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ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
 

 

Rua Rui Barbosa nº 218, Centro CEP 65.900-440, Imperatriz/MA 

AO JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA  

DA COMARCA DE IMPERATRIZ-MA 

 

 

 

 

 

 

  O MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ, ente federado, pessoa jurídica de direito 

público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 06.158.455/0001-16, com sede na Rua Rui 

Barbosa nº 201, Centro, Imperatriz-MA, neste ato representado por seu Prefeito,  Francisco 

de Assis Andrade Ramos – brasileiro, casado, portador do RG nº 1.549.728 SSP-PI e CPF 

nº 760.792.873-15, domiciliado naquele endereço –, por meio da Procuradoria Geral do 

Município (com sede na Rua Rui Barbosa nº 218, Centro, Imperatriz-MA), órgão 

representado pelo membro que subscreve esta petição (documentos de identificação, 

anexos); com fulcro, em especial, no disposto no art. 37, caput, da Constituição da 

República, nos artigos 99, I, 100, 104 e 166, do Código Civil-CC, e na Lei nº 11.445/2007, 

vem, na forma do art. 319, do Código de Processo Civil, ajuizar 

 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE c/c  

RESILIÇÃO CONTRATUAL e REINTEGRAÇÃO DE POSSE  

com pedido de tutela provisória e de declaração,  

incidenter tantum, de inconstitucionalidade 

 

 

  em face da COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO 

MARANHÃO-CAEMA, sociedade de economia mista estadual criada pela Lei nº 

2.653/1966, inscrita no CNPJ sob o nº 06.274.757/0001-50, com sede, pela teoria da aparência, 

na Avenida Getúlio Vargas nº 1.131, Centro, CEP 65.901-550, nesta cidade; e, 
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  do ESTADO DO MARANHÃO, pessoa jurídica de direito público interno, 

inscrito no CNPJ sob o nº 06.354.468/0001-60, por meio de sua Subprocuradoria Regional 

em Imperatriz, na Rua Urbano Santos nº 160, Beira Rio, CEP 65.900-170, nesta cidade; pelos 

argumentos a seguir expostos: 

   

 

PRELIMINARES 

 

 

1.  Competência. Eleição de foro: nulidade.  

  No Contrato de Programa em questão – um dos objetos desta lide –, há, no 

item 20.2, da Cláusula Vigésima, eleição de foro, pois, “escolhida” a comarca de São Luís.  

  Contudo, aquela cláusula é nula, pois, cediço que os Estados-membros e 

suas entidades (inciso II, do § 2º, do art. 1º, da Lei nº 9.784/99), por não gozarem de foro 

privilegiado, podem ser acionados em qualquer comarca de seu território. Com efeito, 

referida eleição de foro consiste em negativa de vigência ao parágrafo único, do art. 52, do 

CPC e ao art. 53, desta mesma lei adjetiva civil.  

  Em outras palavras, interessam, em verdade, o domicílio deste autor, o lugar 

do fato que deu origem à ação e o lugar onde a obrigação haveria de ser satisfeita, os quais, 

coincidem: Imperatriz-MA. E, mesmo em caso de existência de vara privativa, instituída 

por lei estadual, não há falar em alteração da competência territorial resultante das leis de 

processo, sob pena de nítida violação ao primado do devido processo legal.  

  A ratificar esse raciocínio, tem-se dicção da Súmula nº 206, do STJ, que reza: 

 

A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência 

territorial resultante das leis de processo. 

   

  Aclara-se a questão, conforme jurisprudência do STJ, abaixo colacionada: 
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PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

AÇÃO REPARATÓRIA DE DANOS MORAIS. REGRA DEFINIDORA DE 

COMPETÊNCIA. ESTADO-MEMBRO. AUSÊNCIA DE FORO 

PRIVILEGIADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. ARGUMENTOS 

INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.  I - É 

pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual os 

Estados, suas entidades autárquicas e empresas pública, à mingua de foro 

privilegiado, podem ser acionados em qualquer comarca de seu território, 

nos termos do art. 100, IV, a, do Código de Processo Civil. [...](AgRg no REsp 

1501577/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 21/03/2017, DJe 30/03/2017) (grifei) 

 

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EXCEÇÃO DE 

INCOMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE FORO PRIVILEGIADO PARA 

ESTADO- MEMBRO. SÚMULA 206/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte é 

pacífica no sentido de que os Estados-membros não têm foro privilegiado, 

mas juízo privativo (vara especializada), nas causas que correm na Comarca 

da Capital, quando a fazenda for autora, ré ou interveniente. Incidência da 

Súmula 206/STJ: "A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, 

não altera a competência territorial resultante das leis de processo". 

Precedentes: AgRg no REsp 1.318.065/PR, Rel. Min. Mauro Campbell 

Marques, Segunda Turma, DJe 05/03/2013; AgRg no CC 110.242/RJ, Rel. Min. 

Eliana Calmon, Primeira Seção, DJe 21/05/2010; AgRg no REsp 977.659/PR, 

Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25/03/2009; REsp 986.588/MT, Rel. 

Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 11.2.2008. 2. Agravo regimental não 

provido. (AgRg no REsp 1236711/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 13/09/2013) 

 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

MOVIDA CONTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO - INCOMPETÊNCIA 

RELATIVA DECLARADA DE OFÍCIO - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 

33/STJ.  

1. O STJ firmou entendimento de que o Estado-Membro não possui foro 

privilegiado, estando submetido às regras de competência ratione loci 

previstas no art. 100, IV e V, do CPC. Precedentes. 

2. Relativa a competência territorial, a declaração de incompetência não pode 

ser feita de ofício, incidindo o enunciado 33 da súmula deste Tribunal. 

3. Agravo regimental não provido. 

(AgRg no CC 110.242/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 21/05/2010) 

 

 

  Havida essa conformação, há de se declarar nula a cláusula de eleição de 

foro contida no item 20.2, da Cláusula Vigésima, do Contrato de Programa em comento, 

para se fixar a competência desse juízo, para processar e julgar esse feito. 
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2.  Legitimidade passiva 

  A indicação dos sujeitos aqui trazidos como parte, reflete aquilo contido no 

Contrato de Programa, objeto de discussão neste feito.  

  E, no particular da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Maranhão-

ARSEMA, autarquia estadual que figurava como interveniente no contrato guerreado, 

deixa-se de trazê-la, pois, fora extinta na forma, do art. 4º, da Lei estadual nº 10.567/2017. 

 

 

NARRATIVA DOS FATOS 

 

 

3.  Antecedentes 

  O abastecimento de água e o esgotamento sanitário, neste ente, estava sob a 

batuta da Lei municipal nº 04/1973, que autorizava a CAEMA a prestar referido serviço, 

pelo prazo inicial de 20 (vinte) anos. Por força do descrito no parágrafo único, do art. 3º, 

daquela Lei, a delegação poderia ser “prorrogada, mediante assinatura de Termo Aditivo, 

devendo para isso haver entendimento entre as partes pelo menos 6 (seis) meses antes do término 

do Contrato” (grifei). Avizinhando-se o termo final da delegação, dando de ombros a isso, o 

ex-gestor municipal procedeu, ao arrepio da lei, na forma abaixo descrita. 

 

 

4.  O atual cenário: “renovação” da delegação 

  No apagar das luzes de seu mandato, o ex-prefeito, sem o devido prestígio 

à supremacia do interesse público (primário e secundário) e à devida transparência, 

delegou a prestação do serviço de abastecimento e de esgotamento sanitário, novamente, 

à CAEMA. Traça-se a linha temporal: 
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  No dia 02 de dezembro de 2016, fora recebido na Câmara Municipal de 

Imperatriz, o projeto de lei ordinária nº 023/2016, encaminhado por mensagem do então 

Chefe do Executivo municipal. Referido projeto se destinava a autorizar “o Poder Executivo 

municipal a estabelecer com o Governo do Estado do Maranhão, gestão associada para a prestação, 

planejamento, regulação e fiscalização dos serviços de saneamento básico, integrado pelas 

infraestruturas, instalações operacionais e serviços de abastecimento de água e de esgotamento 

sanitário, no município de Imperatriz”. 

  Deflagrado o processo legislativo, o projeto de lei em tela fora objeto de 

análise conjunta pelas Comissões de Constituição, Justiça e Redação e de Obras e Serviços 

Públicos, da Câmara Municipal; e, em 08 de dezembro de 2016, recebeu “parecer favorável 

à aprovação” [sic], por aquelas comissões. Levado ao plenário, fora aprovado. 

  Aquele projeto deu origem à Lei ordinária municipal nº 1.650/2016, cuja 

vigência fora iniciada no dia 19 de dezembro de 2016. 

