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DECISÃO
I – Defiro o pedido para a inclusão no pólo passivo do
Estado do Rio Grande do Norte, razão porque deve ser ordenada sua
citação para, querendo, no prazo de 60 (sessenta) dias, apresentar
contestação.
II - Trata-se de pedido de reconsideração formulado
pelo Ministério Público acerca da decisão de f. 335/339, a fim de
que seja integralmente concedido o provimento antecipatório
requerido no bojo da inicial.
De fato, esse juízo concedeu, apenas em parte, a
liminar requerida ao entender que a parte autora pretendia a
imposição de obrigação de fazer específica (construção de adutora)
a CAERN e ao Município de Luís Gomes-RN, cuja responsabilidade é
do Estado do RN. Esse juízo continua
entendendo o mesmo a
respeito desse ponto. Tanto isso é verdade que a construção da
Adutora do Alto Oeste já foi iniciada pelo próprio Estado do RN,
mas, não se sabe por qual motivo, a obra se encontra paralisada.
Mas, diante da inclusão do Estado do RN no pólo
passivo, esta situação está contornada, de forma que o Estado do
RN deve assumir a obrigação de resolver o problema de
desabastecimento de água no Município de Luís Gomes, com a
consecução de projetos e obras necessárias a tal desiderato. A
imposição dessa obrigação não implica em afronta ao princípio da
separação dos poderes, mas do reconhecimento de inequívoco
descumprimento de obrigações constitucionais por parte do poder
público e de ausência prestação de serviços públicos essenciais,
ligados diretamente à saúde e à vida da população. Não há como
invocar a discricionariedade administrativa sobre os fins ora
pretendidos que é justamente o abastecimento do bem mais precioso
à vida.
Assim, o Estado do RN deve reiniciar as obras da
Adutora do Alto Oeste ou proceder à construção de outras obras
necessárias a resolver o problema de falta de d'água. Aqui sim,
com bem disse o órgão ministerial, incide a discricionariedade de
meios, podendo o Estado eleger a obra ou a solução técnica que
entenda mais adequada à finalidade de fornecimento de água.
Outrossim, no concerne a CAERN, melhor analisando a
questão
diante
do agravamento do problema, a imposição do dever de
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abastecimento
apenas
com
carros
pipas
tem-se
revelado
manifestamente insuficiente. Hoje mesmo deparei-me, em frente ao
fórum, onde há um reservatório onde é colocada água dos caros
pipas, com uma extensa fila de moradores aguardando a chegada dos
caminhões.
Assim, na mesma linha de entendimento, isto é, de que
não cabe invocar discricionariedade sobre um serviço público
relacionado à dignidade da pessoa humana, através de juízos de
oportunidade
e
conveniência,
mas
apenas
sobre
a
forma
(discricionariedade de meios) como esses serviços devem ser
implementados, reconsidero o pedido de tutela antecipada para
impor a CAERN a obrigação de adotar outras soluções, além do
fornecimento de carros pipas, para minorar o problema de
desabastecimento até a conclusão das obras definitivas por parte
do Estado do RN, seja através de perfuração de poços, bombeamento
de água, mini-adutora para trazer água do Município vizinho de
Major Sales-RN, ou outra solução viável, no sentido de trazer,
provisoriamente, água encanada novamente às torneiras da população
de Luís Gomes-RN.
Isto posto, evoluo e reconsidero, em parte, a decisão
de f. 335/340, para, além do que já foi determinado, deferir os
seguintes pleitos antecipatórios:
A) que o Estado do RN reinicie as obras da Adutora do
Alto Oeste ou proceda à construção de outras obras necessárias a
resolver o problema de falta de d'água em Luís Gomes, no prazo de
06(seis) meses, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais);
B) que CAERN adote outras soluções para minorar o
problema de desabastecimento, até a conclusão das obras
definitivas por parte do Estado do RN, seja através de perfuração
de poços, bombeamento de água, construção da mini-adutora para
trazer água do Município vizinho de Major Sales-RN, ou outra
solução viável, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa
diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
Intimem-se com urgência. Cumpra-se.
Luís Gomes-RN, 19 de abril de 2012.
Rivaldo Pereira Neto
Juiz de Direito
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