
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE GURUPI

EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  DOUTOR  JUIZ  FEDERAL  DA  VARA  ÚNICA  DA

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE GURUPI – TO.

Inquérito Civil nº 1.36.002.000114/2014-35

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  pelo  Procurador  da  República

signatário, no uso de suas atribuições institucionais, com fulcro no art. 129, V, da

Constituição  da  República  e  em dispositivos  pertinentes  da  Lei  Complementar  nº

75/93, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, propor a presente

AÇÃO CIVIL PÚBLICA cúmulada com PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA

ANTECIPADA 

em face de: 

UNIÃO, pessoa jurídica de direito público, que pode ser citada
por meio do Procurador-Chefe da União no estado do Tocantis, no
endereço: Av. Joaquim Teotônio Segurado - Qd. 402 Sul - Conj.
01 - Lote 13 - - Plano Diretor Sul - Palmas - TO - Cep. 77021-
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622;   

1. DOS FATOS

Em 14.7.2014, foi instaurado Inquérito Civil na procuradoria da república

em Gurupi para apurar os fatos relatados na “Carta de Reivindicação da Comunidade

Canoâna”, da Ilha do Bananal (etnia Javaé). Para o que interessa ao objeto desta

ação, foi relatado o seguinte (fls.3/5, Inquérito Civil):

aproveitando  essa  oportunidade,  solicitamos  que  seja  providenciado
junto  à  Sesai/Dsei/TO,  aquisição  de  água  tratada,  para  essa
comunidade, uma vez que, já tem aproximadamente 8 (oito) anos que
estamos sem água potável. O Dsei/TO, já conhecedor dos problemas,
mas, nunca foi solucionada, enquanto isso, nossos idosos e crianças que
são vulneráveis adquirir doenças, estão morrendo. Já foi construído um
poço  artesiano  no  meio  da  aldeia,  com  custo  de  R$  50.000,00
(cinquenta  mil  reais),  mas  nunca  funcionou...atualmente  estamos
tomando água do rio, puxada pela bomba, sem tratamento, sem vistoria
pelo Dsei (técnico) com cor amarelado. 

Instado  a  se  manifestar,  o  DSEI-TO,  por  intermédio  do  Ofício

691/GAB/DSEI/TO,  de  30.10.2014,  pontuou  o  seguinte  (fls:15/18):  i)  a  aldeia

Canuanã dispõe de um Poço Tabular Profundo – PTP há mais de 10 anos, sendo que

em função do aumento da população da aldeia foi implantado há cerca de quatro anos

um  novo  PTP;  ii)  que  nos  períodos  de  estiagem  reduz-se  naturalmente  a  água

disponível nos dois poços, o que leva à comunidade a reivindicar o fornecimento de

água  diretamente  do  Rio  Javaé;  iii)  que  o  DSEI-TO providenciou  um sistema  de

filtragem e coloração da água; iv) e, por fim, com vistas a trazer solução permanente

para a situação, através das programações do Plano Distrital de Saúde Indígena –

2012/2015,  construído  com  a  participação  social  indígena,  está  previsto  este

exercício,  inclusive  com  projetos  já  elaborados,  aprovados  e  em  trâmites
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administrativos  com  fins  de  licitação,  a  reforma  e  ampliação  do  Sistema  de

Abastecimento de Água – SAA da referida aldeia. A execução deste projeto prevê a

captação, reservação, tratamento adequado e distribuição de modo a atender a 100%

dos domicílios. 

Em 18.11.2015, foi realizada reunião no MPF para tratar do problema

(Termo de Reunião de fls.50/51). Na ocasião, a representante da FUNAI (Maria Djane

Luz Viana dos Santos) informou, em síntese:

que foi realizada vistoria in loco na data estimada de final de julho...que
as mesmas reclamações feitas pelos indígenas da Aldeia Canoanã  ao
MPF também foram  manifestadas aos declarantes quando realizaram
visita  in  loco,  como  falta  de  cisternas,  poços  artesianos  entupidos,
tornando água diretamente do Rio Javaé sem tratamento água

Por  sua  vez,  Paulo  Cesar  Santos  de  Assis  asseverou  que  “...o

DSEI/SESAI concertou a bomba que joga água do rio Javaé para a aldeia, porém sem

nenhum tratamento”. Na mesma reunião, afirmação no mesmo sentido foi proferida

por Valdemir Irreruá Javaé.

Maria Djane e Paulo Cesar apresentaram o relatório técnico de fls.52/55.

De relevante, extraem-se as fotos que registraram a forma precária com que os indíos

“se viram” diante do problema de falta de água. Veja-se: 
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Em 25.5.2017, tem-se nova manifestação dirigida ao MPF pelas

lideranças indígenas (fls.89/91), relatando o problema relacionado ao abastecimento

de água. Narraram o seguinte: 

…por aqui na aldeia canoanã, não temos água potável, e estamos há
mais de 5 anos recebendo água suja do rio Javaé nas nossas torneiras. A
água vem direto do rio, sem nenhum tratamento, tem filtros clorados
apenas de enfeite, pois a água é desviada dos filtros e vai direto para a
caixa d´água, e assim ela chega até as nossas casas totalmente sujas,
às vezes com mal cheiro...temos focos de diarréia o ano todo e até casos
de hepatite, devido à água. Os próprios funcionários da SESAI quando
vem fazer trabalho na aldeia trazem sua água da rua para beberem, pois
são conhecedores da água suja que saem das torneiras, água barrenta,
amarelada ou avermelhada. 

 Instado a se manifestar o Distrito Sanitário Indígena do Tocantis

(DSEI-TO),  por  intermédio  do  Ofício  nº  114-SEI/2017/TO/DSEI/SESAI/MS,  de

18.10.2017, pontuou (fls.103/106): 
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que na aldeia canuanã existe um primeiro poço artesiano, não se tendo
registro  da  origem  quanto  a  sua  implantação,  que  está  sem
funcionamento  há  muito  tempo  o  que  motivou  a  implantação  de  um
segundo poço pela FUNASA/TO;

que na aldeia há também um segundo poço implantado pela FUNASA/TO,
construído no ano de 2011,funcionou até meados de 2015, ocasião em
qye  houve  redução  de  vazão  de  água  ocasionando  insuficiência  para
atender a comunidade;

que  o  DSEI-TO,  por  meio  de  sua  equipe,  orientou  a  otimização  da
utilização da água deste Poço artesiano restrita para consumo humano e
para preparo de alimentos, ficando as outras demandas de uso de água
com a utilização do Rio Javaé haja vista a facilidade de acesso pela aldeia
localizar-se ligada à margem do mencionado Rio;

que tal recomendação de otimização de uso da água do poço se deu até
que até que se obtivesse uma soluçaõ definitiva para a insuficiência do
abastecimento  devido,  uma  evz  que  foram  providenciados  novos
projetos/processo específico para utlização de captação de água do Rio
Javaé,  com o  devido  tratamento,  sendo que  o  alto  custo  deste  novo
projeto com captação do rio a estação de tratamento requereu alto custo
de investimentos o qual não foi possível em função de cortes/redução de
orçamentos por parte do governo federal

que após insistentes solicitações por parte da comunidade com lideranças
locais o DSEI/TO providenciou a mudança de captação de água para o Rio
Javaé, com a instalação de filtragem e cloração de água;

que após um período de abastecimento o filtro não suportou e não foi
possível a regularidade da filtragem. Mas que a Equipe Multidisciplinar de
Saúde Indígena tem ação para distribuição de bisnagas de hipoclorito
apropriada para o tratamento de água;

 

Esclareceu,  ainda,  que,  para  fins  de  garantir  a  quantidade  de  água
necessária e adequada, para abastecimento da comunidade, o DSEI-TO
já  está  com  novo  projeto  concluído,  com  processo  instruído  de  nº
25066.000217/2017-32,  o  qua  se  encontra[a]  no  Departamento  de
Saneamento e Edificações de Saúde Indígena, em Brasília, em análise
com fins de aprovação técnica e de disponibilidade de recursos

Em 26/02/2018, em reunião no MPF, foi formulada nova representação

(fls.113/114)., desta feita relativa ao sistema de abastecimento de água da Aldeia

Cachoeirinha.  Relatou  o  Cacique  Ibederi  Javaé  a  deficiência  dos  sistema  de

abastecimento da citada aldeia, o que vem trazendo sérios problemas de saúde para

os indíos, como vômitos, diarréia, dor de cabeça. O cacique ressaltou que a água do

Rio Javaé é muito poluída pelas lavouras irrigadas no seu entorno. E que, atualmente,
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o processo de filtração de água bombeada do Rio Javaé não está funcionando, vez

que o filtro pelo qual a água passa antes do reservatório encontra-se danificado.