  Essa lei, a um só tempo: tratou da Política Municipal de Saneamento Básico; 

instituiu o Plano Municipal de Saneamento Básico; criou o Fundo Municipal de 

Saneamento Básico; deu azo ao Conselho Municipal de Saneamento Básico; delegou a 

prestação do serviço público de abastecimento de água e esgotamento sanitário à CAEMA; 

doou bens a esta; concedeu isenção tributária àquela Companhia; adentrou na regulação e 

fiscalização do serviço a ser prestado; e, estipulou direitos dos usuários. 

  Havida a Lei local nº 1.650/2016, no dia 22 de dezembro de 2016, o então 

Prefeito lançou “convocação” para “consulta pública” acerca da minuta do contrato a ser 

celebrado com a CAEMA, inerente à prestação do mencionado serviço de abastecimento 

de água e de esgotamento sanitário. Esse ato, teria sido disponibilizado no sítio eletrônico 

deste ente. Em seu corpo, aquela “convocação” trazia: menção no sentido de que “sugestões 

e críticas dever[iam] ser entregues até as 18:00h do dia 26 de dezembro de 2016” por meio de e-

mail ou correspondência; e, que somente seriam “submetidas a exame as sugestões que 

cont[ivessem] identificação do signatário, com nome CPF, identidade e endereço completo” 

(grifei). 
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  Ainda no mesmo dia 22 de dezembro de 2016, o então Prefeito formulou 

“convocação” para “Audiência Pública” a ser realizada, às 18:00h do dia 27 de dezembro 

de 2016, cujo objetivo, versaria sobre aquele pano de fundo.  

 

 

5.  Vínculo jurídico entre as partes 

  No dia 28 de dezembro de 2016, sobreveio assinatura do Contrato de 

Programa “para a prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário, no âmbito do território do município de Imperatriz-MA”. Celebraram aquela avença, 

o Estado do Maranhão, o município de Imperatriz e a Companhia de Saneamento 

Ambiental do Maranhão-CAEMA, com a interveniência da, outrora existente, Agência 

Reguladora de Serviços Públicos do Maranhão-ASERMA. 

 

 

6.  Irregularidades aptas a nulificar a vigente delegação do serviço 

  O contexto fático revela, então, que, em menos de um mês (do dia 02.12.2016 

ao dia 28.12.2016), conseguiu-se a proeza de, a toque de caixa, aprovar-se uma lei cujo 

conteúdo versa sobre matéria tão cara à municipalidade e a seus munícipes; instituir-se 

Conselho e Fundo Municipal, respectivos; realizar-se audiência pública; e assinar-se 

contrato para delegação da prestação de serviço público. 

  Contudo, tal proceder ressoa pejorativamente, pois, o processo legislativo 

que culminou no advento da Lei nº 1.650/2016 é viciado. Some-se que aquela lei, 

negativamente, vai de encontro ao que reza a Constituição, a Lei Orgânica deste ente e a 

Lei nº 11.445/2007. Ademais, há na lei local e no contrato dela extraído, ofensa às diretrizes 

e princípios afetos ao saneamento básico, notadamente, enquanto serviço público 

essencial; bem ainda, ausentes condições e validade do contrato. Outrossim, na forma 

como hoje estruturada, houve e há manifesta mitigação ao primado do controle social. 
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  Ante a fragilidade normativa da relação jurídica, desborda-se, então, por 

parte da CAEMA, em uma atuação totalmente desconexa da legalidade e da prestação 

adequada, do serviço, pois, ausentes a regularidade, continuidade, eficiência, segurança, 

atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e a modicidade das tarifas. 

  Descortinam-se, pois, em relação à Lei local nº 1.650/2016 e ao Contrato de 

Programa dela decorrente, respectivamente, ilegalidades e inconstitucionalidade, e 

nulidades da avença; elementos, os quais, aptos a justificar atuação do Judiciário. Veja-se: 

 

 

DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 

 

7.  Possibilidade de este Município pleitear o desfazimento da delegação 

  O serviço público constitui atividade prestacional, assumindo o Estado o 

dever de garantir a oferta de certas materialidades em favor da coletividade. Isso, pois, 

“serviço público é toda atividade de oferecimento de utilidade ou comodidade material 

fruível diretamente pelos administrados, prestada pelo Estado ou por quem lhe faça as 

vezes, sob um regime de direito público – portanto consagrador de prerrogativas de 

supremacia e de restrições especiais – instituído pelo Estado em favor dos interesses que 

houver definido como próprios no sistema normativo1”. Há diferença há ser estabelecida: 

  Portanto, o Estado é titular do serviço público: titulariza, sob regime de direito 

público, a competência de responder pelos serviços públicos.  

  Lado outro é a delegação da prestação do serviço público. 

  No caso posto, o titular do serviço público de abastecimento de água e de 

esgotamento sanitário (saneamento básico) é este ente, o Município de Imperatriz, na 

forma do art. 23, IX c/c art. 30, V2 da Constituição.  

                                                           
1 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Natureza e regime jurídico das autarquias, pp. 139-173. 
2 Art. 30. Compete aos Municípios: (...) 
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  Some-se a isso, o que reza o art. 8º, I, da Lei nº 11.445/2007.  

 

Art. 8º Exercem a titularidade dos serviços públicos de saneamento básico: 

I - os Municípios e o Distrito Federal, no caso de interesse local; 

 

  Nesse sentido, o art. 115, da Lei Orgânica, deste ente. 

 

 

 

  E é justamente, nessa condição de dominus do fazer administrativo, que 

tem este Município, o poder-dever de reparar ilegalidades, para o bem da coletividade e 

do erário. 

 

 

8.  Possibilidade e legitimidade de atuação do Judiciário 

  A atuação do Judiciário no controle de atos administrativos e de legiferação 

abusivos, ilegais ou inconstitucionais, ao contrário de denotar ingerência contramajoritária 

nos mecanismos políticos de diálogo dos outros Poderes, serve à manutenção da 

Democracia e do equilíbrio entre os três baluartes da República3. 

  Nesse sentido, inúmeros os precedentes do Pretório Excelso: AI 777.502-AgR, 

Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 25/10/2010; AI 658491 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, 

Primeira Turma, julgado em 20/03/2012, PUBLIC 07-05-2012; ARE 793334 AgR, Relator(a): LUIZ 

FUX, Primeira Turma, julgado em 03/06/2014, PUBLIC 23-06-2014; ARE 830814 AgR, Relator(a): 

GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/10/2014, PUBLIC 12-11-2014; HC 165443 AgR, 

Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/02/2019, PUBLIC 28-02-2019. 
 

  Tem-se em verdade, fiel expressão e exercício do check and balances. 

                                                           
V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de 

interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial; 
3 ADI 4029, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 08/03/2012, PUBLIC 27-06-2012. 
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9.  Controle de legalidade: ofensa à Lei Orgânica do Município de Imperatriz  

 

 

 9.1.  Expressa revogação da Lei ordinária municipal nº 04/1973, pela LOM 

  A Lei ordinária municipal nº 04/1973 regulava a delegação, à CAEMA, da 

prestação do serviço público de abastecimento de água e esgotamento sanitário, isso, até 

o advento da Lei ordinária municipal nº 1.650/2016. 

  Contudo, a Lei Orgânica local (de hierarquia superior), ainda no ano de 1990, 

revogou expressamente a Lei ordinária municipal nº 04/1973, pois, esta se mostrava 

contrária àquela, dentre outros, nos seguintes quesitos: 

 inexistia o Plano Municipal de Saneamento Básico;  

 concedia isenção tributária sem prévio estudo de impacto; 

 realização de despesa pública sem prévia dotação orçamentária-

financeira própria;  

 desobrigava a CAEMA de se submeter às licenças ambientais para 

realização de obras e serviços; 

 não trazia mecanismos de fiscalização da delegação e do serviço 

prestado; e, 

 realizava doação de bens públicos sem o procedimento adequado.  

 

  Veja-se o art. 10, do Ato das Disposições Transitórias, da LOM, a saber: 

 

 

 

 

  Dessa feita, desde abril/1.990, por ocasião do advento da Lei Orgânica 

local, a Lei municipal nº 04/1973 estava expressamente revogada. Consequência disso é 

que, desde abril/1990, a CAEMA atuou de modo ilegal.  
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 9.2. Inobservância do prazo, para tratativas de renovação da delegação 

  Acaso que se tenha por afastado o argumento descrito no item anterior (o 

que não há de ser!), apresenta-se a seguinte irregularidade. 

