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Subseção Judiciária de Araguaína-TO 
1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Araguaína-TO

 

 
PROCESSO: 1001410-45.2019.4.01.4301
CLASSE: AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL (65)
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (PROCURADORIA)
REPRESENTANTE: THALES CAVALCANTI COELHO
RÉU: UNIÃO FEDERAL, INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA -
INCRA

 

  

 

DECISÃO

 

 

I - RELATÓRIO

Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - MPF em

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA e da

UNIÃO, com pedido de liminar, objetivando a condenação dos requeridos a promover a

reconstrução da barragem do Projeto de Assentamento Destilaria, localizado nos Municípios de

Darcinópolis/TO e Palmeiras do Tocantins/TO, aproveitando, se possível, as especificações

contidas na  para elaboração seus projetos básico e executivoMinuta do Termo de Referência

(ID 46580462 - pág. 66/46582450 - pág. 23).

Postula a concessão de tutela de urgência antecipada para que seja determinado o início
, sob pena de imposição de multa diária noda obra em questão, no prazo de 90 (noventa) dias

valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O MPF relata que instaurou o Procedimento Administrativo nº 1.36.001.000142/2016-24

 em 17/05/2016, com o fim de fiscalizar o cumprimento do Termo de(46558182 - pág. 1)

Compromisso de Ajustamento de Conduta - TCAC (ID 46573957 - Pág. 16/46573957 - Pág. 24),

firmado no âmbito de Inquérito Civil nº 1.36.001.000092/2014-13, instaurado para apurar a regular
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aplicação dos recursos federais repassados para a execução de obras de manutenção e

reparação da barragem localizada no Projeto de Assentamento Destilaria (“PA Destilaria”), situado

.nos Municípios de Darcinópolis/TO e Palmeiras do Tocantins/TO

Ressalta que o INCRA reconheceu no TCAC a necessidade de reparação de danos na

barragem, conforme o Relatório de Avaliação de Danos nº 002/2014, de 26 de novembro de 2014

(ID 46558182 - Pág. 37/ 46569456 - Pág. 1), elaborado pela Coordenadoria de Defesa Civil do

Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins e o Parecer Técnico nº

 01/HLP/JAF/INCRA/SR-16/D/SIE/2016, de 16 de março de 2016 (ID 46572461 - Pág. 24/

46572461 - Pág. 36), elaborado pela própria Superintendência do INCRA no Estado do Tocantins.

O MPF destaca que, diante da demora excessiva na reconstrução da barragem, o INCRA,

juntamente com os municípios de DARCINÓPOLIS e de PALMEIRAS DO TOCANTINS, além do

NATURATINS e da Defesa Civil do Estado do Tocantins realizaram outra obra de manutenção em

13/12/2018 (ID 46582482 - pág. 13/46582482 - pág. 17; 46582482 - pág. 35/46582482 - pág. 50;

46582482 - pág. 54/ 46575999 - pág. 4/ 46575999 - pág. 18/46575999 - pág. 32), consistente em

reaterro das erosões, serviços de roçagem de vegetação e corte de árvores.

Contudo, mesmo após as duas obras de manutenção emergenciais, uma erosão à jusante

nos dois lagos continua a causar risco de colapso da barragem do PA Destilaria, colocando em

perigo a vida das pessoas que residem no local, conforme revela o Parecer Técnico nº 001/2019

da Seção de Serviços Técnicos do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins (ID

46575999 - Pág. 8/ 46575999 - Pág. 16).

Da mesma forma, o Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins), órgão fiscalizador do

empreendimento, indicou à Agência Nacional de Águas (ANA) a verificação de “estruturas

comprometidas e parcialmente inoperantes, surgências e infiltrações nos taludes, vegetação

 consoante consta do Quadro 07generalizada, equipe e sistema de monitoramentos insuficientes”,

do Relatório de Segurança de Barragens, publicado pela ANA (ID 46585526 - pág. 39).

O MPF argumenta não haver violação ao princípio da separação dos poderes no presente

caso, diante da possibilidade de condenação do Poder Público à realização de obras emergenciais

para fins de garantia de direitos fundamentais, conforme o decidido pelo STF no RE 592.581/RS.

Requereu a citação da AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS - ANA e do NATURATINS na

condição de terceiros interessados.

Este Juízo postergou o pedido de tutela de urgência para após a oitiva dos requeridos (ID

46893494).