Considerando  que  a  insuficiência  no  abastecimento  de  água  não  se

restringe apenas à Aldeia Canuanâ, o DSEI-TO foi instado novamente a se manifestar,

a fim de que apresentasse mapeamento das necessidades de saneamento em todas

as aldeias reconhecidas na ilha do Bananal, bem como para que informasse sobre a

existência de recursos orçamentários em 2018.

Em resposta (Nota Ténica nº 3/2018-TO/SESANI/TO/DSEI/SESAI/MS, de

fls.128), foi apresentado o quadro a seguir:

Aldeia Município População
Indígena

Tipo de
Capitação

Necessidade/Ação

Barra do Rio
Verde

Sandolândia 26 Poço Tubular
Profundo  -
PTP

Dentro da normalidade (realização de desinfecção da água
e manutenção corretiva)

Barreira
Branca

Sandolândia 186 Poço Tubular
Profundo  -
PTP

Insuficiência de vazão no SAA. Está sendo realizado estudo
geofísico para dar base ao início de processo de ampliação
e reforma

Bela Vista Lagoa  da
Confusão

42 Superficial
(Rio Javaé)

Aldeia recém implantada

Boa
Esperança

Lagoa  da
Confusão

71 Poço Tubular
Profundo  -
PTP

Água ferruginosa –  estuda-se  a viabilidade de implantar
sistema de tratamento para resolução do problema

Boto Velho Lagoa  da
Confusão

171 Poço Tubular
Profundo  -
PTP

Dentro  da  normalidade  (sendo  feito  a  realização
desinfecção da água e manutenção corretiva no SAA).

Canuanã Formoso  do
Araguaia

413 Superficial
(Rio Javaé) e
PTP

Poço desativado, comunidade fazendo uso do manancial.
Processo  de  ampliação  e  reforma aprovado (sobrestado,
aguardando liberação de recurso por parte as SESAI)

Imotxi Formoso  do
Araguaia

16 Poço
Amazonas

Água turva. Estuda-se a viabilidade de implantar sistema
de tratamento de água para resolução do problema

Kripateri Araguaçu 6 Poço
Amazonas

Aldeia fora de área indígena

Lamkrarê Lagoa  da
Confusão

77 Poço
Amazonas

O poço em uso não está atendendo toda a  comunidade
devido  o  crescimento  populacional.  Está  sendo realizado
estudo geofísico para dar ao base ao início do processo de
implantação  de PTP e extensão da rede de abastecimento

São João Formoso  do
Araguaia

236 Poço Tubular
Profundo  -
PTP

Insuficiência de vazão. Previsão de ampliar o processo de
ampliação e reforma do SAA para 2019

Takajura Lagoa  da
Confusão

25 Poço
Amazonas

Fora as reserva indígena
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Taymã Sandolândia 49 Poço
Amazonas

Dentro da normalidade (realização desinfecção da água e
manutenção corretiva SAA)

Txuiri Formoso  do
Araguaia

126 Superficial
(Rio Javaé) e
PTP

PTP desativado. Comunidade dazendo uso do manancial. O
processo de ampliação e reforma foi encaminhado para a
SESAI  (Sobrestado  na  SESAI.  Aguarda-se  aprovação
técnica para dar continuidade ao processo licitatório)

Txode Lagoa  da
Confusão

35 Superficial
(Rio Javaé)

Água turva. Estuda-se a viabilidade de implantar sistema
de tratamento para resolução do problema

Wahuri
(cachoeirinh
a)

Formoso  do
Araguaia

53 Superficial
(Rio Javaé) e
Poço
Amazonas

Poço com insuficiência de vazão, comunidade alterna com
o  manancial  na  estiagem.  Está  sendo  reralizado  estudo
geofísico  para  dar  início  ao  processo  de  amplianção  e
reforma reforma do SAA em 2019

Waotyna Lagoa  da
Confusão

31 Superficial
(Rio Javaé)

Água turva, estuda-se viabilidade de implantar sistema de
tratamento para resolução do problema

Wari Wari Lagoa  da
Confusão

121 Poço Tubular
Profundo  -
PTP

Dentro  da  normalidade  (realização  desinfecção  da  água,
filtro, clorador e manutenção corretiva SAA)

Waritaxi Sandolândia 14 Superficial
(Rio Javaé)

Água turva. Estuda-se viabilidade de implantar sistema de
tratamento de água para resolução do problema. 

Em 9.5.2018,  o  gabinete  da  Deputada  Dorinha  (Ofício  nº  115/2018-

PDSR,  fls.134)  informou  ao  MPF  que,  quando  da  tramitação  do  Projeto  de  Lei

Orçamentária 2018, foram feitas gestões junto relator geral, deputado Cacá Leão,

para inclusão de recursos no valor de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões), sendo qua

tal  solicitação  fora  atendida,  alocando-se  tal  montante  na  Ação  Orçamentária

2065.20YP – Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde Indígena. Apresentou-se,

ainda, relação de demandas de saneamento do DSEI-TO, apresentada à SESAI, da

qual destaca-se o seguinte (fls.37):

Canuanã Montagem de
Processo de Reforma

e Ampliação do
Sistema de

Abastecimento de
Água

25066.00248/2017-93 R$ 417.906,22

Txuiri Montagem de
Processo de Reforma

e Ampliação do
Sistema de

Abastecimento de
Água

25066000239/2017-
01

R$ 343.934,57
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Diante  do  quadro  exposto,  em  16.5.2018,  o  Ministério  Público

Federal expediu Recomendação à SESAI, nos seguintes termos (fls.147):

(…)

RECOMENDAÇÃO  ao  Senhor  Secretário  da  Secretaria
Especial de Saúde Indígena (SESAI) para que: 

I - destine, de imediato, recursos previstos na LOA 2018
Ação  2065.20YP  -  Promoção,  Proteção  e  Recuperação  da  Saúde
Indígena,  com  vistas  a  Implantação,  Reforma  e/ou  Ampliação  do
Sistema de Abastecimento de Água nas Aldeias Canuanâ (processo nº
26066.000248/2017-93,  no  valor  de  R$  417.906,22)  e  Txuiri
(25066000239/2017-01, no valor de R$ 343.934,57); 

II - determine a elaboração de projetos de Implantação,
Reforma e/ou Ampliação  do  Sistema de  Abastecimento  de  Água  nas
Aldeias Cachoeirinha, Imotxi e São João, com vistas a que as obras se
iniciem ainda em 2018, aproveitando-se os recursos existentes na Ação
Orçamentária 2065.20YP; 

III  -  realize  licitação  ou  reformule  os  contratos  já
existentes  com  vistas  a  prever  manutenção  periódica  nos  filtros  de
tratamento de água e instalação de filtros naquelas aldeias em cujos
sistemas de abastecimento de água inexistem filtros. 

A SESAI,  por  sua vez,  por  intermédio  do Ofício  nº 8/2018/SESAI/MS

(Anexo) informou o seguinte:

● Reforma  e  ampliação  do  SAA  Aldeia  Canuanâ (processo  nº

25066.000217/2017-32): o projeto foi aprovado pela SESAI e emitida

declaração de crédito no mês de maio de 2018, sendo que o processo

encontra-se no DSEI-TO para os trâmites licitatórios; 

● Reforma  e  ampliação  do  SAA  aldeia  Txuiri (processo  nº

25066000239/2017-01): o processo encontra-se em análise técnica na

SESAI,  sendo  que  até  o  momento  não  há  previsão  de  recursos

orçamentários para solicitação de crédito;
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● Reforma e Ampliação do SAA Aldeia São João: em 2015, o DSEI

encaminhou o Processo nº 25066.000234/2014-27 para análise, porém

o mesmo foi devolvido ao DSEI por apresentar pendências técnicas e até

a presente data não retornou para análise;

● Reforma e ampliação das SAA  Aldeia Cachoeirinha e Imotxi:

até a presente data o DSEI Tocantis não encaminhou projetos para estas

localidades;  

Relativamente à manutenção periódica de filtros e aquisição de filtros,

informou a SESAI que a responsabilidade é do DSEI-TO, seja para capacitar a equipe,

seja para contratação de empresa especializada.

Como se vê, os problemas relativos ao abastecimento de água relatados

por lideranças indígenas foram reconhecidos pelo próprio DSEI-TO, sendo que eles

não se resumem à aldeia Canuanã, como inicialmente levado ao conhecimento desta

procuradoria.  Há uma situação generalizada que alcança várias aldeias da Ilha do

Bananal,  cuja solução parece ser obstada por dois motivos:  projetos técnicos não

elaborados e, quando existentes, insuficiência de recursos orçamentários para serem

alocados. 

