCIO 

Oficio n" 274/2019-GABPRM2-TCC 
PRM-AGA-T0-00001590/2019 

Araguaina/TO. 15 de março de 2019. 

A Sua Senhoria, a Senhora . 

ELEUSA MARIA GUTEMBERG 
Superintendente Regional 
,Superintendêntia Regional do INCRA no Tocantins - SR(26). 
Qd. 302 Norte, Alameda 01. Lote 01 A 

CEP 77006-336 - Palmas (TO). 

Assunto: requisita informações. 

Referência: Procedimento n. 1.36.001.000018/2015-88 (favor informar este número na 
resposta). 

Senhora Superintendente, 

Com fundamento no art. 80.. inciso 11, da Lei Complementar n. 75/1.993, 

requisito a Vossa Senhoria que. no prazo de 15 (quinze) dias, preste informações atualizadas 

sobre a situação das estradas do Projeto de Ass'entamento Grande Paraíso, especificando se há 

plano em execução voltado à resolução do problema apontado na certidão de fls. 57 e no termo 

de declarações de fls. 60. cujas cópias seguem anexas. 

Respeitosamente. 

THALES CAVALCANTI COELHO 
PROCURADOR DA REPUBLICA 

MPF 
lekiblke Fql 

PROCURADORIA,DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARAGUAINA-TO 
Neice Murad. Qd. 01, a 01-8. Jardim Goiás. CEP 77821-022. 

Telefone: (63)3416-Q900 
Ernai1: prto-2oficioaraguaina:amp1.111p.br 
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TERMO DE JUNTADA 
Nesta Jim, junto 	eseIlieS autos o documento de 

kiiatteta la5S17 Dag LonlOrnte se vê “diante. t(s) 1,111tit 

Por ser N, ertlade tiniu+ o p!resettie termo. 

1030 a.{2(l1'). 

A -(5a-n9t_ sca,  

A AR PREENCHER PREENCHER COM LETRA DE FOR 

75240203-0 FC0463 / 16 

DESTINATÁRIO DO  OBJETO  I DESTINA TAIRE 

I 	1 	I 

I 	I 	1 	I 	I 

O I NATURE DE LENVOI 

Al  PRIORITAIRE DECLARAÇÃO DE C 

A Sua Senhoria, a Senhora 
ELEUSA MARIA GUTEMBERG 
Superintendente Regional 
Superintendência Regional do INCRA no Tocantins - SR(26). 
Qd. 302 Norte, Alameda 01, Lote 01 A 
CEP 77006-336 - Palmas (TO). 
2° Oficio PRM-AGA-TO-1590/2019 
Oficio 274/2019 
PROCEDIMENTO N°1.36.001.000018/2015-138 

ENV/PRM-AGA-TO-00000303/2019  
I VALEUR DÉCLARÉ 

ASSINATURA DO RECEBEDOR /  SIGNATURE OU RECEPTEUR DATA DE RECEBIMENTO CARIMBO DE ENTREGA 
DESTINO 

B 	DE D RATION 

7 
. 	 . 

) 

114 x 166 mrn 

DATE DE LIVRATIO/1 

2_1_/L_/ 	 

C 

NOME OU RAZÃO $ 

IÍ  ENDEREÇO I/ AC 

1  
CEP  I CODE POSTA 

Ax\e" 	  
ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO /  ADRESSO,ORETOUR  DANS LE VERS 

NOME LEGIVEL DO RECEBEDOR NOM  LISIBLE OU RÉCEPTEUR 

UMENTO DE IDE 	'CAÇA° DO 
RECEBEDOR / ORGÃO EXaNDOR 

RICA E MAT DO EM 
NATURE DE L'AGENT 

TERMO DE 	I) X 

Nesta data junto z“ts prema ti,- 
ReCebInlentoN refe attes atzjsI °Peio( 	LI 

conforme se ‘C: 	 Para ‘• 

presente termo. 
Araguainw  10.02_ CÃ( 21)I 

‘Cenith- SCatti  

St31-C- 

 

- 

Num. 66186574 - Pág. 41Assinado eletronicamente por: THALES CAVALCANTI COELHO - 02/07/2019 14:24:35
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070214243505300000065516200
Número do documento: 19070214243505300000065516200



