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Subseção Judiciária de Gurupi-TO 
Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Gurupi-TO

PROCESSO: 1000185-21.2018.4.01.4302
CLASSE: AÇÃO CIVIL PÚBLICA (65)
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (PROCURADORIA), MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RÉU: ADVOCACIA GERAL DA UNIAO

 

DECISÃO

 

Trata-se de Ação Civil Pública, com pedido de liminar, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLIO
FEDERAL em face da UNIÃO FEDERAL objetivando fornecimento de água potávelem quantidade
suficiente às comunidades indígenas das aldeias Barreira Branca, Boto Velho, Boa esperança,
Canuanâ, Imotxi, Lamkrarê, São João, Txuiri, Txuodê, Wahuri (Cachoeirinha), Waotyna, Waritaxi. 

Alega o MPF que os problemas relativos ao abastecimento de água potável relatados por
lideranças indígenas foram reconhecidos pelo próprio DSEI-TO.Aduz que há uma situação
generalizada que alcança várias aldeias da Ilha do Bananal. 

Requer em síntese: a) tutela de urgência, , determinando a parte ré oinaudita altera parte
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 ou outro meio equivalente, no prazo de 5 dias, até o início do efetivo
funcionamento do sistema de abastecimento de água potável nas aldeias, sob pena de multa
diária a ser arbitrada pelo juízo, em valor não inferior a R$10.000,00 (dez mil reais) revertida em
favor das comunidades indígenas; b) tutela de urgência, , de provimentoinaudita altera parte
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 contingenciamento; c)
requer 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) determinação 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, determinando a SESAI a analise e conclusão do 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) em relação às aldeias Imotxi, Wahuri
(Cachoeirinha), Barreira Branca, Boto Velho, Boa esperança, Lamkrarê, Txuodê, Waotyna,
Waritaxi, determinação para que 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. 

A inicial encontra-se instruída com o Inquérito Civil nº 1.36.002.000.11412014-35.
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É o relatório. Decido. 

II – FUNDAMENTAÇÃO 

Cuida-se de ação civil pública cuja legitimidade do MPF não se questiona, eis que diante de
interesses coletivos, transindividuais de natureza indivisível atinentes à comunidade indígena, a
defesa de direito e interesses está contida na função institucional do MPF, nos termos do artigo
129, da CF/88. Legitimado, portanto, o Ministério Público Federal para ajuizar a presente
demanda.  

Aduz que em 14.7.2014, foi instaurado Inquérito Civil na Procuradoria da República em Gurupi
para apurar os fatos relatados pelas lideranças indígenas  da comunidade  Canoâna”, da Ilha do
Bananal (etnia Javaé) que informaram problemas no fornecimento de água potável há 8 anos.
Aduziram que   o DSEI/TO, já tinha conhecimento dos problemas reportados ao MPF, não
obstante, permaneceu inerte. Que a comunidade indígena estava tomando água suja do rio com
coloração amarelada e sem tratamento.  

Instado a se manifestar, o DSEI-TO informou no teor do Ofício 691/GAB/DSEI/TO, datado em
30.10.2014, que visando uma solução permanente para a situação, através das programações do
Plano Distrital de Saúde Indígena – 2012/2015,   estava previsto para o exercício, inclusive com
projetos já elaborados, aprovados e em trâmites administrativos com fins de licitação, a reforma e
ampliação do Sistema de Abastecimento de Água – SAA da referida aldeia.  

Aduz que em 18.11.2015, foi realizada reunião com a FUNAI e o MPF para tratar do problema
(Termo de Reunião de fls.50/51 do IC 1.36.002.00.11412014-35). Porém, Em 25.5.2017, recebeu
nova manifestação dirigida ao MPF pelas lideranças indígenas   relatando que "… 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 diarreia 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". 

Novamente, instado a se manifestar o DSEI-TO, por intermédio do Ofício nº
114-SEI/2017/TO/DSEI/SESAI/MS, de 18.10.2017, alegou em síntese que tinha conhecimento da
situação, concluindo que visando garantir a quantidade de água necessária e adequada, para
abastecimento da comunidade, o órgão já estava com novo projeto concluído, processo nº
25066.000217/2017-32, o qual se encontrava no Departamento de Saneamento e Edificações de
Saúde Indígena, em Brasília, para aprovação técnica e de liberação 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. 

Aduz que 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 alocados
recursos no valor de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões)   destinados a Ação Orçamentária
2065.20YP – Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde Indígena. Apresentou-se, ainda,
relação de demandas de saneamento do DSEI-TO. 
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Aduz o  que, em 16.5.2018, expediu Recomendação à SESAI visando a destinaçãoparquet
imediata dos recursos para  implantação, reforma e/ou  ampliação dos sistemas de abastecimento
de água nas aldeias. 

Contudo, narra o MPF que, até a presente data, a situação permanece inalterada devido a projetos
técnicos não elaborados e, quando existentes, insuficiência de recursos orçamentários para serem
alocados.  

Afirma que da situação narrada, constatou-se, em síntese, a seguinte situação  nas comunidades
indígenas:

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;
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

O artigo 231, caput, da Constituição da República de 1988, define que cabe à União a missão de
proteger e de fazer respeitar todos os bens indígenas, bem como, dispõe no seu artigo 196 que a
saúde é direito de todos e dever do Estado. 