Da situação retratada, tem-se, em síntese, o seguinte quadro:

Aldeias com problemas no Sistema de Abastecimento: Barreira Branca,

Boto  Velho,  Boa  esperança,  Canuanâ,  Imotxi,  Lamkrarê,  São

João, Txuiri, Txuodê, Wahuri (Cachoeirinha), Waotyna, Waritaxi;

Aldeias  com  Projeto  elaborado  e  recursos  orçamentários  liberados:

Canuanã;
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Aldeias  com  Projeto  elaborado,  sem  recurso  orçamentário  previsto:

Txuiri;

Aldeias  com  Projeto  elaborado,  mas  com  pendências  técnicas:  São

João;

Aleias  sem  Projeto  elaborado  e  sem  recurso  orçamentário:  Imotxi,

Wahuri  (Cachoeirinha),  Barreira  Branca,  Boto  Velho,  Boa

esperança, Lamkrarê, Txuodê, Waotyna, Waritaxi

Dito  isso,  por  intermédio  da  presente  ação,  insta  fazer  com  que  os

órgãos responsáveis formulem os projetos técnicos necessários e, paulatinamente,

seja  alocados  recursos  a  fim  de  resolver  a  situação  em um horizonte  de  tempo

planejado. 

1.1  Do enquadramento Hídrico do Rio Javaés – Resolução CONAMA Nº 357/2005

A Resolucão CONAMA nº 357, seguindo os ditames da Política Nacional de

Recursos  Hidrícos,  estabele  critérios  para  o  enquadramento  de  corpos  hídricos  em

classes, escalonadas segundo o nível de qualidade da água. Dispõe-se o seguinte:

Art. 4º As águas doces são classificadas em: 

(...)

II - classe 1: águas que podem ser destinadas: a) ao abastecimento
para consumo humano, após tratamento simplificado; b) à proteção das
comunidades aquáticas; c) à recreação de contato primário, tais como
natação, esqui aquático e mergulho, conforme Resolução CONAMA no
274, de 2000; d) à irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e
de frutas que se desenvolvam rentes ao solo e que sejam ingeridas
cruas  sem  remoção  de  película;  e  e)  à  proteção  das  comunidades
aquáticas em Terras Indígenas. 
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III  -  classe  2:  águas  que  podem  ser  destinadas:  a)  ao
abastecimento  para  consumo  humano,  após  tratamento
convencional; b)  à  proteção  das  comunidades  aquáticas;  c)  à
recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático
e mergulho, conforme Resolução CONAMA no 274, de 2000; d) à
irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins,
campos de esporte e lazer, com os quais o público possa vir a ter
contato direto; e e) à aqüicultura e à atividade de pesca. 

IV - classe 3: águas que podem ser destinadas: a) ao abastecimento
para consumo humano, após tratamento convencional ou avançado; b)
à irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras; c) à pesca
amadora; d) à recreação de contato secundário; e e) à dessedentação
de animais. 

V - classe 4: águas que podem ser destinadas: a) à navegação; e b) à
harmonia paisagística. 

 

Como se vê, para Rios enquadrados como Classe II, permite-se o uso da

água para consumo humano desde que realizado tratamento convencional. Entende-

se  por  tratamento  convencional,  nos  termos  da  citada  norma  (Art.2º,  XXXIII),  “

clarificação  com  utilização  de  coagulação  e  floculação,  seguida  de  desinfecção  e

correção de pH”;

O Rio Javaés é classificado como Classe II, conforme se depreende só

seguinte trecho, extraído do Plano Estratégico da Bacia Hidrográfica dos Rios Tocantis

e Araguaia:

Os  demais  rios  enquadrados  foram  posicionados  na  Classe  2.  Cabe
destacar  que  o  braço  direito  do  rio  Araguaia  na  Ilha  do  Bananal,  o
Javaés,  assim  como  alguns  de  seus  afluentes  pela  margem  direita
(Caiapó  e  afluentes,  Claro,  Vermelho  e  Crixás-Açu)  foram colocados
nessa  classe  considerando,  entre  vários  fatores,  a  perspectiva  de
intensificação  da  irrigação  nessas  regiões,  identificada  nos  cenários
construídos até 20251. 

Verifica-se, portanto, que cabe aos órgãos responsáveis em prover

saneamento às aldeias da ilha do bananal assegurar, minimamente, que o consumo

1 Plano  Estratégico  da  Bacia  Hidrográfica  dos  Rios  Tocantis  e  Araguaia.  Pág.142.  Disponível
em:https://central3.to.gov.br/arquivo/269473/

11
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE GURUPI / TO

Rua Deputado José de Assis ( Rua 10 ), Quadra 17 Lote 16A – 
Centro 77405-160 – Gurupi / TO



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE GURUPI

da água do Rio Javaés ocorra após tratamento convencional. 

2 – DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS

2.1 DA LEGITIMIDADE ATIVA

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, ao definir o

Ministério Público como instituição permanente, essencial  à função jurisdicional  do

Estado,  incumbiu-lhe  a  defesa  da  ordem  jurídica,  do  regime  democrático  e  dos

interesses  sociais  e  individuais  indisponíveis  (art.  127).  Nesse  escopo,  foram

estabelecidas suas funções institucionais no artigo 129, destacando-se:

[...]
III  –  promover  o  inquérito  civil  e  a  ação  civil  pública,  para  a
proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros
interesses difusos e coletivos.
[...]
V  –  defender  judicialmente  os  direitos  e  interesses  das
populações indígenas. 

Em harmonia com a Carta Magna, preceitua a Lei Complementar n.º

75/93,  que dispõe sobre  a  organização,  as  atribuições  e  o  estatuto  do Ministério

Público da União:

Artigo 5° - São funções institucionais do Ministério Público da União: 

[...]

III - a defesa dos seguintes bens e interesses: 

[...]

e)  os  direitos  e  interesses  coletivos,  especialmente  das
comunidades indígenas, da família, da criança, do adolescente e do
idoso;

Art. 6º Compete ao Ministério Público da União:

[...]

VII - promover o inquérito civil e a ação civil pública para:

[...]

c) a proteção dos direitos individuais indisponíveis, difusos e coletivos,
relativos às comunidades indígenas, à família, à criança, ao adolescente,
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ao idoso, às minorias étnicas e ao consumidor;

[...]

XI  –  defender  judicialmente  os  direitos  e  interesses  das  populações
indígenas,  incluídos  os  relativos  às  terras  por  elas  tradicionalmente
habitadas, propondo as ações cabíveis.

No mesmo diapasão, a Lei nº 7.347/1985, que dispõe sobre a Ação

Civil Pública, preceitua, in verbis:

Art.  1º  Regem-se pelas  disposições  desta  Lei,  sem prejuízo  da  ação
popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais
causados:

[...]

IV - a qualquer outro interesse difuso ou coletivo.

[...]

Art.  3º  A  ação  civil  poderá  ter  por  objeto  a  condenação em
dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. 

[...]

Art. 5o Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar:

I - o Ministério Público; 

Ou, ainda, no mesmo sentido a Lei nº 6.001, de 19/12/1973 (Estatuto do

Índio) consigna:

Art. 36. Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, compete à União
adotar  as  medidas  administrativas  ou  propor,  por  intermédio  do
Ministério  Público  Federal,  as  medidas  judiciais  adequadas  à
proteção da posse dos silvícolas sobre as terras que habitem. 

Com efeito, quanto à legitimidade do Ministério Público Federal, para a

defesa dos interesses e direitos relacionados à questão indígena, como visto acima,

seu  fundamento  é  resultado  da  própria  Constituição,  da  Lei  Complementar  do

Ministério Público da União, bem como da Lei da Ação Civil Pública.

Assim, o  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL encontra-se legitimado e

tecnicamente vinculado a defender os direitos indígenas, com a presente ação, os

comandos constitucionais e legais, bem como resguardar um pretendido e verdadeiro
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Estado Democrático e Social de Direito.