26/04/2019 SEI/INCRA -3166514- Oficio 

RU-9611:W—  oco° 	le-1)(91-S 

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA 
Quadra 302, Alameda 01, Lote 1 A - Plano Diretor Norte, :Bairro Palmas, Palmas/TO, CEP 77006-336 

Oficio n2  15453/2019/SR(26)TO-G/SR(26)TO/INCRA-INCRA 

A sua Excelência o Senhor, 

THALES CAVALCANTI COELHO 

Procurador da República 

Ministério Público Federal 

Av. Neief Murad, qd 01, lote 01-B, Jardim Goiás 
CEP: 77824-022- Araguaina-TO 

Assunto: Resposta ao Oficio n2  274/2019-CGBPRM2-TCC 

PRM-AGA-T0-00001590/2019 

PI 1.36.001.000018/2015-88 

Referência: Caso responda este Oficio, indicar expressamente o Processo n2  54000.039534/2019-73. 

Senhor Procurador, 

Em atenção ao Oficio n2  274/2019-CGBPRM2-TCC e visando prestar informações atualizadas sobre os 
questionamentos deste Ministério Público Federal, solicitamos prazo de 60 dias para levantamento das informações e posterior 
elaboração de relatório técnico. 

Para tanto, será realizado deslocamento de equipe técnica a campo a fim de realizar um diagnóstico da situação atual 

das estradas do projeto de assentamento PA-PARAÍSO, conforme solicitado, bem como para fazer uma melhor definição da 
localização da estrada requerida pelo Senhor JOSÉ HONORIO DE FREITAS, Chácara Buriti, n230, morador daquele PA. 

Com relação às estradas a serem implantadas nos projetos de assentamento do INCRA, ressaltamos que as mesmas 

seguem as normas traçadas e estabelecidas previamente pelo Georreferenciamento do assentamento, conforme Norma de execução 
n2  117/2017. 

Respeitosamente, 

- 1 Documentoassinado eletronicamente por Eleusa Maria Gutemberg, Superintendente Substituto, em 26/04/2019, às 16:09, 
I  conforme horário oficial de Brasilia, com fundamento no art. 69, § 19, do Decreto n9  8.539 sle_8 de outubro de 2015. 

CIV4t9),1 - 
ifx2M A autenticidade destedocumento pode ser conferida no site fattps:fisei incra.gov.briselkontrolador externo.php? 

acao=documento 	conferir&id orgao 	acesso externo=0 informando o código verificador 3168514 e o código CRC DA3C895D. 

Referência: 1-150 responda este Oficio, indicar expressamente o Processo e° 54000.039539/2019-7 SEI n° 3165514 

 

 

akantl Coal° 
/bales 	da RepúbliCa 

procurador 

https://setincragov.br/sei/congolador.php?acao=documento_imprimg_web&acao_origem=anrore_visua§zar&id_documento=3821023&infra_siste 111 
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PRM/AGA I 

Sara de Oliveira Carneiro (PR.TO) - Pedido de dilação de prazo - deferimento 

De: 	Sara de Oliveira Carneiro (PR.TO) 
Para: 	gabineter@pmj.inera.gov.br; eIeusa.gutembergpmj.incra.ov.br  
Data: 	13/05/2019 13:14 

Assunto: Pedido de dilação de prazo - deferimento 

Anexos: DEFERIMENTO.pdf 

   

Procedimento: 1.36.001.000018/2015-88 

Referência: Oficio n.° 15453/2019/5R(26)TO-G/SR(26)TO/INCRA-INCRA 

Senhora superintendente, 

De ordem, informo que o pedido de dilação de prazo formulado por Vossa Senhoria foi deferido, 
conforme cópia de despacho em anexo. 

