
ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE TUTÓIA

Processo nº. 1387/2014
Ação Civil Pública
Requerente: Ministério Público Estadual
Requerido: Município de Tutóia - MA

S E N T E N Ç A

Trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO

ESTADUAL em desfavor do  MUNICÍPIO DE TUTÓIA, com pedido de antecipação de

tutela  requestando  pela  conclusão  das  obras  de  implementação  no  sistema  de

abastecimento de água na cidade de Tutóia/MA.

Na  exordial  é  aduzido  que  o  Município  de  Tutóia  recebeu

investimentos  da  ordem  de  R$  5.000.000,00  para  a  implantação  do  sistema  de

abastecimento de água na cidade, advindos de dois acordos firmados com a Fundação

Nacional  de  Saúde  –  FUNASA  (Convênio  nº.  0802/07  e  Termo  de  Compromisso

TC/PAC nº. 1080/08).

O Convênio nº. 0802/2007 foi no valor de R$ 3.000.000,00 e tinha

vigência de 12 meses, tendo o requerido que concluir as obras objeto do pacto até

31.12.2008. Ocorre que, ao fim do repasse total da verba, feito em 04 parcelas, a

municipalidade  não  terminou as  obras,  bem como não  prestou  contas  da  última

parcela, levando à instauração de Tomadas de Contas.

Já  em  relação  ao  Termo  de  Compromisso  TC/PAC  nº.  1080/08

firmado no valor de R$ 2.000.000,00, o prazo para execução das obras expirou em

07.10.2012, não tendo o requerido cumprido o mesmo. E mais uma vez,  dos seis

repasses recebidos através deste acordo, o município deixou de apresentar contas do

último. 

Decisão  de  fls.  3308/3310  concedendo  a  antecipação  de  tutela,

determinando que o Município, no prazo de 180 (cento e oitenta dias), implementasse

o sistema de abastecimento de água encanada de qualidade a todos os moradores do

Município de Tutóia.

Comunicação  de  interposição  de  agravo  de  instrumento  contra  a

decisão de antecipação de tutela às 3315.
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Cópia das razões do agravo às fls. 3317/3338.

Decisão de fls. 3347/3352 negando efeito suspensivo, mantendo a

eficácia integral da decisão agravada.

Contestação  de  fls.  3390-3413,  suscitando  as  preliminares  de

ilegitimidade  ativa  ad  causam do  Ministério  Público,  incompetência  material  da

Justiça estadual, ilegitimidade passiva ad causam do Município de Tutóia, inépcia da

inicial  pela  impossibilidade  jurídica  do  pedido  e  impossibilidade  de  concessão  de

antecipação de tutela contra a fazenda pública. No mérito, alega que o requerente

pretende  violar  o  princípio  da  separação  dos  poderes,  tentando  fazer  com que  o

Judiciário  substitua  o  Poder  Executivo  no  mérito  administrativo  para  a

implementação de serviços da alçada do último.

Réplica de fls. 3434-3436v.

Decisão de saneamento do feito, onde foram julgadas as preliminares

arguidas  pela  parte  requerida,  bem  como  especificados  os  pontos  controvertidos

(fls.3439/3444).

Parecer  ministerial  pugnando  pelo  julgamento  antecipado  da  lide

(fls.3448/3450v).

Oficio  da  CAEMA com informações  referentes  ao  convênio  com a

requerida para implantação o sistema de abastecimento de água às fls.3460/3488.

Alegações finais da parte autora (fls. 3527/3532).

Alegações finais da parte requerida (fls. 3537/3538).

Eis o breve relatório. Após fundamentar, decido.

No caso em tela,  pelas provas colacionas,  bem como pela análise

concreta dos fatos, ficou demonstrado patentemente, que o requerido não concluiu as

obras objeto dos convênios analisados nos presentes autos, apesar de ter recebido

integralmente as verbas para execução dos mesmos, conforme extratos de fls. 212 e

917.
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O convênio nº. 0802/2007 firmado entre o Município de Tutóia e a

Fundação Nacional de Saúde em 31.12.2007, teve vigência de 12 meses a partir da

assinatura, sendo que foram destinados R$ 3.000.000,00 para a execução de obra de

implantação do sistema de abastecimento de água na sede do município.

Contudo, verifico que apesar de ter apresentado duas prestações de

contas que foram aprovadas, apenas 80,05% da obra foi concluída, conforme Relatório

e Parecer  de Visita Técnica feita entre 04 e 05/12/2009 e por isto,  o  prazo para

conclusão do objeto do convênio foi prorrogado para 16.10.2010, conforme notificação

nº. 1573 de fls. 3130/3131, devendo o requerido apresentar a prestação de contas no

período de 17.10.2010 a 15.12.2010.