2.2 DA LEGITIMIDADE PASSIVA

Com o advento da Lei nº 12.314, de 2010, as questões relativas à

saúde indigena, incluindo-se as ações de saneamento, foram transferidas da FUNASA

para o Ministério da Saúde, no âmbito do qual foi criada a Secretaria Especial de

Saúde Indígena- SESAI. As atribuições da SESAI estão, atualmente, delineadas no

Decreto nº 8.901/2016, verbis:

Art. 47.  À Secretaria Especial de Saúde Indígena compete:

III - planejar,  coordenar,  supervisionar,  monitorar  e avaliar  as ações
referentes ao saneamento e às edificações de saúde indígena;

Art.  50.   Ao  Departamento  de  Saneamento  e  Edificações  de  Saúde
Indígena compete:

I - planejar,  coordenar,  supervisionar,  monitorar  e  avaliar  as  ações
referentes a saneamento e edificações de saúde indígena;

II - planejar  e  supervisionar  a  elaboração  e  a  implementação  de
programas e projetos de saneamento e edificações de saúde indígena; 

III - planejar e supervisionar as ações de educação em saúde indígena
relacionadas à área de saneamento;

IV - estabelecer  diretrizes  para  a  operacionalização  das  ações  de
saneamento e edificações de saúde indígena;

V - apoiar  as  equipes  dos  Distritos  Sanitários  Especiais  Indígenas  no
desenvolvimento  das  ações  de  saneamento  e  edificações  de  saúde
indígena; e

VI - apoiar a elaboração dos Planos Distritais de Saúde Indígena na área
de saneamento e edificações de saúde indígena. 

Ressai,  portanto,  que  a  atribuição  legal  para  formular  e  executar

projetos  relativos  a  sistemas  de  abastecimento  de  água  em aldeias  indígenas  foi

conferida à SESAI,  órgão do Ministério da Saúde, cabendo à União ocupar o polo

passivo da presente ação.  
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2.3 DAS RAZÕES DE MÉRITO

a) DO ACESSO À ÁGUA POTÁVEL COMO DIREITO FUNDAMENTAL

A Assembléia  Geral  da Organização das Nações Unidas  –  ONU,

reunida  em  28/07/2010,  editou  Resolução,  aprovada  por  122  Estados  membros,

inclusive o Brasil, declarando que o direito à água potável e ao saneamento constitui

direito humano essencial ao pleno gozo da vida e todos os outros direitos humanos2. 

Com efeito,  privar  algúem da possibilidade de acesso  à  água é

violar gravemente direitos fundamentais explicitamente consagrados na Constituição

da República Federativa do Brasil, de resto também previstos em diversos tratados

internacionais de direitos humanos adotados pelo Estado Brasileiro.

A  indispensabilidade  do consumo de água  para  a  sobrevivência

humana demonstra que garantir acessibilidade a esse valioso bem significa tutelar o

direito fundamental à vida – base e pressuposto para o exercício de todos os demais

direitos fundamentais, que está explicitamente consagrado na cabeça do art.5.º da

Carta Política de 1988:

“Art.  5º  Todos são iguais  perante a  lei,  sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no
País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade (...)”.

Sabe-se  ainda  que,  em  nosso  Estado  Democrático  de  Direito,

2“The General Assembly, Recalling (...) Recognizes the right to safe and clean drinking water and sanitation as a human right that is
essential for the full enjoyment of life and all human rights;”. Extraído (original em inglês) de [http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?
symbol=A/RES/64/292].
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erigido com a Magna Carta de 1988, o direito à vida, insculpido em seu art.5.º, caput,

deve ser lido em consonância com o princípio fundamental da dignidade da pessoa

humana (art.1.º, III, da CF/88), no sentido de que cada indivíduo tem a prerrogativa

jurídica não apenas de sobreviver, mas de viver em condições dignas, condizentes

com a natureza humana. Daí a importância dos direitos fundamentais sociais (saúde,

alimentação,  educação,  lazer,  cultura,  habitação,  trabalho,  assistência  social  etc.),

tendentes a assegurar o chamado “mínimo existencial”.

Nesse contexto, salientando que os direitos humanos formam um

núcleo indivisível e que sua sectarização em “gerações” ou “fases” assume relevância

exclusivamente didática, pode-se afirmar que mesmo o direito indisponível à vida se

correlaciona, hoje, a deveres e obrigações positivas do Estado, aí se incluindo o de

assegurar  ao  indivíduo,  qualquer que seja  sua origem, etnia,  sexo,  cor  ou idade,

meios de acesso à água em quantidade e qualidade que lhe permitam viver com

dignidade.

Assim, em nosso Estado dito pós-social, quando o Poder Público se

omite,  deixando  de  promover  políticas  públicas  e  executar  ações  concretas

(prestações  positivas)  que  efetivamente  assegurem  o  fornecimento  de  água  a

determinada coletividade de pessoas, em prejuízo de sua saúde, de sua alimentação,

de  sua  felicidade  e,  enfim,  de  sua  vida,  subtraindo  do  ser  humano  o  mínimo

existencial,  acaba por colidir  com o principal  fundamento da própria existência da

República: a dignidade da pessoa humana.

Leciona  RIZZATTO NUNES que  “o  termo dignidade aponta

para, pelo menos, dois aspectos análogos mas distintos: aquele é inerente à

pessoa, pelo simples fato de ser, nascer pessoa humana; e outro dirigido à

vida das pessoas, à possibilidade e ao direito que têm as pessoas de viver uma

vida digna.” 3

3 NUNES, Rizzatto. O princípio constitucional da dignidade da pessoa humana: doutrina e jurisprudência. 2 ed. Rev. E ampl. São Paulo:
Saraiva, 2009; p.52.
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Adverte  o  doutrinador,  ao  tratar  da  aplicação  concreta  do

princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, que  “está mais do

que na hora de o operador do Direito passar a gerir sua atuação social pautado

no  princípio  fundamental  estampado  no  Texto  Constitucional.  Aliás,  é  um

verdadeiro supraprincípio constitucional que ilumina todos os demais princípios

e normas constitucionais e infraconstitucionais. E por isso não pode o Princípio

da  Dignidade  da  Pessoa  Humana  ser  desconsiderado  em  nenhum  ato  de

interpretação, aplicação ou criação de normas jurídicas.” E, citando o professor

Celso Antônio Pacheco Fiorillo,  completa:  “(...)  para começar  a  respeitar  a

dignidade da pessoa humana tem-se de assegurar concretamente os direitos

sociais previstos no art. 6.º da Carta Magna, que por sua vez está atrelado ao

caput  do  art.225,  normas  essas  que  garantem  como  direitos  sociais  a

educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a proteção à maternidade

e à infância, a assitência aos desamparados, na forma da Constituição (…).

Com efeito, como é que se poderia imaginar que qualquer pessoa teria sua

dignidade garantida se não lhe fossem asseguradas saúde e educação? Se não

lhe fosse garantida sadia qualidade de vida como é que se poderia afirmar sua

dignidade? (…)4

O direito  à  saúde,  considerado  direito  fundamental  social,

classificado  pela doutrina como de segunda geração e também reconhecido

pela jurisprudência do Guardião da Constituição como corolário do direito à

vida digna5, vem expresssamente previsto no art.6.º,  caput, da Magna Carta

de  1988,  que  agora  também  consagra  explicitamente,  com  a  alteração

4 Idem; p.53/54.

5(Processo ADI 3510 ADI - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Relator(a) AYRES BRITTO Sigla do órgão STF
Plenário, 29.05.2008).
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promovida pela Emenda Constitucional n.º 64/2010, o direito à alimentação

(adequada):

“Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o
trabalho,  a  moradia,  o  lazer,  a  segurança,  a  previdência  social,  a
proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados,
na forma desta Constituição.”

O  comando  normativo  insculpido  no  art.196  da  Lei

Fundamental  (direito objetivo),  a seu turno, evidencia que a prestação dos

serviços e ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, mediante

políticas  sociais  e  econômicas,  constitui  um  dever  do  Estado,  ao  qual

corresponde um direito subjetivo de cada um (individual) e, ao mesmo tempo,

de  todos  (transindividual).  Com  efeito,  cabe  ao  Estado  garantir  acesso

universal  e  igualitário  às  ações  e  serviços  de  promoção,  proteção  e

recuperação da saúde:

“Art.  196.  A  saúde  é  direito  de  todos  e  dever  do  Estado,
garantido mediante políticas sociais  e econômicas  que visem à
redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal
e  igualitário  às  ações  e serviços  para  sua  promoção,  proteção  e
recuperação.”

Ainda consoante nossa Lei Fundamental, o Sistema Único de

Saúde  (SUS),  constituído  por  uma  rede  regionalizada  e  hierarquizada

incumbida das  ações  e serviços  públicos  de saúde,  que tem por  diretriz  o

atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, tem por

atribuições,  entre  outras,  as  de  participar  da  formulação  da  política  e  da

execução das ações de saneamento básico e fiscalizar e inspecionar as águas

para consumo humano:

Art. 198.  As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede
regionalizada  e  hierarquizada  e  constituem  um  sistema  único,
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organizado  de  acordo  com  as  seguintes  diretrizes:  I  -  (...)  II  -
atendimento  integral,  com  prioridade  para  as  atividades
preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; (...)