Respeitosamente, 

E Procuradoria da República no Município de Araguaina Logo Sara de Oliveira Carneiro • matricula 26.147 

Procuradoria da República no Muncipio de Araguaina 

t +55(63) 3416-0900  

 

1./(_20.5j2 Entali  E E E 

file:///C:/Users/SaraCameiro/AppData/Local/Temp/X Pgrpwise/5CD96DBESER VID... 13/05/2019 
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TERMO DE JUNTADA 
Nesta dai.. junto aos presentes autos o documento de 
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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA 

Quadra 302, Alameda 01, Lote 1 A - Plano Diretor Norte, - Bairro Palmas, Palmas/TO, CEP 77006-336 
Telefone: - htttp://www.incra.pebr 

OFICIO Nx 34178/2019/SR(26)TO-G/SR(26)TO/INCRA-INCRA 

  

Palmas, 21 de junho de 2019. 

À sua Excelência o Senhor, 
THALES CAVALCANTI COELHO 
Procurador da República 
Ministério Público Federal 

Av. Meie Murad, qd 01, lote 01-8, Jardim Goiás 
CEP: 77824-022 — Araguaina-TO 

Assunto:Resposta ao Oficio n'12  274/2019-CGBPRM2-TCC - PRM-AGA-T0-00001590/2019 - PI 1.36.001.000018/2015-88 

Referência: Caso responda este Oficio, indicar expressamente o Processo ne 54000.039534/2019-73. 

Senhor Procurador, 

Em atenção ao Ofício n° 274/21519-CGBPRM2-TCC, o qual foi solicitado dilação de prazo para atendimento 
(SEI 3168514), informa-se que a situação das estradas do PA-Paraíso, município de Araguaina-TO foram verificadas na data de 24 de 
abril de 2019 por meio de visita in loco da equipe técnica do Serviço de Infraestrutura desta Superintendência Regional. 

Encaminhamos o Parecer Técnico 7753 (SEI 3622486) e Relatório Fotográfico (sei 3648144) com as informações 
resultantes do trabalho de campo realizado, onde concluiu-se que as estradas do PA Paraíso apresentam-se de forma precária, que os 
trechos sofrem com uma quantidade excessiva de defeitos que limitam o acesso das famílias. Percebe-se também que não é apenas 
o lote do Senhor José Honório que encontra-se sem acesso. Muitas famílias utilizam de rotas alternativas para acesso aos seus lotes, 
'que passam no interior das demais parcelas rurais, em estradas construídas de forma precária e que encontram-se sem manutenção. 

No entanto, a situação do PA Paraíso se repete em vários assentamentos do INCRA no Estado. Conforme já relatado ao 
Ministério Público Federal em outros expedientes, a Superintendência Regional do INCRA no Tocantins têm enfrentado sérias 
dificuldades na realização de obras de infraestrutura em projetos de assentamento. 

Em resumo, as dificuldades baseiam-se, além das limitações no orçamento, no fato de que nas parcerias firmadas os 
entes municipais não tem conseguido apresentar os documentos técnicos exigidos pelos normativos no prazo permitido, mesmo 
usando-se das prorrogações. Em função disso, essas parcerias vêm sendo canceladas, sem liberação de recursos ou inicio de 
execução de obras, ficando as famílias sem atendimento. 

Como exemplo disso podem ser citadas as únicas parcerias existentes, assinadas ainda no ano de 2017, as quais após 
prorrogação foi dado prazo aos entes municipais (sei 3752188 , 3752391 e 3752441 ) para apresentação de documentos até o fim de 
junho de 2019, sob pena de cancelamento. 

Em relação aos problemas relacionados ao orçamento, esses vêm se agravando a cada ano, limitando cada vez mais as 
ações de infraestrutura nos projetos. Recentemente foi encaminhado rfelo INCRA Sede .o OFICIO CIRCULAR 65 de 16/05/2019 ( 
sei 3752520) que tratando de restrições orçamentárias e financeiras do INCRA no exercício 2019, repassam orientações indicando a 
suspensão, até nova orientação, dos convênios das ações "Infraestrutura" em que não ocorreu a liberação da primeira parcela pelo 
INCRA, bem como dos convênios cujas obras não tenham sido iniciadas. 	 • 

Esclarece-se que as Superintendências Regionais do INCRA são órgãos descentralizados as quais compete coordenar e 
executar as atividades de suas respectivas unidades, na área de sua atuação, definidas no regimento interno do INCRA, sendo que as 

mesmas não se tratam de Unidade Orçamentária - UO. Dessa maneira, não recebem receitas diretamente da Lei Orçamentária Anual 
— LOA. As receitas da Regional são oriundas de descentralizações do órgão central (INCRA/Sede). 