A UNIÃO (ID 47489090) requereu a dilação de prazo para se manifestar, sob o fundamento

de que os “órgãos federais responsáveis pela prestação das informações técnicas sobre o caso

não funcionam aos fins de semana, razão pela qual ainda não recebemos deles os subsídios

.necessários para manifestação da União acerca do pedido liminar”
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O INCRA (ID 47531001) defendeu que o prazo de horas deve ser contado em dias úteis e

arguiu que, no presente caso, mais da metade do seu transcurso deu-se no final de semana. Em

razão disso, requereu, também, a dilação do prazo para se manifestar.

No tocante ao pedido de liminar, informou que a barragem não foi reconstruída por ausência

de dotação orçamentária específica e que não há previsão orçamentária para o ano de 2019 para

a referida obra.

Pontuou a impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário na destinação de recursos

públicos (princípio da separação dos poderes), vez que compete ao Poder Executivo, consoante

critérios de conveniência e oportunidade, eleger as prioridades e executar as políticas públicas.

Ressaltou a insuficiência de recursos (cláusula da reserva do possível) e a exiguidade do

prazo de 90 (noventa) dias para início das obras requerido pelo MPF.

Os autos vieram conclusos. Decido.

 

II - FUNDAMENTAÇÃO

- Do pedido de prorrogação de prazo formulado pela UNIÃO e pelo INCRA 

Inicialmente, indefiro o requerimento de prorrogação de prazo para manifestação prévia.

Apesar de ser conhecimento deste Juízo que os órgãos federais responsáveis pela

prestação das informações técnicas sobre o caso não funcionam aos fins de semana, sabe-se

que, em situações de emergência, a apreciação da pretensão deduzida em juízo não pode

esperar, diante dos evidentes riscos que a demora pode ocasionar.

Basta pensar na hipótese de que a barragem no PA Destilaria viesse a romper durante o fim

de semana, em decorrência das frequentes chuvas vem incidindo no Estado do Tocantins. Nessa

situação, o Poder Público somente poderia intervir em dia útil, a fim de adotar as providências

cabíveis com o resgate e a acomodação da população atingida?

Casos urgentes como o posto em tela exigem rápida resposta por parte das autoridades

públicas, independentemente do expediente dos órgãos públicos.

Assim, indefiro pedido de prorrogação de prazo.

- Da legitimidade passiva do INCRA e da UNIÃO

A legitimidade passiva do INCRA resta evidente na condição de proprietário do imóvel.

Igualmente tem legitimidade a UNIÃO, conforme pontuado pelo MPF em sua petição inicial, na

medida em que detém a competência para fixar anualmente, em orçamento, os recursos

destinados ao programa de reforma agrária (art. 184, § 4º, da CF/88).

- Da tutela provisória de urgência
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O art. 12 da Lei nº 7.347/85 dispõe que “Poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem

”.justificação prévia, em decisão sujeita a agravo

O Código de Processo civil, por sua vez, dispõe que a tutela provisória pode ter como fundamento a

urgência (tutela de urgência) ou a evidência (tutela da evidência).

A tutela de urgência de natureza antecipada é medida excepcional cujo deferimento, a teor

do art. 300 do CPC, reclama elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de

dano ou risco ao resultado útil do processo: 

 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de
irreversibilidade dos efeitos da decisão.” 

 

No presente caso, o MPF almeja a concessão e tutela provisória de urgência satisfativa

para que os requeridos promovam a reconstrução da barragem do Projeto de Assentamento

Destilaria, localizado nos Municípios de Darcinópolis/TO e Palmeiras do Tocantins/TO,

aproveitando, se possível, as especificações contidas na  paraMinuta do Termo de Referência

elaboração seus projetos básico e executivo (ID 46580462 - pág. 66/46582450 - pág. 23), com

início no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de imposição de multa diária no valor de R$

10.000,00 (dez mil reais).

No tocante à , a vasta documentação carreada aosplausibilidade do direito invocado

autos evidencia necessidade de reconstrução da barragem, conforme será demonstrado a seguir,

a partir da análise cronológica dos fatos.

O  foi instaurado em razão de notícia de fatoInquérito Civil nº 1.36.001.000092/2014-13

apresentada por EDMUNDO MOTA DA SILVA, , que comunicou a existência, noem 18/04/2014

PA Destilaria, de uma barragem prestes a romper, estando 47 famílias em risco (ID 46558182 -

Pág. 7/8).