Nos termos do Decreto n. 3.156/99, “o Ministério da Saúde estabelecerá as políticas e diretrizes
para a promoção, prevenção e recuperação da saúde do índio, cujas ações serão executadas pela
FUNASA”. 

No âmbito infraconstitucional o Brasil, promulgou o Decreto n. 5.051, de 19/04/2004, incorporando
ao direito nacional o texto da Convenção n. 169 da Organização Internacional do Trabalho – OIT
sobre Povos Indígenas e Tribais, adotada em Genebra em 27/06/1989 e que estabelece a política
geral a ser seguida pelos signatários. 

Ao referendar as disposições da OIT, o Brasil se comprometeu a concretizar políticas de
assistência sócio-econômicas voltadas aos membros das comunidades indígenas de forma a
abolir diferenças evidenciadas entre os membros da comunidade nacional e o indígena. No
mesmo sentido aponta o Estatuto do Índio (Lei 6.001/73).  

Cabendo à União a promoção da saúde, não só dos indígenas, mas de todos os brasileiros,
corolário do direito à própria vida, insculpido no art. 5º da nossa Carta Magna e no princípio da
dignidade da pessoa humana, não há dúvidas da plausibilidade do direito invocado.  

Segundo informações que instrui a inicial, essas comunidades indígenas sofrem com falta de água
potável há mais de 10 anos com conhecimento dos órgãos responsáveis, situação inimaginável de
descaso do poder público,logo, 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,
para assegurar o direito à saúde e à vida das comunidades indígenas, que se encontram
constitucionalmente tuteladas.
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Nota-se, portanto, que os órgãos responsáveis possuem ciência dos problemas relativos a falta de
água própria para consumo humano há anos, não obstante, não adotaram medidas suficientes
para solucionar o problema.  

Ressalto, que em relação ao pedido de tutela do MPF visando que o DSEI-TO conclua a licitação
e expeça ordem de serviço referente ao processo nº 25066.000217/2017-32, é razoável e
proporcional, tendo em vista, que o processo possui previsão orçamentária e encontra-se em fase
de licitação desde 25/06/18. Devendo a administração pública empreender celeridade no tramite
de processos urgentes que visem garantir direitos fundamentais, como no caso dos autos. 

Nesta dimensão, o Supremo Tribunal Federal, no exame da ADPF nº 45/DF, firmou sua
inteligência, no sentido de que "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 políticas públicas (JOSÉ CARLOS VIEIRA DE ANDRADE, "Os Direitos
Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976", p. 207, item n. 05, 1987, Almedina, Coimbra),
pois, nesse domínio, o encargo reside, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo. Tal
incumbência, no entanto, embora em bases excepcionais, poderá atribuir-se ao Poder Judiciário,
se e quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que
sobre eles incidem, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a 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 inconsequente, 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).  

Cabe assinalar, ainda, que, em casos assim, o colendo Supremo Tribunal Federal já sedimentou o
entendimento, no sentido de que, "tratando-se de direito fundamental, incluso no conceito de
mínimo existencial, inexistirá empecilho jurídico para que o Judiciário estabeleça a inclusão de
determinada política pública nos planos orçamentários do ente político, mormente quando não
houver comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal." (AgRg no
REsp 1136549/RS, Rel.Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em
08/06/2010, DJe 21/06/2010).  

Assim, o  fundado receio de dano irreparável a ensejar a concessão de tutela de urgência decorre
do fato da comunidade estar sofrendo com a escassez de água e com a utilização de água
imprópria ao consumo humano, ficando, ainda, sujeitas a diversas doenças que colocam,
diariamente, em risco a saúde de toda a população das aldeias. Se perdurar a situação corre-se o
risco de proliferação de doenças entre as comunidades que podem levar a morte de pessoas. 

Presentes a probabilidade do direito e o , impõe-se o deferimento da tutela depericulum in mora
urgência.

Ante o exposto, decido: 

 
a)        deferir o pedido de tutela de urgência determinando que à União Federal forneça água

potável e adequada ao consumo humano, em quantidade suficiente, a todas as famílias
residentes das aldeias Barreira Branca, Boto Velho, Boa esperança, Canuanâ, Imotxi,
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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 por outro meio equivalente,

 a partir de no máximo 5 (cinco) dias da data da intimação desta decisão. O fornecimento
deverá ser continuo até o início do efetivo funcionamento do sistema completo, perene e
estável de abastecimento de água potável nas comunidade, sob pena de multa diária de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser revertida em favor da comunidade indígena;

 
b)        deferir a concessão de provimento judicial determinando que o DSEI-TO conclua a

licitação e expeça ordem de serviço referente ao processo nº 25066.000217/2017-32,
relativo à Aldeia Canuanã, no prazo máximo de 90 dias, abstendo-se de proceder ao
contingenciamento de recursos referente ao referido processo, sob pena de cominação de
multa em caso de descumprimento de ordem judicial.
 

Outrossim, entendo viável a realização de audiência de conciliação na tentativa de compor as
partes para uma solução mais célere da lide. Assim, inclua-se o feito com prioridade na pauta de
audiências de conciliação, mediante ato ordinatório, conforme disciplinado na Portaria
DISUB/SSJGUR n.º 12/2016 e a ter a data fixada com urgência pela secretaria desse juízo.

Intimem-se . Citem-se.

GURUPI/TO, data do sistema.

 

 Eduardo de Assis Ribeiro Filho

JUIZ FEDERAL 
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