Informa-se ainda que embora o orçamento federal para o exercício financeiro de 2019 esteja aprovado, até o 
momento o' Quadro de Metas e Créditos Orçamentários que distribui os limites dos créditos orçamentários para as 
Superintendências Regionais não foi aprovado, não tendo o valor da previsão de recursos orçamentários. Desse modo, os recursos 
descentralizados a esta Regional, até a presente data, foram para as despesas obrigatórias e contratuais existentes, além de outras 
essenciais à manutenção da Unidade, conforme extrato do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal —SIAFI 
(sei 3753574). Ressalta-se que esta Superintendência Regional não dispõe de recursos para a construção e/ou manutenção de 
estradas no PA-em questão.- 
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Do exposto, evidencia-se a dificuldade de atuação desta autarquia federal no atendimento das demandas dos 

assentamentos. Uma alternativa para esse e Outros PA's seria o estabelecimento de parcerias com os municípios que já contam com 
maquinário doado pelos programas PAC I e II, objetivando dar manutenção nas estradas que atendem exclusivamente os agricultores 

familiares. Para essas parcerias o INCRA tentaria disponibilizar, mesmo com seu reduzido corpo técnico e disponibilidade 

orçamentária, o apoio operacional necessário para a realização de obras emergenciais a fim de reabilitação do trafego nas estradas 

dos projetos de assentamento. 

Contando com o apoio deste Ministério na compreensão e na intermediação das referidas parcerias, colocamo-nos à 

disposição. 

Respeitosamente, 

1 sed ,,..-,Ã  Documento assinado eletronicamente por Eleusa Maria Gutemberg, Superintendente Substituto, em 21/06/2019, às 17:15, 
0nm-11°n L-1./  conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 62, à 1.2;do Decreto n° 8.539,  de 8 de outubro de 2015. ~Vânia 

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site latips://setincra  gov.brisei/controlador externo  phe, 
acao=documento conferir-8dd orgao acesso externo.° infornrando o código verificador 3755582 e o código CRC 91313.466F9. 

  

Referência: Caso responda este Oficio, indicar expressamente o Processo n2 54000.039534/2019-73 	 SEI ne 3755582 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CASA CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA — INCRA 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE PALMAS — SR (26) 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

Técnicos: 	Hugo Lopes Pereira — João Alberto Alves da Costa Filho —Paulo Nunes Martins 

Locais: 	 PA Paraíso 

MuniCipio / UF: 	Araguaina / TO 

Objetivo: 	Levantamento da situação das estadas do PA Paraíso 

Periodo da 
vistoria: Abril de 2019 

Foto 01 — PA Paraíso — Inicio do trecho 01, Lat. 7° Foto 2 — PA Paraiso — Trecho 01 Lat 7° 27' 
?7'.56,59' Long. 48° 46' 39,00". 	 26,86" Long. 48° 47' 13,98". 

Foto 03 — PA Paraíso — Trecho 01, Lat. 7°  27' Foto 04 — PA Paraíso — Trecho 01 Lat. 7° 26' 
04,37" Long. 48° 47' 47,83": 	 36.91" Long. 48° 48' 24,24". 
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Foto 05 — PA Paraíso — Trecho 01 Lat Tn 26' Foto 06 — PA Paraíso — Trecho 01, Lat. 70  26' 
12.50" Long. 48" 48' 50.62" 	 $7.86" Lona. 48° 49' 23.68" 

Foto 07 — PA Paraíso — Trecho 01, Lat. 70  261  Foto 08,— PA Paraíso - Inicio do Trecho 02, Lat. 
14,55" Lon 48° 50 0&26". 	 7° 24' 44,09" Long. 48° 49' 12.31" 

Foto 09 - PA Paraíso - Trecho 02, Lat. 70  25 Foto 10 - PA Paraíso - Inicio do Trecho 03, Lat. 
02,82" Long. 48° 4921,22". 	 7° 24'37,18" Long. 48° 48' 43,15". ' 

2 
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Foto 11 — PA Paraíso — Trecho 03. Lat. 70  24' 43,31" Foto 12— PA Paraíso —Fim do Trecho 03, Lat 70  
. Lon . 48°49' 11,32": 	 24 26.31" Long. 48' 49' 16 67". 