  A Lei municipal nº 04/1973, em seu art. 1º, conferia à CAEMA, mediante 

assinatura de contrato de concessão, a execução e exploração do serviço de saneamento, 

neste ente. Referida concessão vigeria pelo prazo de 20 (vinte) anos; e, para que houvesse 

prorrogação da delegação, haveria de se ter “[...] assinatura de Termo Aditivo, devendo para 

isso haver entendimento entre as partes pelo menos 6 (seis) meses antes do término do Contrato”, 

conforme parágrafo único, do art. 3º, daquela Lei, (grifei). 

  Contudo, o ex-prefeito não se dignou a observar esse prazo, pelo que, 

somente veio a levar a efeito o início de tratativa, no último mês de seu mandato (mais 

precisamente: dia 02.12.2016, quando a Câmara recebeu o projeto de lei; e, ainda assim, 

não houve processo administrativo prévio).  

  Isso, inviabilizou, sobremaneira, a consecução da participação social na 

questão, bem ainda, afastou a montagem de hígido processo administrativo sob tutela da 

antiga gestão, a refletir em lesão aos interesses desse ente, hodiernamente. 

 

 

 9.3. Impossibilidade de doação de bens, máxime, os de uso comum do povo 

  Volvendo-se à Lei local nº 1.650/2016, houve, por meio do seu art. 19, doação 

de bens deste ente, para a CAEMA, a saber: 

 

 
 

  Contudo, na forma como efetivada, aquela doação (espécie de alienação), 

encontra[va] óbice no disposto no art. 96, parágrafo único e no art. 98, ambos da Lei 

Orgânica do Município de Imperatriz, pois, expressamente vedado o ato, verbis: 
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  Considerado o teor do parágrafo único, do art. 96, da Lei Orgânica local, não 

poderia ter havido, em 19 de dezembro de 2016 (data da lei guerreada), doação de bens 

municipais, pois, incidente vedação temporal.  

  Some-se a isso, que, a ausência de avaliação técnica e de licitação 

específica, também obstaculizariam a referida doação. 

  E nem se diga que a edição da própria Lei local nº 1.650/2016 teria, à vista 

de seu conteúdo, suprido aquelas exigências, pois, lei ordinária não tem o condão (ou 

melhor, a força normativa) para alterar Lei Orgânica Municipal. Consabido, que o 

caminho para isso haveria de se dar pela via de Emenda à Lei Orgânica, o que não 

aconteceu na espécie. 

  Em tempo, frise-se: a Lei Orgânica local é de 06.04.1990. E aqueles 

dispositivos dela mencionados aqui, conservam sua redação originária. 

  Dito isso, abre-se, neste tópico, parêntese para alargar a discussão, a 

justificar a nulidade do ato de doação por ilegalidade (ausência de forma prescrita lei e 

licitude do objeto), pois, o Código Civil, ao tempo de define bens de uso comum do 

povo (art. 99, I, CC) – e, indene de dúvidas, as redes de abastecimento e de saneamento 

assim o são –, também enuncia que os bens públicos de uso comum do povo são 

inalienáveis, enquanto conservarem a sua qualificação (art. 100, CC).  

  Não houve, no caso posto, desafetação. 

  Esse ponto é objeto de pacífica jurisprudência do STF, a saber: 
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GRAU DE JURISDIÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PUBLICA. 

PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. BEM PÚBLICO DE USO COMUM DO 

POVO. DESAFETAÇÃO. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. NULIDADE. 

NEGÓCIO JURÍDICO. ART. 166 DO CÓDIGO CIVIL. 

DISCRICIONARIEDADE DO PODER PÚBLICO. OMISSÃO DA 

MUNICIPALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA 

SEPARAÇÃO DOS PODERES.  

1 - A prescrição quinquenal para a propositura da ação civil pública e 

inaplicável quando a pretensão ministerial consubstancia-se na declaração de 

nulidade de ato administrativo nulo, eivado de vício de 

inconstitucionalidade, em virtude de afronta aos princípios norteadores da 

administração pública, mais precisamente o princípio da legalidade, 

moralidade e eficiência.  

2 - Para que os bens públicos de uso comum do povo sejam alienados, e 

necessário que saiam, por disposição especial de lei, da área especial de 

utilização pública que estejam inseridos, para só depois de desafetados da 

sua finalidade, tornarem-se passíveis de compra e venda, doação, permuta 

ou dação em pagamento, restando nulo o ato administrativo de doação de 

bem público carente de desafetação e autorização legislativa.[...] 

(ARE 1045609. Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Julgamento: 

16/05/2017, Publicação: 19/05/2017). (grifei) 

 

  Com efeito, a doação efetivada não preencheu os requisitos da licitude, de 

forma prescrita em lei, sem olvidar que fraudou lei imperativa, já que se trata o imóvel 

objeto do negócio de bem de uso comum do povo, o qual não fora desafetado, tratando-

se, portanto, de negócio jurídico nulo (art. 104 c/c art. 166, CC); impondo-se a reintegração 

da posse dos referidos bens.  

  Sem os bens municipais deste ente, o qual, titular do serviço público, não pode 

a entidade-ré, prestar o serviço.  

 

 

 9.4. Impossibilidade de delegação por via outra, que não a concessão 

  A Lei ordinária municipal nº 1.650/2016 previu, no § 1º, de seu art. 3º, que a 

delegação da prestação do serviço à CAEMA se daria, automaticamente, por meio de 

Contrato de Programa. 

  Colaciona-se o dispositivo impugnado: 
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  Entretanto, essa forma de delegação violou primado estabelecido no art. 7º, 

V, e no art. 112, ambos da Lei Orgânica local (pela simetria, art. 175, da CF), norma 

manifestamente especial, que prevê que a delegação da prestação de serviços públicos 

somente poderia se dar mediante concessão ou permissão, mas nunca, sob a forma de 

Contrato de Programa. Veja-se: 

 

Art. 7º - Compete ao Município de Imperatriz prover a tudo quanto respeite 

o seu peculiar interesse e o bem-estar de sua população, cabendo-lhe 

privativamente: 

(...) 

V – organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou 

permissão, os serviços públicos de interesse local, instituídos por lei, inclusive 

o transporte coletivo, de caráter essencial; 

 

 

 

Art. 112 – As ações municipais se efetivarão através de prestação de serviços 

e execução de obras, sob forma de administração direta ou indireta. 

§ 1º - Qualquer concessão de serviço público típico se efetivará mediante 

prévia autorização legislativa. 

§ 2º - Nenhuma concessão de serviço público típico poderá ter caráter 

monopolístico. 

§ 3º - Qualquer contratação de obras públicas obedecerá aos critérios de 

licitação. 

§ 4º - Qualquer obra pública somente será executada se expressamente 

prevista nos orçamentos anuais. 

§ 5º - Todo serviço público típico será objeto de lei que o discipline. 
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  O Contrato de Programa, além de ser manifestamente precário, é, dada sua 

natureza, instituto afeto à lógica dos consórcios públicos, estranho ao objeto de fundo aqui 

tutelado. 

  Não há falar, portanto, em possibilidade de realização de Contrato de 

Programa, pois, a própria Lei nº 11.445/2007, na redação originária de seu art. 10 (antes 

da edição da redação dada pela Lei nº 14.026/2020, que lhe é muito mais gravosa), já 

vedava tal prática: para a prestação de serviços públicos de saneamento básico por 

entidade que não integre a administração do titular (e a CAEMA, por óbvio, não é órgão 

ou entidade deste Município), vedada a sua disciplina mediante convênios, termos de 

parceria ou outros instrumentos de natureza precária. 

 

 

 9.5. Não participação dos setores técnicos afetos à Saúde 

  Quer na elaboração do projeto de lei, quer na sua discussão e votação, e 

mesmo, no corpo do texto editado, não se guardou observação à necessidade de integrar 

a política de saneamento básico local àquilo traçado pelos órgãos técnicos afetos à gestão 

da Saúde, a nível local. Essa omissão representou manifesta desobediência ao que reza o 

inciso V, do art. 143, da LOM (em simetria e para ilustrar, tem-se art. 200, da CF). 

  Em outras palavras: o planejamento e execução da política de saneamento 

básico, nos moldes da Lei ordinária municipal nº 1.650/2016, não se deu na arena do 

Sistema Único de Saúde, excluindo-se, ilegalmente, esse viés. 

 

 

 9.6. Exclusão da participação popular  

  Durante o processo legislativo que culminou na Lei ordinária municipal nº 

1.650/2016 e, mesmo, após a vigência desta, não se implementou real e efetiva 

oportunização de acesso à participação popular. 
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  Com feito, no antecedente, não houve consulta popular (inciso III, do 

parágrafo único, do art. 41, da LOM), não houve debate público por meio de pesquisas 

(survey), audiências públicas, etc. Inclusive, na sessão da Câmara Municipal, não se 

oportunizou acesso à sociedade civil, do que ali estava sendo tratado.  