O   (Relatório de Avaliação de Danos nº 002/2014 ID nº 46558182 - Pág. 37/46569456 -

Pág. 1), confeccionado pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil do Corpo de Bombeiros

Militar do Estado do Tocantins, constatou que:

“(...) há uma grande avaria no vertedouro da barragem (foto: 01) com risco de desmoronamento devido
ao processo de esbarrocamento que existe no local.
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O risco de rompimento do vertedouro (foto: 02) é iminente com possibilidade de agravamento durante
estação chuvosa que já se iniciou na região. Caso isso ocorra, as famílias que residem próximo as
margens do ribeirão "curicaca" poderão ser atingidas.

O aterro (maciço) da barragem é utilizado com via de acesso a outras localidades, inclusive
pelo transporte escolar dos estudantes do projeto de assentamento.” 

 

Os representantes dos municípios de Darcinópolis e Palmeiras do Tocantins relataram em

reunião realizada em  (ID 46572476 - Pág. 6/11) que fizeram reparos paliativos, sem20/04/2016

auxílio de engenheiro responsável. Aduziram que o INCRA não disponibilizou equipe técnica para

acompanhar os reparos realizados pelos entes municipais e comunidade local.

Em , foi assinado o Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta nº04/05/2016

01/2016 (ID nº 46573957 - Pág. 16/24).

Na ocasião, o INCRA assumiu a obrigação de:

a) iniciar, no prazo de 60 (sessenta) dias, e concluir, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, 

, visando a evitar o rompimento de referida barragemobra emergencial paliativa ;

b) iniciar, no prazo de 30 (trinta) dias, os trâmites administrativos necessários à 

 conforme as especificações contidas no mencionadoreconstrução de aludida barragem,

Parecer Técnico nº 01/HLP/JAF/INCRA/SR-16/D/SIE/2016.

Da documentação acostada aos autos, verifico que a obra paliativa foi concluída em 

, além de terem sido colocadas placas de proibição de tráfego de veículos e pedestres,05/12/2016

conforme Termo de Recebimento Provisório de Serviços e Obras de Engenharia objeto do

contrato CRT/TO/Nº 8.000/2.016, a despeito da verificação de pendências de ordem técnica na

apresentação do projeto executivo (ID 46574953 - Pág. 17).

Em , o INCRA reportou que, apesar de terem sido realizadas obras emergenciais14/02/2017

para contenção paliativa da barragem do Projeto de Assentamento Destilaria, após a ocorrência

de chuvas torrenciais na região, houve um  por cima do maciçotransbordamento da barragem
em 13/02/2017 (ID 46574988 - Pág. 28). Por tal razão, os aterros da contenção paliativa não

resistiram, conforme MEMO N°01/EC/INCRA/SR-26/D/SIE/2017 (ID 46574988 - pág. 30/36). Neste

último documento, , de que há a afirmação expressa, por parte da equipe técnica do INCRA a
.solução definitiva para o problema é a reconstrução da barragem

No dia , a autarquia federal enviou relatórios fotográficos da barragem, conforme04/04/2017

registros realizados em  e  (ID 46573004 - Pág. 18). Nesse intervalo, houve09/03/2017 24/03/2017

ação da Prefeitura de Darcinópolis, somente na lateral direita do vertedouro à jusante, com o

intuito de interromper um processo erosivo ali existente, mediante a colocação de pedras na

cratera aberta por ocasião das chuvas.
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Em , após vistoria de campo realizada em , o Engenheiro Civil,31/08/2017 maio de 2017

João Leite Fernandes Júnior, especialista em barragem do próprio INCRA, elaborou Laudo Pericial

de Engenharia (Obras e Serviços), acostado no ID 46580462 - Pág. 4/ 46580462 - Pág. 42.

Ao final, concluiu, pela necessidade da realização dos seguintes procedimentos:

 desmatamento e limpeza;a)

 nivelamento em todo o comprimento da Parede do Açude através de Topografia;b)

 “c) Taludes — Estabelecido a cota da nova altura da Parede levantada depois de nivelada é preciso

verificar a altura da Seção máxima do Perfil da Barragem e projetá-la pra Jusante na proporção de 1:2

(altura x saia) visto que estamos impedidos de fazer o mesmo a Montante já que o Reservatório está

cheio;”;

 d) “Sangradouro - Redimensionar o Sangradouro (que deve ser a solução final para o problema) pois

 e,este se encontra subdimensionado, adotar pelo menos 20,00m de Largura;”

e)“Impermeabilização - Dissipador de Energia deverá ser Impermeabilizado pois o mesmo não

se encontra exercendo sua função e em decorrer disso a água não percorre todo o seu trajeto

para que o mesmo desemboque no Talveg original, estando se infiltrando no primeiro patamar

(degrau) e causando erosão no Dissipador. Na hora da Realização da Impermeabilização do

Dissipador de Energia deverá ser executada por partes (lados) já que o Açude se encontra

sangrando”. 