Foto 13 — PA Paraíso — Início do Trecho 04, Lat. 7° Foto 14 — PA Paraíso — Trecho 04, Lat. 7° 24' 
24' 13,03" Lon 480  47' 42,54". 	 25,89" Lon 48° 482146". 

Foto 15 — PA Paraíso — Trecho 04, Lat. 7025  01,14 Foto 16 — PA Paraíso — Trecho 04, Lat. 70  25' 
Long. 48° 48' 53,68". 	 33,72" Long. 48° 49' 18,32". 

••• 
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Foto 19 PA Paraíso — Trecho 05, Lat. 7027t  19,91" Foto 20— PA Paraíso — Fim do Trecho 05, Lat. 7° 
Long. 48° 48' 58,17". 	 27' 37,94" Long. 48° 49' 12,86". 

<tf__ 

FRWAGA1 

Fis 

Foto 17—  PA Paraíso — Fim do Trecho 03 Lat 70  26 Foto 18 — PA Paraíso — Inicio do Trecho 05, Lat. 
12,83" Lon . 48° 50' 37,38". 	 7°  26' 47,53" Lon• 48° 48' 20,81". 

Foto 21 — PA Paraíso — Inicio do Trecho 06, Lat. 7°  Foto 22 — PA Paraíso — Trecho 06, Lat. 7° 26' 
27' 03,97" Long. 48°47' 46,74". 	 28,50"Long. 48° 4718,51". 

4 
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Foto 23- PA Paraíso - Trecho 06, Lat. 7° 26 05,27" Foto 24 - PA Paraíso - Inicio Trecho 07, Lat. 7° 
Long 48° 47 01.38. 26' 50,35" LSI 48° 491145". 

Foto 25 - PA Paraíso - Trecho 01, Lat. 7° 26' 56,76" Foto 26 - PA Paraíso - Bueiro 03 a ser 
Long. 48° 49' 36,80". 	 substituído". Lat. 7°26'16,74", Lon . 48°48'46,36". 

Foto 27-PA Paraíso -.Vista do local do Bueiro 03 a Foto 28 - PA Paraíso - Ponte a ser substituída". 

„
ser substituído. Lat. 7°2616,74", Long. 48°48'46,36". 	Lat. 7°27'35,80", Long. 48°48'46,36". 
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INSTIT1 NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA 
PARECER Na 	 77S3/2019/5R(26)TO-D1AR(26)TO-D/SR(26)TO/INCRA 
PROCESSO Ng 	54000.039534/2019-73 
INTERESSADO: 	THALES CAVALCANTI COELHO 

ASSUNTO: 	
Descrição da :situação das estradas do PA Paraíso conforme solicitação do Ministério Público Federal por 
meio do Oficio n° 274/2019-CABPRM2-TCC 

I - Apresentação do panorama atual das estradas do PA Paraíso - 
Verificação quanto a existência de estradas que permitam o 
acesso ao lote do senhor José Honorio. II - Considerações a 
respeito dos procedimentos necessários para obtenção das 
autorizações ambientais necessárias para abertura de estradas 
em projetos de assentamento do INCRA. III - Apresentação de 
medidas alternativas (paliativas) para viabilizar o acesso ao lote 

do senhor José Honório. IV - Recomendações de serviços 
necessários. 

SenhOra Chefe do Serviço de Infraestrutura, 

1r• 	 Trata-se de análise requerida por meio do Oficio n" 274/2019/CABPRM2-TCC do Ministério Público Federal, para que o 
INCRA/SR-26 forneça informações sobre a situação das estradas do PA Paraíso, com intuito de instruir os autos do procedimento n. 
1.36.001.000018/2015-88. 

Inicialmente destaca-se que a fundamentação legal para a construção de estradas no interior de Projetos de 
Assentamento cio INCRA baseia-se, principalmente, na Norma de Execução N" 117/2017 e no manual técnico de estradas vicinais do 
Incra —2004. 