Ocorre que, o requerido deixou de prestar contas da última parcela

do  convênio  no  valor  de  R$  600.000,00  e  mais  R$  200,00  repassados  ao  ente

municipal. Por este motivo, o município foi incluso na condição de inadimplente junto

ao SIAFI e encaminhado o processo para instauração de Tomadas de Contas Especial,

conforme despacho nº. 059/2011 (fls. 3151). 

Por si só, tal fato já demonstra que a obra não foi concluída, visto

que não foram comprovados os gastos referentes à parcela discutida, bem como não

foi  entregue  o  relatório  de  conclusão  do  objeto  do  convênio,  como  solicitado  em

notificação nº. 1573 de fls. 3130/3131.

Quanto ao Termo de Compromisso TC/PAC nº. 1080/2008, também

firmado entre FUNASA e Município Tutóia, foram repassados R$ 2.000.000,00 para a

execução de obra de implantação do sistema de abastecimento de água na sede do

município. 

E assim, como o convênio anteriormente analisado, este também não

teve seu objeto concluído apesar de todas as parcelas de verbas serem repassadas

para o município.  Essa constatação é reforçada pelo Relatório e  Parecer de Visita

Técnica da FUNASA de fls. 3226/3228, onde se verificou que até 21.01.2012, havia

apenas 70,51% da obra objeto do pacto, concluída. 

O prazo para conclusão do objeto deste convênio foi prorrogado para

07.10.2012, tendo até o dia 06.12.2012 para apresentar a prestação de contas final,

Rodrigo Otávio Terças Santos
Juiz de Direito

3



ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE TUTÓIA

referente  a  última  parcela  no  valor  de  R$  600.000,00,  bem  como   relatório  de

cumprimento do objeto do convenio, conforme notificação 236/2012 (fls. 359/3260).

Porém, o requerido não entregou os documentos mencionados, tendo sido inscrito nos

cadastros  de  inadimplentes  do  SIAFI  (fls.  3281)  e  instaurada  Tomada  de  contas

Especial, quanto ao referido pacto (fls. 3301/3303).

O  município  tenta  afastar  sua  responsabilidade  alegando  que  a

Companhia de Águas e Esgotos do Maranhão - CAEMA quem estaria responsável por

finalizar  as  obras,  estando  a  municipalidade  responsável  pela  cobrança  da

concessionária de abastecimento, para que conclua a implantação dos sistema com a

maior brevidade possível.

Contudo,  compulsando o parecer  técnico enviado pela CAEMA às

fls.3460/3462, é trazido que: “A CAEMA celebrou o Contrato nº. 081/2013-PRJ, com a

empresa IRES  ENGENHARIA  COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI,  com recursos

provenientes  do  Governo  Federal  no  âmbito  do  Programa  de  Aceleração  do

Asbastecimento (PAC II), para construção das diversas unidades necessárias, as quais

visam  complementar os serviços iniciados através de investimentos em obras

por parte da Prefeitura Municipal/FUNASA, regularizando assim, o abastecimento

de água daquela Comunidade” (grifo nosso).

A  concessionária  complementa  ainda,  dizendo:  “Destarte,  alguns

serviços  de  grande  importância,  como  barrilete  de  reservatórios,  interligações  dos

reservatórios,  drenagem da estação  de tratamento,  conclusão da estrutura física da

casa de bombas da elevatória de água tratada, iniciados através da Prefeitura não

foram realizadas em sua totalidade, suscitando o incremento de serviços e

materiais necessários” (grifo nosso).

Sendo  assim,  verifica-se  que  a  argumentação  da  parte  requerida

torna-se infundada perante as informações de que a CAEMA está realizando obras

complementares às que já deveriam ter sido feitas pelo município, através de convênio

próprio, ou seja, não atrelado com aqueles firmados pelo Município de Tutóia e que

tinham por objeto o completo abastecimento da sede do município e não, como tenta

afirma o requerido, parte de obras para fornecimento de água potável.
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Como dito, a concessionária informou claramente que as obras feitas

pela municipalidade não foram concluídas em sua totalidade, levando a CAEMA a

fazer os incrementos de serviços e materiais necessários.

Isto  se  soma ao que foi  trazido  alhures,  de  que o  requerido  não

prestou contas das últimas parcelas recebidas dos convênios em questão, deixando de

apresentar relatório de cumprimento do objeto dos contratos, o que leva a ilação que

este se omitiu de prestar contas uma vez que não concluiu em sua totalidade o projeto

objeto dos pactos.

Além disso,  é  fato  público  e  notório  que a  cidade de  Tutóia/MA,

mesmo após a decisão de tutela de urgência deferida por este juízo, continua sem

sistema público de abastecimento de água potável, sendo que a população se utiliza

de poços artesianos particulares para terem água, sem nenhum tipo de tratamento,

em suas  residências,  até a  presente data.  Inclusive,  o  fornecimento  de  água  do

Fórum da cidade provém de um poço localizado no próprio imóvel.