O perito do INCRA observou e concluiu que:

 a) “não há possibilidade de realizar alterações na parede do açude, pois o mesmo não possui

”; (grifei)capacidade em suas ombreiras para execução de tal Obra de Engenharia

 b) “os taludes da parede do açude encontram-se cobertos por vegetação, o que impossibilita o

reconhecimento visual de todos os aspectos da parede do açude”;

 c) “deformidade no coroamento da parede, onde há diversos buracos e depressões que interferem na

função do sangradouro, pois permitem que a água escoe sobre estes”;

 ; e,d) “o sangradouro encontra-se subdimensionado, o que gera o transbordamento”

e)“o sangradouro à jusante encontra-se sem impermeabilização, o que acarreta a infiltração da

.água gerando assim o processo de erosão no mesmo”  

Em suma, os procedimentos recomendados, na verdade, importam a própria reconstrução

da barragem, visto que alguns deles sequer podem ser executados nas atuais circunstâncias –

vide o item “a” acima.

Em , conforme informação do INCRA, foi realizada a concretagem paliativa do18/10/2017

fundo do canal (ID 46580462 - Pág. 49/ 46580462 - Pág. 57).
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Posteriormente, em documento recebido pelo MPF em , o INCRA informa que “o23/07/2018

reaterro das erosões foi executado com êxito e parcialmente foram executados os serviços de

ID 46582482 - Pág. 63/roçagem da vegetação e de corte das arvores” (  46575999 - Pág. 4).

Entretanto, mesmo após a concretagem paliativa do fundo do canal, o Naturatins constatou

a existência de inconformidades na barragem, assinalando prazo de 120 dias para adoção das

providências necessárias, conforme Ofício de Inconformidades na Inspeção de Segurança de

Barragens n° 9-2018, datado de  (ID 46582450 - págs. 30/40).17/04/2018

Do mesmo modo, o Corpo de Bombeiros Militar, em , (ID 46575999 - págs. 6/16)14/02/2019

exarou o Parecer Técnico nº 001/2019 alertando sobre o  e a necessidade derisco de colapso

tomada de providências imediatas, visto que uma chuva mais intensa poderia ocasionar o

rompimento da barragem, com o .potencial de causar perdas de vidas humanas

Por fim, a Agência Nacional de Águas, no Relatório de Segurança de Barragens de 2017

(ID 46585526 - Pág. 39), indica que a barragem do PA Destilaria encontrava-se com “Estruturas

comprometidas e parcialmente inoperantes, surgências e infiltrações nos taludes, vegetação

generalizada, equipe e sistema de monitoramentos inexistentes”.

Nesse cenário, é  gravidade da situação da barragem do PA Destilaria e o evidente risco

, conforme reconhecido, em diversas ocasiões, pelo corpo técnico do próprioiminente de colapso

INCRA, estando suficientemente demonstrada a probabilidade do direito invocado.

Igualmente presente , à luz da documentação já analisada.perigo de dano

Os documentos técnicos revelam o perigo iminente do rompimento da barragem, expondo o

meio ambiente à degradação e, o que é , as famílias assentadas à situação demuito mais grave

risco contra a própria vida.

De acordo com as informações prestadas pelas Prefeituras de Darcinópolis e Palmeiras do

Tocantins, há, , 32 famílias em situação de risco (ID 46573957 - Pág. 28 e ID 46573957ao menos
- Pág. 44).

O representante da Defesa Civil, por sua vez, havia informado na 1ª Reunião Deliberativa,

realizada em 17/11/2014 (ID nº  46569456 - Pág. 20/46569456 - Pág. 23), que residiam, no total,

106 famílias no PA Destilaria, que dependem da barragem para a própria subsistência, vez que a

água é utilizada para irrigação de lavouras e dessedentação de animais.

E, apesar de, no presente caso, a tutela de urgência antecipada se apresentar como

irreversível, o dano ocasionado pela perda de vidas humanas no caso de eventual rompimento da

barragem também é irreversível.