As estradas executadas no interior de assentamentos do INCRA, devem ter seus eixos viários e respectivas faixas de 

domínio, conforme predefinição da área demarcada para esSa finalidade no georteferenciamento (GEO) do parcelamento territorial 
aprovado pelo INCRA (Art. 6°, NE 117/2017). 

Para melhor entendimento deste relatório, sugere-se que seja visualizado o relatório fotográfico SEI 3648144. 

I. Diagnóstico das estradas do Projeto de Assentamento Paraíso 

A condição e situação das estradas do PA Paraíso foram verificadas por meio de visita in loco da equipe técnica do 
Serviço de Infraestrutura da SR-26 na data de 24 de abril de 2019. 

Foi constatado que o PA Paraíso, possui 53,9 km de estradas pré-definidas no seu georreferenciamento. Após 
levantamento in loco, constou-se que dos trechos projetados existem 33,1 km de estradas que ainda não foram implantados, 
(Trechos destacados em vermelho na figura 01), e 20,8 krn de estradas já abertas (destacadas em azul na figura 01). 

Analisando a figura 01, percebe-se que não é apenas o lote do Senhor José Honorio que encontra-se sem acesso. Estas 
famílias utilizam de rotas alternativas para acesso aos seus lotes, que passam no interior das demais parcelas rurais, estas estradas 
foram construídas de forma precária e encontram-se sem manutenção. Duas destas rotas alternativas servem de acessia ao lote do 
senhor José Honorio (Destacadas com linhas pontilhadas ínarrom e laranja na figura 01), e da mesma forma encontram-se em 
situação péssima. 

Na figura 01 foram.  evidenciados 4 pontos que dizem respeito a necessidade de construção ou substituição de obras de 
arte defeituosas. Os pontos destacados com um circulo verde, representam locais da estrada principal do assentamento que 
necessitam da construção de 02 bueiros, pois em épocas de chuva, o tráfego fica totalmente interrompido. O ponto destacado com 

um circulo rosa, refere-se uni bueiro que está parcialmente destruído provocado por subdimensionamento da capacidade hídrica, 
"estando na iminência da interrupção total do tráfego no referido local. O local indicado com um quadrado azul, refere-se a uma 
ponte construída de forma arcaica e está com as peças de madeira que compõem a superestrutura danificadas. 

Figura 01 - Situação atual das estradas existentes no PA Paraíso. 

Num. 66186574 - Pág. 58Assinado eletronicamente por: THALES CAVALCANTI COELHO - 02/07/2019 14:24:35
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070214243505300000065516200
Número do documento: 19070214243505300000065516200



EM BRANCO 

Num. 66186574 - Pág. 59Assinado eletronicamente por: THALES CAVALCANTI COELHO - 02/07/2019 14:24:35
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19070214243505300000065516200
Número do documento: 19070214243505300000065516200



 

Legenda 

Bueiro a ser substituído 

Bueiros a serem executadas 
Pante a ser substituída 

Casa do José hondrio 
••• 2° acesso dose Flogino 

- 	I' acesso José horário 

Trechos de recuperação 
—• Trechos de implantação 
,TC Reserva Legal 

- Rodovias 

Parcelamento do PA Paraíso 
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9. 	 O gráfico 01 indica que 61% das estradas do PA Paraíso ainda não foram abertas e os 39% restantes não apresentam 
condições de tráfego, devendo ser recuperadas. 

Gráfico 01- Proporção da quantidade de quilômetros de estradas que necessitam manutenção e que ainda não foram abertas. 

RECUPERAÇÃO X IMPLANTAÇÃO 

Foi feito a classificação das estradas existentes no PA Paraiso quanto a qualidade dos trechos, por meio do cálculo do 
Índice de Serventia. Este procedimento é baseado numa análise quantitativa dos principais defeitos de cada trecho vistoriado (seção 
transversal imprópria, drenagem inadequada, 'corrugações, buracos, trilhos de roda e segregação.do  revestimento ou ausência). Foi 
constatado que os trechos sofrem com uma seção transversal completamente desconforme, quantidade excessiva de buracos, 

ausência quase total de revestimentos e problemas de drenagem que limitam o acesso. Sendo que 5% das estradas estão em 
péssimo estado, 40% muito ruim, 46% ruim e apenas 9% em situaeão regular (Gráfico 2). 