  Reitera-se que, todo o processo legislativo em questão (da deflagração com 

envio da minuta até a promulgação e publicação) se deu em exatos 17 (dezessete) dias: 

do dia 02.12.2016 (protocolo da mensagem) ao dia 19.12.2016 (publicação da Lei). 

  Isso não é exemplo de presteza, mas sim, de esperteza (no pejorativo, claro!). 

  No consequente, ou seja, após editada a malfadada Lei ordinária municipal 

nº 1.650/2016, a exclusão perpetuou, pois, a sanha para assinatura do contrato era de 

tamanha monta, que se cometeu o disparate de realizar “audiência pública” às 18:00h, 

do dia 27.12.2016. Inclusive, com a participação de integrantes dos “órgãos de 

controle/fiscalização”, os quais nada controlaram/fiscalizaram, pois, vendados.  

  O cúmulo disso é que, mesmo a ilegal e inconstitucional Lei ordinária 

municipal nº 1.650/2016, prevendo em seus artigos 31 e 32, a existência do Conselho 

Municipal de Saneamento Básico, como órgão consultivo, este não fora consultado, 

entre 19.12.2016 (data da lei) e 28.12.2016 (contrato de programa), sobre a delegação e 

menos ainda, sob a forma como ela se daria. 

  Não é preciso ser o humano dotado da maior iluminação cognitiva para 

concluir que, naquele período – pós-eleição municipal, inclusive – assente que a 

população tinha seu enfoque desviado à qualquer outro tema (como, por exemplo, 

festividades de natal e de réveillon), e que a realização de audiência pública (vinculada, 

unicamente, ao aspecto formal, ilustrativo), naquele modo e tempo, prestou-se apenas, a 

atestar o desrespeito à legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência 

(art. 58, da LOM). 

  O público do serviço, a este, para a antiga gestão local, não interessava. 

  Esse ponto, será retomado ainda nesta petição, quando do confronto da Lei 

ordinária municipal nº 1.650/2016 e do Contrato de Programa, com a Lei nº 11.445/2007. 
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 9.7. Renúncia de receita e assunção de despesa, sem previsão orçamentária 

  Como não poderia deixar de ser, a Lei Orgânica local prevê, no seu art. 106, 

vedação à ação administrativa desgarrada de correspondente previsão orçamentária.

  Entretanto, a Lei ordinária municipal nº 1.650/2016, a um só tempo: 

concedeu isenção tributária à CAEMA (art. 18) em verdadeira renúncia de receita, doou bens 

a ela (art. 19), e criou Fundo Municipal com aporte de recurso (art. 35). Isso, tudo, sem constar 

das leis orçamentárias (PPA, LDO e LOA). 

  No caso da isenção tributária, exacerba-se a gravidade, pois, para o fim de 

responsabilidade fiscal (art. 14, da Lc nº 101/2000), a renúncia de receita sequer fora 

precedida de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deveria 

iniciar sua vigência e nos dois seguintes. Nesse sentido: 

 

“[...] 3.5. O art. 14 da LRF se destina a organizar estratégia, dentro do processo 

legislativo, de tal modo que os impactos fiscais de projetos de concessão de 

benefícios tributários sejam melhor quantificados, avaliados e assimilados em 

termos orçamentários. [...] A prudência fiscal é um objetivo expressamente 

consagrado pelo art. 165, § 2º, da Constituição Federal”. (ADI 2238, Relator(a): 

ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 24/06/2020, 

PUBLIC 15-09-2020) 

 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MUNICÍPIO DE PORTO 

ALEGRE. LEI MUNICIPAL DE INICIATIVA DA CÂMARA DE 

VEREADORES QUE INSTITUIU ISENÇÃO DA TAXA RELATIVA AOS 

PERMISSIONÁRIOS DO TRANSPORTE PÚBLICO INDIVIDUAL DE TÁXI 

E DE AUTORIZATÁRIOS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. 

AUSÊNCIA DE ESTUDO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E 

FINANCEIRO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA 

MOTIVAÇÃO E DA RAZOABILIDADE. O Supremo Tribunal Federal 

expressou compreensão no sentido de que: “a Constituição de 1988 admite a 

iniciativa parlamentar na instauração do processo legislativo em tema de 

direito tributário. A iniciativa reservada por constituir matéria de direito 

estrito não se presume e nem comporta interpretação ampliativa, na medida 

em que, por implicar limitação ao poder de instauração do processo 

legislativo, deve necessariamente derivar de norma constitucional explícita e 

inequívoca”. Todavia, esse mesmo sodalício, em tema de concessão de 

benefício fiscal, firmou entendimento no sentido de que: “a Emenda 

Constitucional 95/2016, por meio da nova redação do art. 113 do ADCT, 
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estabeleceu requisito adicional para a validade formal de leis que criem 

despesas ou concedam benefícios fiscais, requisitos esses que, por expressar 

medida indispensável para o equilíbrio da atividade financeira do Estado, 

dirige-se a todos os níveis federativos” (ADI n. 5.816/RO, rel. Min. Alexandre 

de Morais). Na espécie, a Câmara de Vereadores ao promulgar a Lei 

Municipal n. 12.719/2020, que suspendeu a cobrança de taxas impostas a 

permissionários do transporte público individual por táxi e de autorizatários 

de veículos de transporte escolar, sem qualquer estimativa do 

seu impacto orçamentário e financeiro, o que reconhece nas informações 

prestadas a esse juízo, vulnerou expressamente disposição contida no art. 

113 do ADCT: “a proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória 

ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa do 

seu impacto orçamentário e financeiro”. Por outro lado, a não obediência à 

igual disposição contida no art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal (a 

concessão de benefício de natureza tributária da qual 

decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa 

do impacto orçamentário-financeiro), coloca em risco o equilíbrio 

entre receitas e despesas, implicando violação do princípio da legalidade, da 

razoabilidade e da motivação que deve nortear o ato dos Poderes do Estado e 

do Município, na forma do art. 19 da Constituição Estadual. Entendimento 

pacificado no âmbito deste Tribunal. Desta forma, o pedido expresso na 

medida cautelar ostenta densa plausibilidade quanto ao descumprimento de 

requisitos constitucionais e legais para a edição de lei que 

institui renúncia fiscal, prevendo isenção de taxa, comprometendo a execução 

do orçamento do Município de Porto Alegre. Cautelar deferida.(Direta de 

Inconstitucionalidade, Nº 70084677426, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em: 18-11-2020) (grifei) 

 

 

  E isso, fere a legalidade e atinge o erário, pois, sendo a CAEMA uma 

sociedade de economia mista que visa o lucro, não haveria ela de gozar, de benesses 

tributárias/fiscais. Precedentes.  

 

 

 

10.  Violação ao devido processo legislativo 

  Para edição da Lei ordinária municipal nº 1.650/2016 – que hodiernamente 

rege a delegação para prestação do serviço público em comento – não se observou o 

trâmite exigido, para o processo legislativo, pelo Regimento Interno da Câmara Municipal 

de Imperatriz-RICMI.  
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  A um, a proposição (projeto de lei) não foi encaminhada a todas as 

Comissões Permanentes afetas ao objeto nele versado, as quais deveriam sobre ele opinar, 

na forma do caput e do § 2º, do art. 2994, do RICMI c/c art. 105, da Lei Orgânica local. 

  Com efeito, à época, existiam 08 (oito) Comissões Permanentes, tal qual 

emana do art. 755, do RICMI. Entretanto, o expediente fora encaminhado a apenas duas 

Comissões (quais sejam, a de Constituição, Justiça e Redação e a de Obras e Serviços 

Públicos), quando na verdade, haveria de ter passado pelo crivo de várias outras. 

  Interessava, ao processo legislativo, opinião da Comissão Permanente de: 

 Orçamento, Finanças e Contabilidade (art. 77, II, do RICMI), pois, no 

projeto de lei se concedia isenção tributária à CAEMA (art. 18) em 

verdadeira renúncia de receita, doava bens a ela (art. 19), criava Fundo 

Municipal com aporte de recurso (art. 35); e gerava vultoso impacto 

orçamentário-financeiro ao Município. Nesse particular, é clara a Lei 

Orgânica Municipal, em seu art. 105, sobre a necessidade de 

manifestação da referida Comissão. 