Em casos tais, cabe ao julgador ponderar os direitos e interesses em conflito e, à luz do

princípio da proporcionalidade, priorizar aquele de maior importância, consoante leciona Leonardo

Carneiro da Cunha[1]:
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“A tutela de urgência satisfativa não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos
efeitos da decisão ( , art. , ). Não se permite, em outras palavras, a antecipação dos efeitos daCPC 300 § 3º
tutela satisfativa, quando houver risco de irreversibilidade. Tal regra, entretanto, não é absoluta. Há
casos em que se deve aplicar a proporcionalidade, pois se a denegação da medida revelar-se mais
irreversível do que sua concessão, deve-se suplantar o óbice e concedê-la. É preciso, então,
ponderar os riscos. Se a concessão é irreversível e a denegação também, cumpre examinar o que se

, pois não se deve sacrificar um direito provável ameaçado pelo dano iminente emrevela mais provável
prol de um direito improvável, em razão de uma irreversibilidade. Além de sacrificar o direito
improvável, o juiz deve, igualmente, sacrificar o interesse de  para o ordenamentomenor relevância
”. (grifei).

 

No situação posta sob exame, encontra-se, de um lado, a discricionariedade do Poder

Público para eleger prioridades orçamentárias e elaborar políticas públicas e, do outro, a proteção

da vida humana, enquanto direito fundamental.

O direto à vida, previsto no  do art. 5º da Constituição Federalcaput [2], apresenta tanto uma

dimensão negativa (direito de defesa) – a impedir que o Poder Público pratique ato que atente

contra a existência de qualquer ser humano – como uma dimensão positiva, que se traduz como

uma pretensão jurídica à proteção, por meio do Estado, do aludido direito.

Assim, se o Poder Público tem ciência “da existência concreta de um risco iminente para a
 em determinada circunstância e  da adoção de medidas preventivas devida humana se omite

proteção das pessoas ameaçadas,  no dever decorrente da proclamação do direitoo Estado falha
à vida”[3](grifei), conforme assinala Paulo Gustavo Gonet Branco.

Nesse cenário, reputo que eventual déficit orçamentário não pode obstar a realização da

obra pública, visto que a vida humana, enquanto valor central do ordenamento jurídico, na

condição de pressuposto dos demais direitos fundamentais, deve ser priorizada na ponderação

dos direitos e interesses em conflito.

Valho-me, mais uma vez, das lições de Paulo Gustavo Gonet Branco[4] a respeito do dever

de proteção do direito à vida pelo Estado:

 

“Os direitos fundamentais em geral excitam o dever de proteção a cargo do Estado. É intuitivo, porém,
que essa obrigação suba de ponto quanto mais elevado for o peso do direito no ordenamento
constitucional. O Estado deverá valer-se de meios tanto mais vigorosos quanto mais relevante for o
direito fundamental e quanto mais potencialmente hostil ao direito e danoso ao bem juridicamente
tutelado for o comportamento que se deseja prevenir.

A vida humana – como valor central do ordenamento jurídico e pressuposto existencial dos demais
direitos fundamentais, além de base material do próprio conceito de dignidade humana – impõe medidas
radicais para a sua proteção”.

 

Nessa toada, tenho que a limitação dos recursos públicos não pode constituir óbice à garantia do

direito fundamental à vida, visto que a cláusula da reserva do possível não é oponível ao mínimo existencial,
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conforme pontuado em emblemática decisão do e. Ministro Celso de Mello no julgamento da ADPF nº 45

(Informativo nº 345):

                 “É certo que não se inclui, ordinariamente, no âmbito das funções institucionais do Poder
Judiciário - e nas desta Suprema Corte, em especial - a atribuição de formular e de implementar

 (JOSÉ CARLOS VIEIRA DE ANDRADE, "Os Direitos Fundamentais napolíticas públicas
Constituição Portuguesa de 1976", p. 207, item n. 05, 1987, Almedina, Coimbra), pois, nesse domínio, o
encargo reside, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo.
                 , no entanto, embora em , poderá atribuir-se ao PoderTal incumbência bases excepcionais
Judiciário,  se e quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos

, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e apolítico-jurídicos que sobre eles incidem
integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional, ainda que
derivados de cláusulas revestidas de conteúdo programático.
         Cabe assinalar, presente esse contexto - consoante já proclamou esta Suprema Corte - que o caráter
programático das regras inscritas no texto da Carta Política "não pode converter-se em promessa
constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele
depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável
dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei
Fundamental do Estado" (RTJ 175/1212-1213, Rel. Min. CELSO DE MELLO).
         Não deixo de conferir, no entanto, assentadas tais premissas, significativo relevo ao tema pertinente
à  (STEPHEN HOLMES/CASS R. SUNSTEIN, "The Cost of Rights", 1999,"reserva do possível"
Norton, New York), notadamente em sede de efetivação e implementação (sempre onerosas) dos direitos
de segunda geração (direitos econômicos, sociais e culturais), cujo adimplemento, pelo Poder Público,
impõe e exige, deste, prestações estatais positivas concretizadoras de tais prerrogativas individuais e/ou
coletivas.
         (...)
                 Não se mostrará lícito, no entanto, ao Poder Público, em tal hipótese - mediante indevida
manipulação de sua atividade financeira e/ou político-administrativa - criar obstáculo artificial que
revele o ilegítimo, arbitrário e censurável propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar o
estabelecimento e a preservação, em favor da pessoa e dos cidadãos, de condições materiais mínimas
de existência.
         Cumpre advertir, desse modo, que  - ressalvada a ocorrênciaa cláusula da "reserva do possível"
de justo motivo objetivamente aferível - não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de

, notadamente quando, dessa condutaexonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais
governamental negativa,  nulificação ou, até mesmo, puder resultar aniquilação de direitos

.”(grifei).constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade

 

Oportuno ressaltar que a eg. Suprema Corte já fixou tese, em sede de repercussão geral,

no sentido de admitir que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, graves e

 imponha ao Estado e obrigação de fazer, consistente naemergenciais, como o caso em tela,

execução de obras emergenciais, diante da necessidade de preservar a dignidade da pessoa

humana:
 
“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
PROGRAMÁTICAS. INADMISSIBILIDADE. PRECEITOS QUE TÊM EFICÁCIA PLENA E
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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

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

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

(STF. RE 592581, Relator(a):  Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, ju lgado em
13/08/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO  - MÉRITO DJe-018 DIVULGREPERCUSSÃO GERAL
29-01-2016 PUBLIC 01-02-2016)”- grifei. 
 

De todo o aqui demonstrado, demonstra-se imprescindível a concessão de tutela de

urgência para que a parte ré promova a reconstrução da barragem do PA Destilaria, com base, se

, na Mpossível inuta do Termo de Referência para elaboração de projetos básico e executivo (fls.

397/415 do documento 01 – ID 46580462 - pág. 66/46582450 - pág. 23) e no Laudo Pericial de

Engenharia elaborado pelo Engenheiro Civil especialista em barragem, João Leite Fernandes

Júnior ID 46580462 - Pág. 4/42).

 

III – CONCLUSÃO

Ante o exposto, defiro a tutela de urgência, com fundamento no art. 300 do CPC c/c art.

 12 da Lei nº 7.347/85, para que os requeridos promovam a reconstrução da barragem do

, localizado nos Municípios de Darcinópolis/TO e PalmeirasProjeto de Assentamento Destilaria

do Tocantins/TO, aproveitando, , as especificações contidas na Minuta do Termo dese possível

Referência para elaboração de seus projetos básico e executivo (fls. 397/415 do documento 01 –

ID 46580462 - pág. 66/46582450 - pág. 23) e observando as informações contidas no Laudo

Pericial de Engenharia elaborada pelo Engenheiro Civil especialista em barragem, João Leite

Fernandes Júnior ID 46580462 - Pág. 4/42),  devendo iniciar as obras no prazo de 90 (noventa)

, sob pena de imposição de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a serdias

revertida ao Fundo Federal de Defesa dos Direitos Difusos (FDDD).

Indefiro o requerimento do MPF de que 30% (trinta por cento) do valor da multa seja

suportado pela autoridade administrativa que for diretamente responsável pelo descumprimento do

acordado,  e tendo em vista a ausência de previsão legal pelo fato de não ter sido demonstrada a

.sua necessidade no caso concreto

Em observância ao estipulado pelo art. 334 do CPC e tendo em vista a urgência que o caso

requer,  audiência de conciliação, a ser realizada no dia , às  nadesigno 11/06/2019 14h00min,

Sala 1 de audiências desta Subseção Judiciária.
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Caso não haja conciliação, a parte ré sairá citada da audiência para apresentar

contestação, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC/2015.

Intimem-se a AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS – ANA e o NATURATINS para, no prazo

de 15 (quinze) dias, manifestarem se possuem interesse na ação, devendo dizer em qual

condição. Na ocasião, deverão ser também intimados da realização da audiência de conciliação.

Publique-se. Intimem-se.

Araguaína-TO, 16 de abril de 2019.

 

 

ANA CAROLINA DE SÁ CAVALCANTI

Juíza Federal Substituta

(assinado digitalmente)
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