Na figura 02, os trechos foram separados de acordo com sua qualidade, chama-sê atenção para trecho principal que 

dá acesso a uma pequena vila do PA onde ficam localizadas as escolas, este trecho está destacado no mapa da figura 2 em laranja e 
encontra-se em situação muito ruim. 

12.. 	Na figura 02 foi destacada também a qualidade dos trechos de acesso riq senhor José Honorio em vermelho, 
encontrando-se em situação péssima. 

• 
Figura 02- Classificação das estradas existentes no PA Paraíso conforme sua qualidade. 
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Legenda 

Casa do José Plenário 
Condição das estradas existentes 

Péssimo 
--- Muito ruim 

Ruim 
Regular 
Resenra legal 

- Rodovias. 
— Parcelamento do PA Paraíso 

 

Gráfico 02 - Condição das estradas existentes. 

CONDIÇÃO DAS ESTRADAS EXISTENTES 

moess.nio a M,ítp 	 E per»  iw 

RECOMENDAÇÕES 

O PA paraíso conta com uma quantidade muito grande de estradas projetadas a serem abertas em regiões de mata 

virgem, que são fundamentais Para garantir o acesso a diversas parcelas rurais do assentamento. Além disso muitas destas estradas a 

serem abertas, atravessam córregos e. ribeirões demandando a execução de bueiros e pontes. Dessa forma, deve-se buscar meios 

para a execução dos projetos, estudos técnicos (hidrologicos, topográficos e geotécnicos) e estudos ambientais necessários para a 

construção das referidas estradas além da recuperação das.estradas existentes. Para o momento, recomenda-se que o INCRA inicie 
os procedimentos para o licenciamento ambiental para a implantação das estradas e.  obras de arte, com o apoio do Serviço de Meio.  
Ambiente desta Autarquia. 

. 	Os procedimentos para o licenciamento ambiental de atividades de infraestrutura em projetos de assentamento não . 

competem a este setor, porém cabe destacar que os mesmos são regidos pela Resolução CONAMA n. 45(3 de 16 de julho de 2013, 

eSta resolução estabelece opile as atividades de infraestrutura, onde estão incluidas a construção de estradas vicinais e de °tiras de 
arte, serão licenciadas mediante procedimento S simplificados (Art. 3° § 1"). A referida resolução especifica ainda, no Art. 3° §2° que 

os responsáveis para requisição do licenciamento simplificado deverão ser os próprios beneficiários do programa de reforma agrária - 

covil o apoio do poder público e também do responsável pelo empreendimento, in' verbis; 

2o O procedimento de licenciamento simplificado deverá ser requerido: I - pelos beneficiários do programa de reforma agrárias 
responsáveis pelas atividades agrossilvipastoris, individual ou coletivamente, com apoio do poder público; e II - pelo responsável pelo 
empreendimento de infraestrutura. § 3°  As_ atividades eventuais ou de baixo impacto ambiental, conforme definido no art..2" desta 
Resolução/independem das licenças a que se refere este•artigo. § 40 Caso o órgão ambiental competente identifique potencial 
impacto ambiental significativo deverá exigir o procedimento ordinário de licenciamento. 

• 
154 	• 	Por sua vez, a resolução estadual COEMA /TO n°7 de 9 de agosto de 2005, - classifica a construção de estradas vicinais 
como sendo de pequeno porte (ANEXO I), admitindo para esse caso a obtenção preliminar do Licenciamento Simplificado (LS) (Art. 

3", parágrafo único), convergindo com o entendimento da Resolução CONAMA 458, in' verbis: 

Parágrafo único. Para emissão dos atos administrativos relacionados neste artigo, além dos procedimentos de controle ambiental 
estabelecidos na legislação vigente e no artigo anterior, fica instituído no NATURATINS O Licenciamento Simplificado WS), destinado a 
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PRM-AGA i 

empreendimentos de baixo potencial de impacto ambiental, conforme classificação de porte estabelecida no Anexo I, com emissão 
simultânea de LI', LI e LO. 