Art.  200.  Ao  sistema  único  de  saúde  compete,  além  de  outras
atribuições, nos termos da lei: (...)  IV - participar da formulação da
política e da execução das  ações de saneamento básico; (..) VI -
fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor
nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano;

É da letra do art.5.º, §2.º, da Constituição Federal, que os

direitos e garantias nela expressos “não excluem outros decorrentes do regime

e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a

República Federativa do Brasil seja parte”.

E,  como se  sabe,  o  Supremo Tribunal  Federal  assentou  o

entendimento  de  os  tratados  internacionais  de  direitos  humanos  subscritos

pelo  Estado  Brasileiro  que  ainda  não  tenham sido  aprovados  pelo  quórum

qualificado de que trata o §3.º do art.5.º da CF/88 (equivalentes a emendas

constitucionais)  têm  o  status  normativo  supralegal  ,  ou  seja,  têm  “lugar

específico  no ordenamento jurídico,  estando abaixo da Constituição,  porém

acima da legislação interna."6

O Pacto Internacional  sobre Direitos Econômicos,  Sociais  e

Culturais  de 1966, promulgado internamente através do Decreto nº 591/92,

prevê o direito de toda pessoa a um nível de vida adequado para si e sua

família, inclusive à alimentação, bem como o de desfrutar o mais elevado nível

possível  de  saúde  física  e  mental,  impondo ao  Estados  Partes  o  dever  de

adotar medidas apropriadas para a consecução de tais direitos, aplicando o

6 (Processo RE 349703 RE - RECURSO EXTRAORDINÁRIO Relator(a) CARLOS BRITTO Sigla do órgão
STF Plenário, 03.12.2008; Processo HC 95967 HC - HABEAS CORPUS Relator(a) ELLEN GRACIE Sigla do
órgão STF. 2ª Turma, 11.11.2008; Processo HC 94702 HC - HABEAS CORPUS Relator(a) ELLEN GRACIE
Sigla do órgão STF. 2ª Turma, 07.10.2008).
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máximo de seus recursos disponíveis:

“ARTIGO 2º 1. Cada Estado Parte do presente Pacto compromete-se
a adotar medidas, tanto por esforço próprio como pela assistência e
cooperação  internacionais,  principalmente  nos  planos  econômico  e
técnico,
até  o  máximo  de  seus  recursos  disponíveis,  que  visem  a
assegurar, progressivamente, por todos os meios apropriados, o
pleno  exercício  dos  direitos  reconhecidos  no  presente  Pacto,
incluindo,  em  particular,  a  adoção  de  medidas  legislativas.  2.  Os
Estados Partes do presente Pacto comprometem-se a garantir que os
direitos  nele  enunciados  e  exercerão  em  discriminação  alguma  por
motivo de raça, cor, sexo, língua,  religião, opinião política ou de outra
natureza, origem nacional ou social, situação econômica, nascimento ou
qualquer  outra  situação.  3.  Os países  em desenvolvimento,  levando
devidamente  em  consideração  os  direitos  humanos  e  a  situação
econômica nacional, poderão determinar em que garantirão os direitos
econômicos  reconhecidos  no  presente  Pacto  àqueles  que  não  sejam
seus nacionais.

ARTIGO 11 1.  Os Estados  Partes  do  presente  Pacto  reconhecem o
direito  de  toda  pessoa  a  um nível  de  vida  adequando  para  si
próprio  e sua família,  inclusive à alimentação,  vestimenta e  moradia
adequadas, assim como a uma melhoria continua de suas condições de
vida.  Os  Estados  Partes  tomarão  medidas  apropriadas  para
assegurar a consecução desse direito, reconhecendo, nesse sentido,
a importância  essencial  da cooperação internacional  fundada no livre
consentimento. (...)

ARTIGO 12 1.  Os Estados  Partes  do  presente  Pacto  reconhecem o
direito de toda pessoa de desfrutar o mais elevado nível possível
de saúde física e mental. (...)”

A Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de

São José  da Costa  Rica),  de  22 de novembro  de 1969,  cuja  cogência  em

âmbito interno adveio com o Decreto n.º 678/92, também reforça, em seu

art.26,  o  compromisso  do  Estado  Brasileiro  com  a  plena  efetividade  dos

direitos que decorrem das normas econômicas e sociais constantes da Carta da

OEA, inclusive o de que todos os seres humanos, sem distinção de raça, sexo,

nacionalidade,  credo  ou  condição social,  têm direito  ao  bem-estar  material

(art.45).
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A  Convenção  nº  169/89  da  Organização  Internacional  do

Trabalho - OIT sobre Povos Indígenas e Tribais, promulgada pelo Decreto nº

5.051/04  –  que,  assim  como  os  diplomas  acima,  consiste  em  tratado

internacional  sobre direitos  humanos,  ostentando,  assim,  caráter  de norma

supralegal, impõe ao governo a responsabilidade de desenvolver ações que

promovam  a  plena  efetividade  dos  direitos  sociais  dos  povos  indígenas,

colocando  à  sua  disposição  serviços  de  saúde  adequados,  que  lhes

proporcionem nível  máximo de saúde física  e  mental,  além de sistema de

assistência sanitária com foco no atendimento primário à saúde, fixando como

prioritária a melhoria das condições de vida e do nível de saúde dos indígenas

nos  planos  de  desenvolvimento  econômico  global  das  regiões  onde  eles

moram:

“Artigo 2o 1.  Os governos deverão assumir a  responsabilidade de
desenvolver,  com a  participação  dos  povos  interessados,  uma  ação
coordenada  e  sistemática  com  vistas  a  proteger  os  direitos
desses povos e a garantir o respeito pela sua integridade. 2. Essa
ação deverá incluir medidas: a) que assegurem aos membros desses
povos o gozo, em condições de igualdade, dos direitos e oportunidades
que a legislação nacional outorga aos demais membros da população;
b)  que  promovam  a  plena  efetividade  dos  direitos  sociais,
econômicos e culturais desses povos, respeitando a sua identidade
social e cultural, os seus costumes e tradições, e as suas instituições; c)
que  ajudem  os  membros  dos  povos  interessados  a  eliminar  as
diferenças sócio  -  econômicas que possam existir  entre os membros
indígenas e os demais membros da comunidade nacional, de maneira
compatível com suas aspirações e formas de vida.

Artigo  3o  1.  Os  povos  indígenas  e  tribais  deverão  gozar
plenamente  dos  direitos  humanos  e  liberdades  fundamentais,
sem obstáculos  nem discriminação.  As  disposições  desta  Convenção
serão  aplicadas  sem  discriminação  aos  homens  e  mulheres  desses
povos. (...)

Artigo 7o 1. (...) 2. A melhoria das condições de vida e de trabalho
e do nível de saúde  e educação dos povos interessados, com a sua
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participação  e  cooperação,  deverá  ser  prioritária  nos  planos  de
desenvolvimento  econômico  global  das  regiões  onde  eles
moram.  Os projetos especiais de desenvolvimento para essas regiões
também deverão ser elaborados de forma a promoverem essa melhoria.

Artigo 25 1. Os governos deverão zelar para que sejam colocados à
disposição dos povos  interessados  serviços de saúde adequados
ou proporcionar a esses povos os meios que lhes permitam organizar e
prestar tais serviços sob a sua própria responsabilidade e controle,  a
fim de que possam gozar do nível  máximo possível  de saúde
física e mental. (...)  3. O sistema de assistência sanitária deverá
dar  preferência  à  formação  e  ao  emprego  de  pessoal  sanitário  da
comunidade local e se centrar no
atendimento primário à saúde, mantendo ao mesmo tempo estreitos
vínculos com os demais níveis de assistência sanitária.”

Embora  ainda  não  referendada  e  sem  força  jurídica,  a

Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas de 2007,

assinada pelo Brasil, corrobora os direitos já reconhecidos nas normas jurídicas

supra expostas, proclamando:

Artigo  21  1.  Os  povos  indígenas  têm  direito,  sem  qualquer
discriminação, à melhora de suas condições econômicas e sociais,
especialmente  nas  áreas  da  educação,  emprego,  capacitação  e
reconversão  profissionais,  habitação,  saneamento,  saúde  e
seguridade social.

Artigo  24  1.  Os  povos  indígenas  têm  direito  a  seus
medicamentostradicionais e a manter suas práticas de saúde, incluindo
a conservação de suas plantas, animais e minerais de interesse vital do
ponto de vista médico.  As pessoas indígenas têm também direito
ao  acesso,  sem  qualquer  discriminação,  a  todos  os  serviços
sociais e de saúde. 2.  Os indígenas têm o direito de usufruir,  por
igual, do mais alto nível possível de saúde física e mental. Os Estados
tomarão  as  medidas  que  forem  necessárias  para  alcançar
progressivamente a plena realização deste direito.