                                                           
4 Art. 229 - Compete ao Presidente da Câmara, através de despacho, dentro do prazo improrrogável de 

3 (três) dias a contar da data do recebimento das proposições, encaminhá-las às Comissões Permanentes 

que, por sua natureza, devam opinar sobre o assunto. (...) 

§ 2º - Ressalvados os casos expressos neste Regimento, a proposição será distribuída: 

a) obrigatoriamente à Comissão de Constituição, Justiça e Redação para o exame da admissibilidade 

jurídica e legislativa; 

b) quando envolver aspecto financeiro ou orçamentário públicos, à Comissão de Orçamento, Finanças 

e Contabilidade, para o exame da compatibilidade ou adequação orçamentária;  

c) às Comissões referidas nas alíneas anteriores e às demais Comissões, quando a matéria de sua 

competência estiver relacionada com o mérito da proposição. 
5 Art. 75 – As Comissões Permanentes são 08 (oito), compostas cada uma de 5 (cinco) membros e 02 

(um) suplentes, com as seguintes denominações: 

I – Constituição, Justiça e Redação; 

II – Orçamento, Finanças e Contabilidade; 

III – Obras e Serviços Públicos; 

IV – Saúde e Assistência Social 

V - Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo; 

VI – Planejamento, Uso, Ocupação, Parcelamento do Solo e Meio Ambiente; 

VII – Defesa do Consumidor, dos Direitos Humanos e de Gênero;  

VIII – Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. 
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 Planejamento, Uso, Ocupação, Parcelamento do Solo e Meio 

Ambiente (art. 77, V, do RICMI), pois, o abastecimento de água, 

esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos 

haveriam de ser realizados de forma adequada à conservação dos 

recursos naturais e à proteção do meio ambiente. 

 

 Saúde e Assistência Social (art. 77, VI, do RICMI), pois, senão por 

qualquer outro fundamento, é exigência do art. 200, IV, da 

Constituição da República, que este ente, enquanto integrante do 

sistema único de saúde, participasse da formulação da política e da 

execução das ações de saneamento básico. Nesse mesmo sentido, o 

disposto nos artigos 1156 e 143, V7, da Lei Orgânica local. 

 

 Defesa do Consumidor, pois este é o destinatário dos serviços. 

 

  A ausência de manifestação conclusiva de todas as Comissões Permanentes 

afetas ao projeto de lei em trâmite, antes de sua votação, nulifica o ato legiferante, por 

ofensa ao devido processo legislativo. Nesse sentido: 

 

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO 

LEGISLATIVO IRREGULAR - AUSÊNCIA DE PARECER DE COMISSÃO, 

SEM O QUAL, O PROJETO DE LEI NÃO PODE SER POSTO EM 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO - VIOLAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO 

DA CÂMARA MUNICIPAL -IRREGULARIDADE RECONHECIDA - 

ADMISSIBILIDADE DO MANDAMUS - CONCESSÃO DA SEGURANÇA - 

DECISÃO ESCORREITA  -SENTENÇA SINGULAR MANTIDA - REEXAME 

NECESSÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO. O processo legislativo 

municipal deve obedecer aos ditames do Regimento Interno da Câmara de 

Vereadores. A eventual inobservância de qualquer disposição regimental que 

viole o processo legislativo pode ser reparada pela via do mandamus.   E, 

                                                           
6  Art. 115 – O Município promoverá programas de saneamento básico destinados a melhorar as 

condições sanitárias e ambientais das áreas urbanas e o nível de saúde da população. 
7 Art. 143 – Compete ao Município, no âmbito do Sistema Único de Saúde: 

V – planejar e executar a política e saneamento básico em articulação com o Estado e a União; 
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estabelecendo o Regimento Interno da edilidade do Município de Ivaí que o 

projeto de lei estará apto à discussão e votação após a apresentação de 

pareceres de todas as Comissões competentes, torna-se impossível discuti-lo 

e votá-lo, sem antes, ultimar a apresentação desses necessários pareceres. 

Caso contrário, viola-se o processo legislativo, ensejando, para corrigí-lo, a via 

mandamental. 

(TJPR - 2ª C.Cível - RN - 135456-3 - Imbituva -  Rel.: Desembargador Milani 

de Moura - Unânime -  J. 13.08.2003) (grifei) 

 

  Não obstante a isso, a dois, pois, por força do art. 230, do RICMI, as 

Comissões não poderiam emitir parecer conjunto, como ocorreu na espécie. E, mesmo que 

se permitisse a reunião, esta seria nula, pois, descumprido o art. 231, do RCMI, haja vista, 

não ter sido a discussão presidida pelo veador presidente de comissão, mais idoso dentre 

eles, ou pelo Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação.  

  Esses são fatos incontroversos lastreados em prova documental vinda da 

Casa de Leis. 

 

 

 

11.  Do Contrato de Programa: contrariedade à Lei nº 11.445/2007 

  Cediço que a Lei nº 11.445/2007 estabelece as diretrizes nacionais para o 

saneamento básico, razão pela qual, os entes federados titulares do serviço e os 

prestadores dele, hão de, obrigatoriamente, observá-la. Dessa lei, interessa ao ponto de 

discussão, as disposições contidas no seu art. 11, que traduzem condições de validade dos 

contratos afetos ao saneamento básico. Esse artigo tem a seguinte redação: 

 

Art. 11.  São condições de validade dos contratos que tenham por objeto a 

prestação de serviços públicos de saneamento básico: 

I - a existência de plano de saneamento básico; 

II - a existência de estudo que comprove a viabilidade técnica e econômico-

financeira da prestação dos serviços, nos termos estabelecidos no respectivo 

plano de saneamento básico; 

III - a existência de normas de regulação que prevejam os meios para o 

cumprimento das diretrizes desta Lei, incluindo a designação da entidade de 

regulação e de fiscalização; 
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IV - a realização prévia de audiência e de consulta públicas sobre o edital de 

licitação, no caso de concessão, e sobre a minuta do contrato. 

V - a existência de metas e cronograma de universalização dos serviços de 

saneamento básico.  

§ 1o  Os planos de investimentos e os projetos relativos ao contrato deverão 

ser compatíveis com o respectivo plano de saneamento básico. 

§ 2o  Nos casos de serviços prestados mediante contratos de concessão ou de 

programa, as normas previstas no inciso III do caput deste artigo deverão 

prever: 

I - a autorização para a contratação dos serviços, indicando os respectivos 

prazos e a área a ser atendida; 

II - a inclusão, no contrato, das metas progressivas e graduais de expansão 

dos serviços, de redução progressiva e controle de perdas na distribuição de 

água tratada, de qualidade, de eficiência e de uso racional da água, da energia 

e de outros recursos naturais, em conformidade com os serviços a serem 

prestados e com o respectivo plano de saneamento básico;  

III - as prioridades de ação, compatíveis com as metas estabelecidas; 

IV - as condições de sustentabilidade e equilíbrio econômico-financeiro da 

prestação dos serviços, em regime de eficiência, incluindo: 

a) o sistema de cobrança e a composição de taxas e tarifas; 

b) a sistemática de reajustes e de revisões de taxas e tarifas; 

c) a política de subsídios; 

V - mecanismos de controle social nas atividades de planejamento, regulação 

e fiscalização dos serviços; 

VI - as hipóteses de intervenção e de retomada dos serviços. 

§ 3o  Os contratos não poderão conter cláusulas que prejudiquem as atividades 

de regulação e de fiscalização ou o acesso às informações sobre os serviços 

contratados. (...) (grifei) 

 

  Nessa linha, confrontando-se o Contrato de Programa que rege a delegação, 

evidencia-se que ele é nulo, pois, ausentes os seguintes requisitos de validade:  

 art. 11, II: a celebração do referido contrato (e tampouco, da lei que 

lhe deu origem), não fora precedida de estudo destinado a comprovar 

a viabilidade técnica e econômico-financeira da prestação dos serviços. 

Simplesmente, editou-se a lei; 
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 art. 11, inciso III c/c § 2º: inexiste, no contrato em tela, normas de 

regulação. Com efeito, a única passagem que trata[ria] do assunto é 

a cláusula décima segunda, que apenas enuncia:  

“A regulação e fiscalização dos serviços públicos do abastecimento de água e de 

esgotamento sanitário prestados pela CAEMA serão realizadas pela 

ARSEMA”. 

  

 Não há, contudo, delineamento de como (tempo e modo) essa 

fiscalização aconteceria e, tampouco, acerca de quais os consectários 

daquilo apurado, em caso de irregularidades. 

 A agência, em tese, reguladora, interveniente naquele 

contrato, nunca atuou em relação à prestação do serviço, pela 

CAEMA, neste município. E como se não bastasse, o ente a que ela 

era vinculada (Estado do Maranhão), extinguiu-a e, sequer, 

comunicou esse fato a este município (titular do serviço), alterando, 

unilateralmente, a lógica do contrato por eles celebrado. 