16. 	 Com base nisso e diante.  da precariedade das estradas do PA Paraíso, reconsenda-se a execução de obras emergenciais 
visando minimizar os transtornos, conforme descrito abaixo, até que os serviços como um todo sejam executados: 

Construção dos bueiros 1 e 2 (quadro 01); 

Reconstrução do bueiro 3 (quadro 01); 

Reconstrução da ponte indicada na figura 1; 

d) Patrolamento imediato com a recomposição da seção transversal de todos os trechos indicados na figura 2, 
incluindo os acessos ao lote do Senhor José Honorio. 

Quadro 01- Localização das obras de artes que necessitam intervenção emergencial. __ ________ 	 _  
obra de arte 	atitude 	I ,ongitude 	.lInten enção 	.  
Bueiro 01 	7°27'54.28" 	8°46'38.93" 	leonstrução —  

ip3ueiro 02 	727'35.35" 	48'47'02.33" 	L'onstrução .._ 	 
:alueiro 03 	. 	7 2ht 16.74" 	-18'48'46.36" 	I Reconstrucão , 
: Ponte 	 7°27'35.8(1" 	.18- 48'46.36" 	Reconstrução 

fil. CONCLUSÃO 

Do exposto, concluiu-se que as estradas do PA Paraíso apresentam-se de forma precária, os trechos sofrem com uma 

quantidade excessiva de defeitos que limitam o acesso, além de problemas de drenagem que interrompem o tráfego totalmente em 

períodos de chuva, Sendo que 91% das estradas existentes encontram-se'em condições que variam de ruim a péssima. Além disso, 

61 % das estradas do assentamento ainda não foram abertas o que deixa muitas parcelas rurais sem acesso adequado, sendo 
obrigados a utilizar vias improvisadas pelo interior das demais parcelas rurais. 

. 	No entanto a situação do PA Paraíso se repete em vários assentamentos do INCRA no Estado. O Tocantins tem por 

Volta de 373 assentamentos contando com cerca de 5.622,00 km de estradas, sendo que 1.905,00 km ainda não foram abertos. 
Parece ser licito concluir que esta extensa malha viária torna impossível ao INCRA/SR-26.gara ntir a sua manutenção, tendo em vista a 
sua atual capacidade operacional. Uma alternativa viável é buscar parceria com os municípios, os quais contam com maquinário 
doado pelos programas,PAC I e II, com o objetivo.de  dar manutenção nas estradas' que atendem exclusivamente aos agricultores 
familiares. 

Por fim, a solução para o problema do PA Paraíso se divide em duas etapa& uma que envolve a realização de obras 

emergenciais para reabilitação do tráfego, e outra que envolve a elaboração de projetos e estudos para construção e recuperação das 
estradas que faltam. 

Segue anexo relatório fotográfico que ilustra a situação dos trechos vistoriados. 

À consideração superior 

  

1041.11 

Documento assinado eletronicamente por Hugo Lopes Pereira, Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário, em 07/06/2019, 
's 16:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 62, 412, do Decreto n2  8.539 de 8 de outubro de 2015. 

      

      

cedi 	Documento assinado eletronicamente Por João Alberto Alves da Costa Filho, Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário, 
em 07/06/2019, às 16:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2  8.539 de 8 de  aniknatura 

dei-cônica 	  outubro de 201S. 

Documento assinado eletronicamente por Paúlo Nunes Martins, Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário, em 
M 07/06/2017, às 17:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 62, § 19, do Decreto n2 8.539 de 8 de outubro - anin.nu/4 

	  de 2015. 
• 

A autenticidade deste documento pode ser conferida no sitebrps://setincra.gov.hr/sei/controlador  externo.phe 
acao=documento conferit&id orgao acesso externo=0 informando o código verificador 3622486 e o código CRC CO210E95. 

Referencia: Processo ne 54000.039534/2019-73 	 SEI n° 3622986 

Criado por hueo.pereira. versão 64 por httgo.pereira em 07/06/2019 16:12:03. 
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CONCLUSÃO 
Nesta data, faço os presentes autos conclusos 

ao Procurador da República titular do 22  Oficio da 

PRM-AGA-TO, Dr. Thales Cavalcanti Coelho. 

Araguaina/TO, 25—ia/ jr2/5 

4?._a_arc,900° 
\` 

5319' 	1.0•"`‘ \kl  1.;00.1.t 
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