A legislação doméstica infraconstitucional reforça o dever do

Estado de prover as condições indispensáveis ao  pleno exercício do direito à

saúde, reconhecido como direito fundamental do ser humano, impondo-lhe o

encargo de formular e executar políticas econômicas e sociais  que visem à
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redução de riscos de doenças e de outros agravos e estabelecer condições que

assegurem  acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua

promoção,  proteção  e  recuperação,  apontando o  acesso  a  bens  e  serviços

essenciais e o saneamento básico (incluindo abastencimento com água tratada

e  adequada ao  consumo) como fatores  determinantes  e  condicionantes  da

sáude (art. 3° da Lei 8.080/90):

“Art.  2º  A  saúde  é  um  direito  fundamental  do  ser  humano,
devendo o  Estado  prover  as condições  indispensáveis  ao  seu
pleno exercício. § 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste
na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que
visem  à  redução  de  riscos  de  doenças  e  de  outros  agravos  e  no
estabelecimento de condições que assegurem acesso
universal  e  igualitário  às  ações  e  aos  serviços  para  a  sua
promoção, proteção e recuperação. (...)

Art.  3º  A  saúde  tem  como  fatores  determinantes  e
condicionantes,  entre  outros,  a  alimentação,  a  moradia,  o
saneamento  básico,  o  meio  ambiente,  o  trabalho,  a  renda,  a
educação,  o  transporte,  o  lazer  e  o  acesso  aos  bens  e  serviços
essenciais; os níveis de saúde da população expressam a organização
social e econômica do País. Parágrafo único. Dizem respeito também
à saúde  as  ações  que,  por  força  do disposto  no  artigo  anterior,  se
destinam  a  garantir  às  pessoas  e  à  coletividade  condições  de
bem-estar físico, mental e social.

A Lei n.º 11.445/07, que estabelece diretrizes nacionais para

o saneamento básico, dispõe que os serviços públicos de saneamento básico –

que abarcam o abastecimento de água (constituído pelas  atividades,  infra-

estruturas e instalações necessárias ao abastecimento público de água potável,

desde  a  captação  até  as  ligações  prediais  e  respectivos  instrumentos  de

medição)  –  serão  prestados  com  base,  entre  outros,  nos  princípios  da

universalização do acesso,  integralidade,  da consideração da capacidade de

pag amento dos usuários, da segurança, qualidade e regularidade.

Art.  3o  Para  os  efeitos  desta  Lei,  considera-se:  I  -  saneamento
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básico:
conjunto de serviços, infra-estruturas e instalações operacionais
de:  a)  abastecimento  de  água  potável:  constituído  pelas
atividades,  infraestruturas  e  instalações  necessárias  ao
abastecimento público de água potável, desde a captação até as
ligações  prediais  e  respectivos  instrumentos  de  medição;  b)
esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infra-estruturas e
instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição
final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o
seu lançamento final no meio ambiente; c) limpeza urbana e manejo de
resíduos sólidos: conjunto de atividades, infraestruturas e instalações
operacionais  de  coleta,  transporte,  transbordo,  tratamento  e  destino
final  do lixo  doméstico  e do lixo  originário da varrição e limpeza de
logradouros e vias públicas; d) drenagem e manejo das águas pluviais
urbanas:  conjunto  de  atividades,  infra-estruturas  e  instalações
operacionais  de  drenagem urbana  de  águas  pluviais,  de  transporte,
detenção  ou  retenção  para  o  amortecimento  de  vazões  de  cheias,
tratamento e disposição final  das águas  pluviais  drenadas  nas  áreas
urbanas;

A mesma Lei fixa como diretrizes da política de saneamento

da  União  a  priorização  de  ações  que  promovam  eqüidade  social  e  meios

adequados  para  o  atendimento  da  população  rural  dispersa  (tal  como nas

comunidades indígenas), visando a alcançar, entre outros objetivos, a redução

das desigualdades, a inclusão social, priorizando atendimento a populações de

baixa renda e assegurando condições adequadas de salubridade ambiental aos

povos indígenas:

Art. 48.  A União, no estabelecimento de sua política de saneamento
básico, observará as seguintes diretrizes: I - prioridade para as ações
que  promovam  a  eqüidade  social  e  territorial  no  acesso  ao
saneamento  básico;  (…)V  -  melhoria  da  qualidade  de  vida  e  das
condições ambientais e de saúde pública; (…) VII - garantia de meios
adequados  para  o  atendimento  da  população  rural  dispersa,
inclusive  mediante  a  utilização  de  soluções  compatíveis  com  suas
características econômicas e sociais peculiares;

Art. 49.  São objetivos da Política Federal de Saneamento Básico:  I -
contribuir  para  o  desenvolvimento  nacional,  a  redução  das
desigualdades  regionais,  a  geração  de  emprego  e  de  renda  e  a
inclusão social; II - priorizar planos, programas e projetos que visem
à implantação e ampliação dos serviços e ações de saneamento básico
nas  áreas  ocupadas  por  populações  de  baixa  renda;  III  -
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proporcionar condições adequadas de salubridade ambiental aos
povos  indígenas  e  outras  populações  tradicionais,  com  soluções
compatíveis com suas características socioculturais;

Por sua vez, a Lei n.º 9.433/97, a qual instituiu a Política

Nacional de Recursos Hídricos, enunciou que, em situações de escassez, o uso

prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano, elecando como um dos

principais objetivos do sistema qualidade adequados aos respectivos usos.

Finalmente, a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos

Indígenas,  aprovada  pela  Portaria  nº  254/02,  do  Ministério  da  Saúde,

reconhece a forte influência de fatores externos no equilíbro ambiental  nas

terras indígenas, estabelecendo, em seu item 4.8, como prioridade ambiental

na política de atenção à saúde dos povos indígenas a construção de poços ou

captação à distância nas comunidades que não dispõem de água potável:

“O equilíbrio das condições ambientais nas terras indígenas é um fator
de crescente importância  para a garantia de uma atenção integral  à
saúde dos povos indígenas. Mesmo nos casos em que a definição de
limites  e  o  processo  de  demarcação  das  terras  indígenas  tenham
ocorrido  de  forma  satisfatória,  assegurando-se  as  condições
indispensáveis  para  o  futuro  dos  ocupantes,  e  mesmo que  estes  se
incluam entre os grupos mais isolados e com contatos menos freqüentes
e  desestabilizadores  com  a  sociedade  envolvente,  há  demandas
importantes colocadas na interface entre meio ambiente e saúde para
populações  indígenas.  Por  um  lado,  a  ocupação  do  entorno  das
terras indígenas e a sua intermitente invasão por terceiros, com
desmatamento,  queimadas,  assoreamento e poluição dos rios,
têm afetado a disponibilidade de água limpa e de animais silvestres
que  compõem  a  alimentação  tradicional  nas  aldeias.  Por  outro,  as
relações de contato alteraram profundamente as formas tradicionais de
ocupação, provocando concentrações demográficas e deslocamentos de
comunidades, com grande impacto sobre as condições sanitárias das
aldeias  e  sobre  a  disponibilidade  de  alimentos  e  de  outros  recursos
naturais  básicos  no  seu  entorno.  As prioridades  ambientais  para
uma política  de  atenção  à  saúde  dos  povos  indígenas  devem
contemplar a preservação das fontes de água limpa, construção
de  poços  ou  captação  à  distância  nas  comunidades  que  não
dispõem de água potável; a construção de sistema de esgotamento
sanitário e destinação final do lixo nas comunidades mais populosas; a
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reposição de espécies utilizadas pela medicina tradicional; e o controle
de poluição de nascentes e cursos d’água situados acima das terras
indígenas.  As  ações  de  saneamento  básico,  que  serão
desenvolvidas  no  Distrito  Sanitário,  deverão  ter  como  base
critérios  epidemiológicos  e  estratégicos  que  assegurem  à
população água de boa qualidade, destino adequado dos dejetos e
lixo e controle de insetos e roedores.”

b)  DA  INOPONIBILIDADE  DA  RESERVA  DO  POSSÍVEL  E  DA  CLÁUSULA  DE

SEPARAÇÃO DE PODERES:  MÍNIMO EXISTÊNCIAL E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PREVISTA

Como é comum neste tipo de demanda, um argumento ventilado

pela Administração para eximir-se de adotar medidas que assegurem a fruição

de  direito  básicos  é  invocar  a  reserva  do  possível,  eis  que  os  recursos

orçamentários  seriam  escassos  e  o  gestor  estaria  em  uma  situação  de

“escolhas trágicas”.  