Nesse  diapasão,  também  importar  ressaltar  que,  por  conta  de

diversos pedidos da população tutoiense, o Governo do Estado incrementou a verba

orçamentária  da CAEMA visando a  conclusão das  obras  de  abastecimento,  o  que

inclusive  é  visto  nas  ruas  da  cidade  hodiernamente,  fatos  estes PÚBLICOS  E

NOTÓRIOS que denotam que as obras hoje só se encontram em andamento por conta

da intervenção do Estado do Maranhão, obras estas, ressalte-se, que deveriam ter sido

concluídos pelo Município Requerido desde 2012.

No  mais,  Compete  ao  Município,  em  comum  com  a  União,  os

Estados e o Distrito Federal,  promover programas de construção de moradias e  a

melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico, de acordo com o art.

23, IX da Constituição Federal.

Dentro do conceito de saneamento básico está incluso o tratamento

e abastecimento de água potável, que se trata de serviço essencial à vida, nos termos

do art. 10, inciso I da Lei 7.783/89.
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Desta feita, não restam dúvidas que a água é um bem indispensável

à população e seu fornecimento constitui um serviço público essencial, não podendo o

poder público se eximir desta responsabilidade.

A  partir  disso,  pode-se  concluir  que  o  direito  ao  acesso  a  água

potável é um direito fundamental, visto que intimamente ligado ao direito à vida e a

saúde. Desse modo, nada mais óbvio que o correlacionar com o principio da dignidade

humana, já que um leva a fruição do outro. A vida é o bem mais precioso que o

homem possui e todos os elementos que a tornam possível são igualmente preciosos e

devem ser protegidos.

Como afirmado  anteriormente,  sem água  não  há  vida,  sem água

apropriada para o consumo, ou seja, potável, não há como sobreviver, isso a inclui

como importante elemento para a dignidade humana.

Tal  direito  está profundamente relacionado com a preservação da

dignidade  da  pessoa  humana,  à  medida  que  orienta  o  resguardo  de  condições

mínimas para uma existência digna e o consumo de água potável, sem dúvida é um

dos elementos imprescindíveis para o respeito à dignidade humana.

E  conforme  discorrido  e  inicialmente  demonstrado  nos  autos,  o

requerido deixou de concluir as obras de abastecimento de água para a população da

cidade, não cumprindo o cronograma de execução de fls. 86 e 633, apesar de ter

recebido verba para este fim.   

Por  derradeiro,  não  se  trata  a  presente  demanda  de  qualquer

violação  ao  princípio  da  separação  dos  poderes,  posto  que  o  Ministério  Público

ingressou com a presente demanda visando resguardar direito fundamental, in casu,

a saúde e saneamento básico, com o fornecimento de água potável, que constitui bem

essencial à vida, como bem já alhures fundamentado, assim como visando resguardar

o  interesse  público  ofendido  pelo  Município  Requerido  no  descumprimento  de

convênio com objeto certo, claro e delimitado, que não fora cumprido pelo Executivo

Municipal não obstante ter recebido todas as verbas destinadas à consecução de seu

objeto.

Rodrigo Otávio Terças Santos
Juiz de Direito

6



ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE TUTÓIA

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, I, do NCPC, CONFIRMO

a liminar deferida no bojo do processo e, por conseguinte, ACOLHO o pedido inicial,

para  CONDENAR o Município de Tutóia a implantar o sistema de abastecimento de

água encanada de qualidade a todos os moradores da sede do Município de Tutóia,

conforme especificações dos planos de trabalhos referentes ao Convênio nº. 0807/07 e

Termo de  Compromisso  nº.1080/2008,  bem como iniciar  o  fornecimento  de  água

encanada à população, conforme projeto dos referidos convênios, de forma imediata,

posto  que  em  vigor  a  liminar  já  concedida,  cujo  prazo  já  se  escoou  sem  que  o

abastecimento da cidade tenha iniciado até a presente data, sob pena da multa diária

já imposta, a ser destinada ao Fundo Estadual de Proteção dos Direitos Difusos –

FEDD, instituído pela Lei n.º 10.417/2016 do Estado do Maranhão.

Transcorrido o prazo sem recurso voluntário, remetam-se os autos

ao Egrégio Tribunal de Justiça para os fins previstos no art. 496, § 1º do NCPC.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. 

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

DEIXO DE ENCAMINHAR   cópia dos  autos ao  Ministério  Público,

para  apurar  eventual  responsabilidade  por  ato  de  improbidade  administrativa

praticado pelos responsáveis pela não implementação do sistema de abastecimento de

água da cidade de Tutóia,  verificado neste processo, uma vez já fora interposta a

sobredita ação.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Tutóia (MA), 18 de Julho de 2016.
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