 Em verdade, hodiernamente, não há a função de regulação, 

pois, inexiste, afeta ao multimencionado Contrato de Programa, 

entidade de natureza autárquica dotada de independência 

decisória e autonomia administrativa, orçamentária e financeira, 

atenderá aos princípios de transparência, tecnicidade, celeridade e 

objetividade das decisões. Violado o art. 21, da Lei nº 11.445/2007. 

 

 art. 11, inciso III c/c § 2º: O contrato não trouxe, ainda, de modo 

especificado (ou seja, sem ser en passant) metas progressivas e 

graduais de expansão dos serviços, de redução progressiva e controle 

de perdas; as prioridades de ação; as condições de sustentabilidade 

e equilíbrio econômico-financeiro da prestação dos serviços, em 

regime de eficiência; e, os mecanismos de controle social.  
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 Pasme: o referido Contrato de Programa tem 22 (vinte e duas) 

laudas, mas a expressão “controle social” somente nele aparece 

apenas duas vezes, e ainda, de modo furtivo, formal. 

 Não há no contrato, de modo claro e objetivo, quais 

instrumentos foram destinados à concretização do princípio 

fundamental do controle social. 

 Com efeito, houve manifesta mitigação ao primado do 

controle social, pois, inexistente o conjunto de mecanismos e 

procedimentos que garantem à sociedade informações, 

representações técnicas e participação nos processos de formulação 

de políticas, de planejamento e de avaliação relacionados com os 

serviços públicos de saneamento básico. 

 

 art. 11, inciso III c/c § 2º: Em que pese o texto da cláusula décima oitava, 

há nulidade da hipótese de intervenção e retomada dos serviços: ali 

condiciona-se a possibilidade de atuação deste ente à vontade 

conjunta do Estado do Maranhão, ou seja, o município de Imperatriz 

somente poderia agir se o Estado do Maranhão também aquiescesse. 

 Isso, desborda da legislação de regência, pois, consabido que 

é este município o titular do serviço público (e não, o estado-

membro), na forma do art. 30, V, CF c/c art. 8º, I, da Lei nº 11.445/2007. 

 

 art. 11, inciso V: não se estipulou metas e cronograma de 

universalização dos serviços de saneamento básico; e, 

 

 art. 11, IV: não se realizou, prévia e concretamente, audiência e 

consulta públicas, sobre a minuta do contrato.  
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 É certo que a audiência e consulta públicas conferem 

oportunidade aos sujeitos – externos à formação do contrato, mas, 

abrangidos pelos reflexos da delegação do serviço público – de serem 

informados, com especificidade, sobre todas as questões de seu 

interesse, inclusive, sobre o custo do serviço prestado, além de 

possibilitar requerimentos e apresentação de propostas, 

concretizando a real noção de participação, ideia que norteia o 

vigente modelo de Administração Pública.  

 Entretanto, no caso posto, a audiência e consulta públicas se 

deram apenas de modo figurativo: para maquiar o suposto 

cumprimento de exigência legal. Não houve, no particular da 

primazia da realidade, o ato embebido da discussão que é 

pertinente àquelas arenas do debate sobre a coisa pública pelo 

público a ela afeto. 

 Além disso, a convocação para referidos atos não fora calcada 

em ampla publicidade. Com efeito, se hoje, em 2020, o acesso à 

internet ainda é manifestamente precário e alheio à massa, imagine-

se no ano de 2016. Informações divulgadas apenas por esse meio não 

se prestam a cumprir o primado da publicidade, pois, há barreira 

simbólica, pois, não se tem uma sociedade em rede. 

 Com efeito, “alerta-se para a necessidade de não se centralizar a 

veiculação de informações, exclusivamente pela internet, pois, apesar de ser 

uma plataforma multifacetada e alcance geográfico alargado, inconteste que 

nem todos os indivíduos a ela são afetos ou sabem manuseá-la. Isso, mesmo 

que de forma mínima, poderia gerar exclusão social, pois, como afirma 

Bourdieu (2015), uma barreira simbólica8.” 

                                                           
8 MENEZES, André Francisco Cantanhede de. Direito à informação jurídica e desenvolvimento social 

no município de Imperatriz-MA. Porto Alegre: Editora Fi, 2018, p. 121. 
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 Repisa-se: marcar “audiência pública” às 18:00h, do dia 

27.12.2016 (pós-eleição municipal; população tinha seu enfoque 

desviado à qualquer outro tema, como, por exemplo, festividades de 

natal e de réveillon), significa, nada mais, que não-convite ao ato; a 

atestar o desrespeito à legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência (art. 58, da LOM). 

 

  Havida a conformação acima exposta, traz-se a balha julgado paradigma 

cujo objeto de fundo se amolda, à saciedade, ao caso de que ora se cuida; verbis: 

 

APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO E CONTRATO 

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE 

NULIDADE DE CONTRATO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. 

CONTRATO DE PROGRAMA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO 

SANITÁRIO. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 

VALIDADE PREVISTOS NA LEI Nº 11.445/2007. 

- Embora tivesse defendido a realização de audiência pública, o 

Município de Erechim não logrou atender a contento tal exigência 

legal, violando o princípio do controle social. Na audiência pública 

realizada em 26.04.2011, com a finalidade apresentar oficialmente à 

população de Erechim a proposta de Contrato da Corsan, não foi 

disponibilizada a respectiva minuta, condição 

de validade expressamente prevista no art. 11, IV, da Lei nº 11.445/2007. 

Tampouco restou comprovada a sua disponibilização no sítio 

eletrônico do ente municipal. Violação ao princípio fundamental do 

controle social ao qual é obrigatoriamente submetida à delegação da 

prestação de serviço público essencial como o abastecimento de água e 

esgotamento sanitário. - Conjunto probatório que revela que 

o Contrato de Programa para Prestação de Serviços de Abastecimento 

de Água e Esgotamento Sanitário deixou de atender 

a requisito de validade estabelecido de forma expressa no art. 11, III, 

da Lei nº 11.445/2007, relativo à prévia existência de normas 

específicas de regulação do serviço. E, quanto ao conteúdo 

do contrato em questão, é possível observar que não se coaduna com o 

referido plano de saneamento básico, confrontando com o disposto 

no art. 19, §6º, da Lei nº 11.445/2007. - Prova documental que evidencia 
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o Contrato de Programa para Prestação de Serviços de Abastecimento 

de Água e Esgotamento Sanitário deixou de 

atender requisito de validade estabelecido de forma expressa no art. 11, 

III, e §2º, da Lei nº 11.445/2007, relativo à prévia existência de normas 

específicas de regulação do serviço a ser delegado. Tais normas devem 

ser estabelecidas pelo ente delegante posteriormente à edição da Lei nº 

11.445/2007 e Decreto nº 7.217/2010 e previamente à celebração do 

respectivo contrato de delegação dos serviços de saneamento básico, 

sob pena de inevitável invalidade do ajuste, pois a legislação de 

regência exige como condição sine qua non à validade do contrato a 

existência prévia de normas de regulação. A inobservância de tal 

pressuposto afeta o contrato em sua própria essência, de modo que não 

se autoriza eventual convalidação por meio da edição posterior de 

normatização por parte da Agência Municipal de Regulação de 

Serviços de Erechim. - Vícios que violaram as disposições do art. 11, 

inciso I, III e IV, da Lei nº 11.445/2007, impondo-se, portanto, o 

reconhecimento da nulidade absoluta do contrato, porquanto 

inviável que sejam sanados por meio de mero aditivo contratual, pois 

as falhas aferidas na contratação afrontam princípios fundamentais 

estabelecidos como diretrizes nacionais para o saneamento básico. - 

DANOS MORAIS COLETIVOS. NÃO CONFIGURAÇÃO NO CASO 

CONCRETO. [...]. O dano moral coletivo melhor se identifica quando 

o interesse em jogo tem a marca da transindividualidade, o que ocorre 

nos interesses difusos e coletivos stricto sensu, notadamente em face 

da indivisibilidade desses direitos. Caso em que, havendo a ruptura do 

nexo de causalidade entre a prestação de serviço defeituoso e os 

prejuízos sofridos pela comunidade erechinense, por força de hipótese 

de força maior, não resta configurado o dever de indenização por 

danos morais coletivos, nos termos em que reclamados pelo parquet. 