Todavia, na espécie, tem-se presente violação a direito humano

fundamental que integra o mínimo existencial, ao qual é inoponível a reserva

do possível.  Veja-se:

Mínimo existencial e impossibilidade de invocação da
reserva  do  possível  na  perspectiva  da  teoria  dos
custos dos direitos 

Ampliação e melhoria  no atendimento de gestantes em maternidades
estaduais.  Dever  estatal  de  assistência  materno-infantil  resultante  de
norma constitucional. Obrigação jurídico-constitucional que se impõe ao
Poder Público, inclusive aos Estados-membros. Configuração, no caso, de
típica hipótese de omissão inconstitucional imputável ao Estado-membro.
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Desrespeito à Constituição provocado por inércia estatal (RTJ 183/818-
819). Comportamento que transgride a autoridade da Lei Fundamental
da  República  (RTJ 185/794-796).  A questão  da  reserva  do  possível:
reconhecimento de sua inaplicabilidade, sempre que a invocação dessa
cláusula  puder  comprometer  o  núcleo  básico  que  qualifica  o  mínimo
existencial  (RTJ 200/191-197).  O papel  do  Poder  Judiciário  na
implementação de políticas públicas instituídas pela Constituição e não
efetivadas  pelo  Poder  Público.  A fórmula  da  reserva  do  possível  na
perspectiva  da  teoria  dos  custos  dos  direitos:  impossibilidade  de  sua
invocação para legitimar o injusto inadimplemento de deveres estatais
de  prestação  constitucionalmente  impostos  ao  Estado.  A teoria  da
“restrição  das  restrições”  (ou  da  “limitação  das  limitações”).  Caráter
cogente e vinculante das normas constitucionais, inclusive daquelas de
conteúdo  programático,  que  veiculam  diretrizes  de  políticas  públicas,
especialmente na área da saúde (CF, arts. 196, 197 e 227). A questão
das  “escolhas  trágicas”.  A colmatação  de  omissões  inconstitucionais
como necessidade institucional fundada em comportamento afirmativo
dos  juízes  e  tribunais  e  de  que  resulta  uma  positiva  criação
jurisprudencial  do  Direito.  Controle  jurisdicional  de  legitimidade  da
omissão do Estado: atividade de fiscalização judicial que se justifica pela
necessidade  de  observância  de  certos  parâmetros  constitucionais
(proibição de retrocesso social, proteção ao mínimo existencial, vedação
da proteção insuficiente e proibição de excesso). Doutrina. Precedentes
do Supremo Tribunal Federal  em tema de implementação de políticas
públicas  delineadas  na  Constituição  da  República  (RTJ 174/687 —
RTJ 175/1212-1213 —  RTJ 199/1219-1220).  Possibilidade  jurídico-
processual de utilização das astreintes (CPC, art. 461, § 5º) como meio
coercitivo indireto. Existência, no caso em exame, de relevante interesse
social. Ação civil pública: instrumento processual adequado à proteção
jurisdicional de direitos revestidos de metaindividualidade. Legitimação
ativa do Ministério Público (CF, art. 129, III). A função institucional do
Ministério Público como “defensor do povo” (CF, art. 129, II). Doutrina.
[RE 581.352 AgR, rel. min. Celso de Mello, j. 29-10-2013, 2ª T, DJE de
22-11-2013.] 

Em  demanda  semelhante  a  esta,  referente  à  fornecimento  de  água

potável em aldeias indígenas, o Desembargador Federal Souza Prudente assentou:

CONSTITUCIONAL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  FORNECIMENTO  DE  ÁGUA
POTÁVEL A ALDEIAS INDÍGENAS. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA RESERVA
DO POSSÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA. PREVALÊNCIA DO DIREITO À VIDA E
À SAÚDE. I - A saúde, como garantia fundamental assegurada em nossa
Carta Magna, é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e
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de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços
para sua promoção, proteção e recuperação (artigo 196, da Constituição
Federal). II - No caso em exame, não se mostra admissível a falta de
fornecimento  de  água  potável  a  determinadas  aldeias  indígenas  por
parte  da  Administração  Pública,  considerando-se  a  essencialidade  do
bem  pretendido,  impondo-se,  na  espécie,  a  intervenção  do  Poder
Judiciário Republicano, para assegura o direito à saúde e à vida das
comunidades  indígenas,  que  se  encontram  constitucionalmente
tuteladas (CF, arts. 5º, XXXV e 231, caput e respectivo parágrafo 3º).
III  -  Ademais,  na  inteligência  jurisprudencial  do  egrégio  Supremo
Tribunal Federal, “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.  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.”  (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). IV - Remessa oficial desprovida.
Sentença  confirmada.  (REO  0005921-07.2012.4.01.3701  /  MA,  Rel.
DESEMBARGADOR  FEDERAL  SOUZA  PRUDENTE,  QUINTA  TURMA,  e-
DJF1 p.697 de 03/06/2015). 

Também não há que se falar em infringência da cláusula de separação de

poderes. Com efeito, por intermédio do Ofício nº 115/2018-PDSR, informou-se ao MPF

que, quando da tramitação do Projeto de Lei Orçamentária 2018, foram feitas gestões

junto relator geral, deputado Cacá Leão, para inclusão de recursos no valor de R$

20.000.000,00 (vinte milhões), sendo qua tal solicitação fora atendida, alocando-se

tal montante na Ação Orçamentária 2065.20YP – Promoção, Proteção e Recuperação

da Saúde Indígena. 

Verifica-se,  portanto,  que  a  “escolha  trágica”  já  fora  feita  quando  o

Congresso Nacional, em 2018, no exercício de sua competência constitucional, alocou
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recursos suficientes para atender a demanda de implantação, reforma e ampliação de

sistemas de abastecimento de água na  Ação Orçamentária 2065.20YP. Ressalte-se

que, conforme estudo de demanda apresentado pelo DSEI-TO, os projetos de SAA

custam  em  torno  de  R$  400.000,00,  valor  que  não  se  mostra  vultoso  ante  q

quantidade  de  recursos  alocados.  Cabe  à  União  desincumbir-se  do  ônus

argumentativo  de  demonstrar  que  o  valor  alocado  fora  destinado  para  outras

prioridades mais relevantes e, ainda, existindo múltiplas demandas de saneamento

indígena, demonstrar que tal valor 

Veja-se que a FUNASA, em 2017, firmou 172 Convênios com pequenos

municípios para implantação de Sistemas de Abastecimento de Água7. Em 2018, no

Tocantis, são 11 onze convênios previstos. Não há, portanto, qualquer racionalidade

em contingenciar  recursos  da  SESAI  e,  ao  mesmo tempo,  firmar  Convênios  com

municípios, em grande maioria originados de emenda parlamentares cuja execução é

obrigatória (“Orçamento Impositivo”, conforme Emenda à Constituição nº 86).

Outro ponto que há de ser destacado: das 12 aldeias com problemas no

sistema de abastecimento de água, apenas Canuanã e Txuiri  contam com projeto

7 Conforme pesquisa realizada em http://sis2.funasa.gov.br/sigob/transparenciapublica/
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técnico já elaborado. Ora, isso demonstra que se fosse superada eventual restrição

orçamentária, não haveria como executar, de imediato, as obras de implantação e

reforma de SAA. Chama a atenção a informação prestada pela SESAI de que, em

2015, o DSEI-TO encaminhou o processo nº 25066.000234/2014-27, relativo à aldeia

São João, o qual fora devolvido por questões ténicas que, até o momento, não foram

sanadas.  Outras nove aldeias - Imotxi, Wahuri (Cachoeirinha), Barreira Branca, Boto

Velho, Boa esperança, Lamkrarê, Txuodê, Waotyna, Waritaxi – sequer têm o projeto

elaborado.

Por fim, deve-se salientar que solução do problema, pelo menos no curto

prazo, não necessariamente demanda alocações de recursos. Há solução técnicas de

baixo custo que podem minimizar a situação e prover acesso à água potável enquanto

não se constróem sistemas de abastecimento de água. Como providência técnica de

baixo  custo  a  FUNASA elaborou  uma “solução  alternativa  coletiva  simplificada  de

tratamento  de  água  para  consumo  em  pequenas  comunidades  utilizando  filtro  e

dosador8” (Salta-Z), que, em linha de princípio, como medida imediata,pode aplicar-

se ao caso. Veja-se o esquema:   

Obviamente, não se tratar de impor tal solução à administração, mas

apenas enfatizar que há soluções técnicas de baixo custo que podem se adotadas. 