APELOS DESPROVIDOS À UNANIMIDADE. (Apelação Cível, Nº 

70067671933, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em: 25-02-2016) (grifei) 

 

 

  De tudo exposto, volve-se à Lei nº 11.445/2007 para concluir que, por não 

ter preenchido requisitos obrigatórios, pois, de validade (eficácia), o Contrato de Programa 

em questão há de ser considerado não regular (nulo), a teor do art. 10, § 3º, daquela lei de 

regência; e, assim, descortinada resta a impossibilidade de sua vigência.  
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INCONSTITUCIONALIDADE: CONTROLE DIFUSO  

 

 

12.  Possibilidade de declaração, incidenter tantum, de inconstitucionalidade 

  Emana da pacífica jurisprudência do STF que, “todo e qualquer órgão investido 

do ofício judicante tem competência para proceder ao controle difuso de constitucionalidade. Por 

isso, cumpre [a qualquer órgão jurisdicional] (...), apreciar a causa e, surgindo articulação de 

inconstitucionalidade de ato normativo envolvido na espécie, exercer, provocado ou não, o controle 

difuso de constitucionalidade” (AI 666523 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ 

Acórdão: MARCO AURÉLIO, DJe 03-12-2010). Precedentes. 

 

 

13.  Transcrição dos dispositivos impugnados  

  São objeto de controle difuso de constitucionalidade, o contido no art. 3º, 

caput e § 1º, art. 18, art. 19, art. 34, §§ 1º e 2º, art. 35, caput e § 1º, art. 44, art. 50, parágrafo 

único, e, art. 54, todos da Lei ordinária municipal nº 1.650/2016, a saber: 
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  Assim, volvendo-se ao caso posto, ressoam, de modo incidental, os 

seguintes fundamentos de inconstitucionalidade: 
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14.  Prestação de serviço público: inconstitucionalidade nomoestática 

  A prestação do serviço de abastecimento de água e de esgotamento sanitário 

se deu por simples e precário contrato de programa, não antecedido por procedimento 

licitatório a oportunizar ampla concorrência a bem da escolha do melhor e mais capacitado 

prestador. Isso, vai de encontro às disposições constitucionais, pois, cediço que a 

delegação, pelo Poder Público, haveria de se dar sob regime de concessão ou permissão, 

sempre através de licitação. 

  Violada, pois, a Constituição Federal: 

 
Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob 

regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de 

serviços públicos. 

 

  Some-se a isso, que, em simetria, houve ofensa à Constituição do Estado do 

Maranhão-CEMA: 

Art. 147 – Compete ao Município: 

(...) 

V – organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou 

permissão, os serviços públicos de interesse local, incluindo-se nestes o 

transporte coletivo, que tem caráter essencial; (grifei) 

 

  Ao prever delegação da prestação de serviço público por meio de contrato 

de programa, padece de inconstitucionalidade material a Lei ordinária municipal nº 

1.650/2016, pois, o disposto no seu art. 3º, caput e § 1º, ofende, diretamente, art. 175, da CF 

e o art. 147, V, da CEMA. 

 

 

 

15.  Criação de despesa e renúncia de receita, sem estudo de impacto 

  Repisa-se que a Lei ordinária municipal nº 1.650/2016 concedeu isenção 

tributária à CAEMA (art. 18), doou bens a ela (art. 19), e criou Fundo Municipal com aporte 

de recurso (art. 35).  



31 

 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
 

 

Rua Rui Barbosa nº 218, Centro CEP 65.900-440, Imperatriz/MA 

  Entretanto, no seu processo legislativo não houve apresentação da 

estimativa de impacto orçamentário e financeiro – requisito para a validade formal de leis 

que criem despesa ou concedam benefícios fiscais –, destinado a demonstrar interesse 

público justificado apto a ensejar a concessão de incentivo ou benefício de natureza 

tributária da qual decorra renúncia de receita, como no caso posto. 

  Em outras palavras, a lei local, aqui infirmada, mesmo promovendo nítida 

renúncia de receita (isenção tributária) e criação de despesa (aporte para o Fundo 

Municipal), não fora precedida ou mesmo acompanhada de: a) estimativa do impacto 

orçamentário-financeiro no exercício em que deveria iniciar sua vigência e nos dois 

seguintes; b) de elemento apto a atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias; e, 

c) de prova de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária 

e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de 

diretrizes orçamentárias, ou, prova de medidas de compensação, no período em questão, 

por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base 

de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.  

  Violada, pois, a Constituição do Estado do Maranhão-CEMA: 

 

Art. 122. O Estado e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos: 

I - impostos; 

II - taxas, em razão do exercício do poder de Polícia ou pela utilização, efetiva 

ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao 

contribuinte ou postos a sua disposição; 

III - contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas; 

§ 1º Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados 

segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração 

tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, 

identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o 

patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. 

§ 2º As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. 

§ 3º É vedado ao Estado e aos Municípios renunciar à receita e conceder 

isenções e anistia sem interesse público justificado. 

 

  Some-se a isso, que, em simetria, houve ofensa à Constituição Federal, pois, 

na forma do art. 113 do ADCT, é requisito adicional para a validade formal de leis que 
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criem despesa ou concedam benefícios fiscais, a apresentação da estimativa de impacto 

orçamentário e financeiro no curso do processo legislativo para a sua aprovação. 

  Precedente do STF: 

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE DE IGREJAS E TEMPLOS 

DE QUALQUER CRENÇA. ICMS. TRIBUTAÇÃO INDIRETA. GUERRA 

FISCAL. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL E ANÁLISE DE 

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO. ART. 113 DO ADCT (REDAÇÃO DA EC 

95/2016). EXTENSÃO A TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. 

INCONSTITUCIONALIDADE. 1. A imunidade de templos não afasta a 

incidência de tributos sobre operações em que as entidades imunes figurem 

como contribuintes de fato. Precedentes. 2. A norma estadual, ao pretender 

ampliar o alcance da imunidade prevista na Constituição, veiculou benefício 

fiscal em matéria de ICMS, providência que, embora não viole o art. 155, § 2º, 

XII, “g”, da CF – à luz do precedente da CORTE que afastou a caracterização 

de guerra fiscal nessa hipótese (ADI 3421, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, 

Tribunal Pleno, julgado em 5/5/2010, DJ de 58/5/2010) –, exige a apresentação 

da estimativa de impacto orçamentário e financeiro no curso do processo 

legislativo para a sua aprovação. 3. A Emenda Constitucional 95/2016, por 

meio da nova redação do art. 113 do ADCT, estabeleceu requisito adicional 

para a validade formal de leis que criem despesa ou concedam benefícios 

fiscais, requisitos esse que, por expressar medida indispensável para o 

equilíbrio da atividade financeira do Estado, dirigi-se a todos os níveis 

federativos. 4. Medida cautelar confirmada e Ação Direta julgada procedente. 

(ADI 5816, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado 

em 05/11/2019, PUBLIC 26-11-2019) (grifei) 

 

  Manifestamente havida renúncia de receita e criação de despesa, sem que 

houvesse interesse público justificado (primário e secundário), padece de 

inconstitucionalidade material a Lei ordinária municipal nº 1.650/2016, pois, o disposto 

nos seus artigos 18, 19, 35 e 54, ofendem, diretamente, art. 113, do ADCT e o § 3º, do art. 

122, da CEMA. 

 

 

16.  Ação sem previsão orçamentária 

  Conforme já amplamente demonstrado e provado a partir dos documentos 

vindos da Casa de Leis, é inconstitucional a Lei ordinária municipal nº 1.650/2016, pois, 

esta iniciou programa não incluído nas leis orçamentárias. Violados, pois, o art. 138, da 
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Constituição estadual e o art. 167, da Constituição federal (aqui aplicada em simetria), a 

saber, respectivamente: 

 

Art. 138. São vedados: 

I - o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual; 

II - a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam 

os créditos orçamentários ou adicionais; 

(...) 

§ 1º Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro 

poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que 

autorize, sob pena de crime de responsabilidade. 

 

Art. 167. São vedados: 

I - o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual; 

II - a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam 

os créditos orçamentários ou adicionais; 

 

  Com efeito, houve fixação de despesa pública e autorização de gastos com 

omissão da correspondente fonte de custeio, com a necessária indicação dos recursos 

existentes. Nesse sentido: ADI 352 MC, rel. min. Celso de Mello, j. 29-8-1990, P, DJ de 8-3-

1991.   

  Esses fundamentos acima expostos (que por si só já são mais que suficientes) 

e a manifesta ausência de interesse público (primário e secundário) em se manter vínculo 

com a ré, impõem a interrupção da delegação. 

 

 

DA TUTELA PROVISÓRIA 

  

17.  Interrupção da delegação 

  À saciedade, as alegações de fato podem ser comprovadas apenas 

documentalmente, pois, a petição inicial é instruída com prova documental suficiente dos 

fatos constitutivos do direito do autor. Isso, pois, demonstrada a inexistência de fiel 

cumprimento, quando da edição da Lei ordinária municipal nº 1.650/2016 e do malfadado 



34 

 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
 

 

Rua Rui Barbosa nº 218, Centro CEP 65.900-440, Imperatriz/MA 

Contrato de Programa, às normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes. Com 

efeito, as nulidades e inconstitucionalidades assentadas, por si só, impõem a interrupção 

do vínculo jurídico inerente à delegação do serviço público. 

  Assim, não se pode permitir a manutenção da delegação, pois, ao lado da 

violação às normas de regência, o serviço público prestado pela ré não é adequado, haja 

vista não satisfazer as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, 

atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. Isso, está a 

impor a este ente e aos destinatários finais do serviço público, condições gravosas, tais 

como, prejuízo ao erário e fornecimento de água e esgotamento sanitário de péssima 

qualidade. 

  A esta altura, identificado o problema inerente ao saneamento básico local. 

  Assim, em honestidade intelectual, cooperação processual, observância à 

necessidade de continuidade do serviço público essencial e mais ainda, atentando-se ao 

interesse público, traz-se solução àquele problema. 

  Nesse cenário, há de ser deferida, de forma liminar (§ 2º, do art. 300, do 

CPC), tutela provisória para determinar, em linha lógica: 

i. a suspensão da eficácia (produção de efeitos) da Lei ordinária 

municipal nº 1.650/2016 e do Contrato de Programa celebrado pelo 

ex-gestor com a CAEMA, por serem ilegais e inconstitucionais; 

 

ii. que o serviço público de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário, no âmbito do território do município de Imperatriz-MA, e 

a gestão local da CAEMA sejam postos, na íntegra, como intervenção, 

sob a batuta desse juízo, o qual, haverá de, na forma do art. 149 c/c 

159 e seguintes, nomear administrador para gerir a questão; 
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iii. que a CAEMA, dada sua natureza jurídica e o objeto de fundo aqui 

discutido, na forma do art. 396 e seguintes do CPC, no mínimo – pois, 

o juízo, pode, à luz do art. 301 c/c art. 370, elencar outros – exiba os 

seguintes documentos: 

 completa escrituração contábil, notadamente, para se 

aferir passivos e ativos; 

 inventário completo de recursos humanos e materiais 

disponíveis e, no particular de agentes públicos 

empregados, a real situação funcional de cada um 

deles; 

 cadastro integral e especificado, de fornecedores e de 

consumidores; 

 inventário de bens;  

 acesso aos seus bancos de dados e sistemas 

operacionais; 

 planos de investimentos e ações; 

 etc. 

 Esses dados, que indubitavelmente estão na posse exclusiva 

da ré (art. 397, III, do CPC), hão de ser trazidos quer para aparelhar 

a intervenção, a ação do administrador e da comissão de transição, 

bem ainda, para servirem como elementos de prova à instrução e 

formação da livre convicção do magistrado, quando do julgamento 

de mérito (art. 397, II, do CPC), pois, se relacionam com (fatos) as 

nulidades e inconstitucionalidades apontadas, e com o fim de 

assegurar a adequação na prestação do serviço, bem como o fiel 

cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais 

pertinentes. 
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iv. acaso a CAEMA negue acesso aos dados/informações pertinentes, 

seja determinada sua busca e apreensão e demais medidas correlatas 

à eficácia e efetividade do pronunciamento judicial; 

 

v. seja, incontinenti, instituída Comissão de Apuração e Transição 

(composta pelo administrador judicial; agentes públicos deste ente, 

da CAEMA, do Estado do Maranhão, do Ministério Público e da 

Sociedade Civil), para anallisar as causas determinantes da medida e 

apurar responsabilidades, havendo de concluir os trabalhos no prazo 

sugerido de até cento e oitenta dias; e, 

 

vi. seja determinado que qualquer das atividades da CAEMA que gerem 

ônus pecuniário, presente ou futuro, somente se deem com 

autorização do juízo, após ouvido este autor. 

  Em todo caso, sob pena de multa diária não inferior ao valor de R$ 50.000,00, 

pelo descumprimento, e responsabilização pessoal dos agentes públicos responsáveis. 

 

 

PEDIDO 

 

18.   Frente o exposto, requer-se: 

 

a) Seja concedida tutela provisória, de modo liminar (§ 2º, do art. 300, 

CPC), para, havida chapada inconstitucionalidade material e formal 

(incidenter tantum), bem ainda, diversas nulidades na Lei ordinária 

municipal nº 1.650/2016 e do Contrato de Programa em tela, 

determine-se: 
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 a suspensão da eficácia (produção de efeitos) da Lei ordinária 

municipal nº 1.650/2016 e do Contrato de Programa celebrado 

pelo ex-gestor com a CAEMA; 

 que o serviço público de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário, no âmbito do território do município 

de Imperatriz-MA, e a gestão local da CAEMA sejam postos, 

na íntegra, como intervenção, sob a batuta desse juízo, 

nomeando-se, para tanto, administrador (art. 149 c/c 159); 

 que a CAEMA exiba (art. 396, CPC) os seguintes documentos: 

 completa escrituração contábil, notadamente, 

para se aferir passivos e ativos; 

 inventário completo de recursos humanos e 

materiais disponíveis e, no particular de 

agentes públicos empregados, a real situação 

funcional de cada um deles; 

 cadastro integral e especificado, de 

fornecedores e de consumidores; 

 inventário de bens;  

 acesso aos seus bancos de dados e sistemas 

operacionais; e, planos de investimentos e 

ações. 

 que, acaso a CAEMA negue acesso aos dados/informações 

pertinentes, seja determinada sua busca e apreensão e demais 

medidas correlatas à eficácia e efetividade do 

pronunciamento judicial; 

 seja, incontinenti, instituída Comissão de Apuração e 

Transição (composta pelo administrador judicial; agentes 

públicos deste ente, da CAEMA, do Estado do Maranhão, do 
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Ministério Público e da Sociedade Civil), para analisar as 

causas determinantes da medida e apurar responsabilidades, 

havendo de concluir os trabalhos no prazo sugerido de até 

cento e oitenta dias; e, 

 seja determinado que qualquer das atividades da CAEMA que 

gerem ônus pecuniário, presente ou futuro, somente se deem 

com autorização do juízo, após ouvido este autor. 

 em todo caso, sob pena de multa diária não inferior ao valor 

de R$ 50.000,00, pelo descumprimento, e responsabilização 

pessoal dos agentes públicos responsáveis. 

 

b) Sejam apreciadas e, integralmente, acolhidas as preliminares 

suscitadas, ex vi lege; 

 

c) Sejam citados, os réus; 

 

d) Seja intimado o Parquet; 

 

e) Seja, incidenter tantum, declarada a inconstitucionalidade material 

e formal da Lei ordinária municipal nº 1.650/2016; 

 

f) Seja, no controle de legalidade, declarada a nulidade Lei ordinária 

municipal nº 1.650/2016 e do Contrato de Programa, em questão; 

 

g) Ainda no mérito, seja assentada a resilição contratual, com a reversão 

da doação dos bens a este e sua consequente reintegração e imissão na 

posse deles, para a retomada da integral prestação do serviço público de 

fornecimento e abastecimento de água e esgotamento sanitário, pelo 

Município de Imperatriz; 
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h) Seja, estipulado, de acordo com o planejamento elaborado pelo 

administrador e pela Comissão, sob a supervisão do juízo, o processo 

de transição da administração; 

 

i) Seja a Requerida condenada a pagar custas processuais e honorários 

advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 20% sobre o valor da 

efetiva condenação (valor final apurado); e,  

 

j) Que todos os valores objeto da condenação sejam atualizados e 

corrigidos monetariamente até o efetivo pagamento. 

 

19.  Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em Direito 

admitidos, sobretudo, pela oitiva das partes e prova testemunhal, esta a ser arrolada do 

momento oportuno; bem ainda, pela eventual juntada de documentos.  

20.  Declaro, sob o grau de fé que a lei me outorga, serem as cópias acostadas, 

reproduções fiéis dos documentos originais. 

21.  Dá-se a causa o valor, para fins fiscais, de R$ 1.000.000,00. 

22.  Pede deferimento. 

  Imperatriz-MA, 28 de abril de 2021. 

 

ALESSANDRA BELFORT BRAGA 

Procuradora-Geral do Município 

 

 

PATRICK ALVES MADEIRA DE CARVALHO 

Procurador-Geral Adjunto 

 