8 Conforme Manual da Solução Alternativa Coletiva Simplificada de Tratamento de Água para Consumo Humano (Salta-Z)

 disponível  em:  http://www.funasa.gov.br/biblioteca-eletronica/publicacoes/saude-
ambiental/-/asset_publisher/G0cYh3ZvWCm9/content/manual-da-solucao-alternativa-coletiva-simplificada-de-
tratamento-de-agua-para-consumo-humano-salta-z-?inheritRedirectfalse
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Em síntese, o quadro exposto na presente demanda configura situação

inaceitável que reclama intervenção do Poder Judiciário. 

2.4 DA TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA

O  perciulum  in  mora da  presente  ação  resulta  do  estado  de

vulnerabilidade a que estão submetidos os indíos aldeados na Ilha do Bananal que se

encontram desprovidos de um bem essencial para vida humana. Não se pode esperar

findar a presente ação para que se garantam a eles o acesso à água em condições de

consumo, sob pena de pôr em risco e fragibilizar a vida dos indígenas. 

O  fumus  bonis  iuris decorre  na  argumentação  expendida  no  tópico
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acima: acesso à água como direito fundamental, que se insere no conceito de mínimo

existencial;  Resolução CONAMA nº 357/2005, que, em relação a rios enquadrados

como  Classe  II,  exige  tratamento  convencional  para  consumo  humano  da  água;

inoponilidade da  

 Assim, cabe, em sede de tutela provisória antecipada, impor obrigação

de fazer à União consistente:

a) em caráter de máxima urgência, INAUDITA ALTERA PARTE, sem

justificação  prévia,  a  concessão  da  tutela  de  urgência,  determinando  a  parte  ré  o

fornecimento  de  água  potável  e  adequada  ao  consumo  humano,  em  quantidade

suficiente, a todas as famílias das aldeias Barreira Branca, Boto Velho, Boa esperança,

Canuanâ,  Imotxi,  Lamkrarê,  São  João,  Txuiri,  Txuodê,  Wahuri  (Cachoeirinha),

Waotyna,  Waritaxi, provisoriamente,  através  de  caminhões-pipa  (que  deverão  se

deslocar até as aldeia com frequência suficiente para garantir o abastecimento de água )

ou outro meio equivalente, a partir de no máximo 05 (cinco) dias da data da intimação da

decisão até o início do efetivo funcionamento do sistema completo, perene e estável de

abastecimento de água potável na aldeia, referido no item “b”, abaixo, sob pena de multa

diária a ser arbitrada por esse D. Juízo, em valor não inferior a R$10.000,00 (dez mil

reais), e revertida em favor da comunidade indígena; 

b)  também  INAUDITA ALTERA PARTE,  sem justificação  prévia,  a

concessão de provimento judicial para que o DSEI-TO ultime a licitação e expeça ordem

de serviço referente ao Processo nº 25066.000217/2017-32, relativo à Aldeia Canuanã,

cujos  recursos  já  foram  liberados,  no  prazo  de  três  meses,  assegurando-se  que  os

recursos não poderão ser objeto de contingeciamento;

c) que a SESAI conclua, no prazo de 30 dias, a análise do Processo

nº 25066000239/2017-01, referente à Aldeia Txuiri, determinando-se, ainda, que, após a

análise da SESAI, o DSEI-TO ultime a licitação e expeça ordem de serviço no prazo de 90

dias, a contar da conclusão da aprovação do projeto pela SESAI, a qual deverá prover
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recursos suficientes para conclusão das obras;

d)  Que o DSEI-TO,  no  prazo de 30 dias,  reapresente  à SESAI  o

processo nº  25066.000234/2014-27,  referente a Aldeia São João,  com as pendências

sanadas, sendo que a SESAI deverá analisar e concluir o processo no prazo de 30 dias a

contar  do  recebimento,  disponibilizando-se recursos suficientes  para  a  realização das

obras no prazo de prazo de 90 dias após a conclusão da análise;

e)  que,  relativamente,  às  aldeias Imotxi,  Wahuri  (Cachoeirinha),

Barreira Branca, Boto Velho, Boa esperança, Lamkrarê, Txuodê, Waotyna, Waritaxi,

que não têm ainda projeto técnico de SAA elaborado, o DSEI-TO elabore, no prazo de

120 dias, os projetos técnicos respectivos, sendo que a SESAI deverá analisá-los em

igual prazo e apresentar, a este juízo, cronograma de realização de obras.   

2.5 DA PROPOSTA DE ACORDO JUDICIAL

Desde já, mostra-se o MPF interesse no acordo judicial,  desde que as

partes adversas arquem com o ônus argumentativo de demonstrar a irrazoabilidade

dos pedidos deduzidos nesta ação, apresentando-se, a seu turno, medidas concretas e

imediatas para resolver o problema, bem como medidas de caráter permanente. 

3 - DOS PEDIDOS

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer:

i)  concessão  de  tutela  provisória  antecipada,  com  vistas  a  impor
obrigação de fazer:

a)  para  determinar  à  parte  ré  o  fornecimento  de  água  potável  e

adequada ao consumo humano, em quantidade suficiente, a todas as famílias das aldeias

Barreira Branca, Boto Velho, Boa esperança, Canuanâ, Imotxi, Lamkrarê, São João,

Txuiri, Txuodê, Wahuri (Cachoeirinha), Waotyna, Waritaxi, provisoriamente, através de
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caminhões-pipa (que deverão se deslocar até as aldeia com frequência suficiente para

garantir o abastecimento de água ) ou outro meio equivalente, a partir de no máximo 05

(cinco) dias da data da intimação da decisão até o início do efetivo funcionamento do

sistema completo, perene e estável de abastecimento de água potável nas aldeias, sob

pena  de  multa  diária  a  ser  arbitrada  por  esse  D.  Juízo,  em  valor  não  inferior  a

R$10.000,00 (dez mil reais), e revertida em favor da comunidade indígena; 

b)  para que o DSEI-TO ultime a licitação e expeça ordem de serviço

referente  ao  Processo  nº  25066.000217/2017-32,  relativo  à  Aldeia  Canuanã,  cujos

recursos já foram liberados, no prazo de três meses, assegurando-se que os recursos

não poderão ser objeto de contingeciamento;

c)  para  que a  SESAI  conclua,  no  prazo de 30 dias,  a  análise  do

Processo nº  25066000239/2017-01,  referente  à  Aldeia  Txuiri,  determinando-se,  ainda,

que, após a análise da SESAI, o DSEI-TO ultime a licitação e expeça ordem de serviço no

prazo de 90 dias, a contar da conclusão da aprovação do projeto pela SESAI, a qual

deverá prover recursos suficientes para conclusão das obras;

d) para que o DSEI-TO, no prazo de 30 dias, reapresente à SESAI o

processo nº  25066.000234/2014-27,  referente a Aldeia São João,  com as pendências

sanadas, sendo que a SESAI deverá analisar e concluir o processo no prazo de 30 dias a

contar do recebimento, disponibilizando-se recursos suficientes realização das obras no

prazo de prazo de 90 dias após a conclusão da análise;

e)  para  que,  relativamente,  às  aldeias Imotxi,  Wahuri

(Cachoeirinha),  Barreira  Branca,  Boto  Velho,  Boa  esperança,  Lamkrarê,  Txuodê,

Waotyna, Waritaxi, que não têm ainda projeto técnico de SAA elaborado, o DSEI-TO

elabore, no prazo de   120 dias, os projetos técnicos respectivos, sendo que a SESAI

deverá  analisá-los  em  igual  prazo  e  apresentar,  a  este  juízo,  cronograma  de

realização de obras.
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ii) em caráter definitivo, a confirmação da tutela provisória antecipada
nos termos aduzidos acima;

Requer, ainda, a citação da demandada para responder os termos da

presente ação, no prazo de lei.

Protesta por produzir prova por todos os meios admitidos em direito, em

especial as oitivas de técnicos de saneamento do Pólo Base do DSEI-TO em Formoso

do Araguaia, bem como das lideranças indígenas das aldeias Barreira Branca, Boto

Velho, Boa esperança, Canuanâ, Imotxi, Lamkrarê, São João, Txuiri, Txuodê,

Wahuri (Cachoeirinha), Waotyna, Waritaxi; requer, ainda, inspeção judicial nas

rescpetivas aldeias.

Dá-se à causa o valor de R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos

mil reais –, referente ao custo de 12 SAA).

Gurupi-TO, 13 de setembro de 2018.

HUMBERTO DE AGUIAR JÚNIOR
Procurador da República
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