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Ação Civil Pública/PROC
1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Pau dos Ferros
Estado do Rio Grande do Norte, rep/ pelo Secretario de Saúde Pública Estadual e
outros

Decisão interlocutória
Vistos etc.
Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público em desfavor do
Estado do Rio Grande do Norte, Município de Pau dos Ferros e Companhia de Águas e
Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN), narrando a inicial, em suma, que:
- a água fornecida pela CAERN aos munícipes de Pau dos Ferros possui odor
fétido, o que demonstra que o tratamento da água se encontra deficiente;
- embora a água não possua cheiro de podridão no momento em que chega às
residências, a permanência da água nos locais de destino (geralmente caixas
d'água), faz com que esta, pouco a pouco, passe a apresentar o mau cheiro;
- conforme apurado pelo Ministério Público, tal fato não decorre de falta de
limpeza nas caixas d'água pelos consumidores, mas no fato de as etapas de
tratamento da água estão sendo insuficientes para tratar ou eliminar a quantidade
de materiais orgânicos e inorgânicos presentes na água da barragem de Pau dos
Ferros no volume em que atualmente se encontra;
- a água distribuída pela CAERN, mesmo tratada, está sendo distribuída
contendo algas, além de pequenos organismos vivos visíveis a olho nu,
possivelmente microcrustáceos, as quais, chegam às residências e sem a luz do
sol para a sua fotossíntese, estariam morrendo e passando a se decompor, daí o
cheiro de podridão;
- ficam evidentes os riscos em virtude da distribuição da água sem tratamento
eficaz, sendo certo que mesmo os exames laboratoriais indicando que a água se
encontra potável no momento de sua entrega nas residências, o fato é que a água
distribuída a partir da barragem de Pau dos Ferros passa, depois de algumas
horas ou de um dia, a apresentar seu forte odor característico, o que deixa claro
que o tratamento da água não está sendo suficiente para manter a sua
potabilidade durante o período de consumo;
- a estação de tratamento de água de Pau dos Ferros não foi projetada para
suportar a situação atual da água extraída da barragem, pois não comporta1
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situações de escassez de água no manancial as algas e demais materiais
orgânicos e inorgânicos acabeam se proliferando ou se tornando mais
concentrados no ambiente;
- um dado trouxe maior alarme e necessidade de medidas urgentes, pois,
consoante matéria publicada no Jornal de Fato, publicado no dia 20 de setembro
de 2013, alguns reservatórios de água do Rio Grande do Norte só tem água
disponível para os próximos dois meses, dentre os quais a barragem de Pau dos
Ferros, que abastece as cidades de Pau dos Ferros, Rafael Fernandes, São
Francisco do Oeste e Luís Gomes, estando o fornecimento da água na iminência
de ser racionado ou interrompido por prazo indeterminado;
- conforme noticiado pela imprensa, o Estado do Rio Grande do Norte pretende
garantir o fornecimento de água por meio de duas obras alternativas: a) adutora
expressa diretamente da Barragem Santa Cruz, situada em Apodi, para Pau dos
Ferros; b) adutora de engate rápido, da rede de abastecimento de água de Itaú
para Pau dos Ferros, não se tendo até o momento nenhuma notícia de medida
prática no sentido de iniciar a execução de qualquer dessas obras a tempo de
garantir a continuidade do abastecimento de água à população de Pau dos
Ferros;
- os projetos, a licitação, o contrato e a obra precisariam ser concluídos e a
distribuição da água ser iniciada em dois meses, prazo no qual a barragem de
Pau dos Ferros poderá já haver esgotado sua capacidade de fornecimento de
água;
- o Ministério Público recebeu informação acerca da existência de aquífero
subterrâneo em Pau dos Ferros em condições de fornecer água para a população
local por meio da perfuração de poços, ainda que necessário o uso de
dessalinizadores;
- a CAERN distribui para a população uma média per capita de 385 (trezentos e
oitenta e cinco) litros de água por dia, quando o recomendado pela Organização
das Nações Unidas é de 110 (cento e dez) litros de água para cada pessoa por
dia;
- a adutora de engate rápido por possuir uma tecnologia moderna permite uma
construção de até 3km de tubulação por dia, de modo que uma adutora ligando a
rede de abastecimento de água do Município de Itaú ao Município de Pau dos
Ferros poderia ser construída em apenas quatorze dias, posto que a distância2
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- a água distribuída pela CAERN a partir da barragem de Pau dos Ferros não
apresenta a qualidade esperada, uma vez que deveria ser incolor, inodora,
insípida e livre de agentes patogênicos não só no momento de entrega às
residências, mas também durante o período estimado de consumo;
- o nível de água na barragem de Pau dos Ferros está muito abaixo do necessário
para manter o abastecimento à população, havendo risco concreto de colapso no
abastecimento em apenas dois meses;
- a CAERN se encontra distribuindo água em volume per capita bastante
superior ao recomendado pelas Nações Unidas.
Requereu o Ministério Público, ao final, a concessão de tutela antecipada no
sentido de obrigar os réus a:
- executarem, concluírem e porem em funcionamento, em até 30 dias, obras que
garantam a continuidade, pela rede canalizada, em definitivo, do abastecimento
doméstico de água potável à população de Pau dos Ferros, respeitados ainda os
critérios de potabilidade da Portaria nº 2914, de 12.12.2011, do Ministério da
Saúde, não apenas no momento de entrega da água nas residências, mas também
o durante o tempo médio estimado para o consumo, por meio de adutora
expressa, adutora de engate rápido, perfuração de poços (com ou sem utilização
de dessalinizadores) ou outra solução tecnicamente adequada, vedando-lhes a
realização de qualquer despesa orçamentária envolvendo publicidade, eventos
culturais e de lazer, homenagens, desfiles, festas, inaugurações, construção de
monumentos, estátuas ou bustos e quaisquer obras públicas, excetuadas as que já
estiverem regularmente sendo executadas na data da intimação sobre a liminar
ou as que comprovadamente se relacionarem a serviços públicos essenciais
inadiáveis, enquanto não cumprida integralmente a decisão judicial;
- garantirem a eliminação do mau cheiro e da cor atualmente existentes na água
fornecida à população de Pau dos Ferros, proveniente da barragem de Pau dos
Ferros ou de outra fonte de água que vier a ser utilizada, aplicando-se-lhes a
mesma vedação prevista no item anterior enquanto não cumprida a decisão
judicial;
- realizarem desde logo planejamento para abastecimento temporário por
carro-pipa em caso de colapso no sistema de abastecimento atualmente
implantado, garantindo o fornecimento de água potável e de qualidade à3
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disponível na barragem a fim de postergar o iminente colapso no abastecimento
de água em Pau dos Ferros;
- a previsão expressa da aplicação de multa astreinte pessoal contra a
Governadora do Estado, o Prefeito de Pau dos Ferros, o Presidente da CAERN
ou contra quem os suceder no curso da ação, no valor diário de R$ 1.000,00 (um
mil reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em caso de
descumprimento;
- decorridos dez dias de aplicação da multa prevista no item anterior, a remoção
cautelar do cargo do agente público que detenha o poder na estrutura
administrativa do Estado do Rio Grande do Norte, do Município de Pau dos
Ferros ou da CAERN de determinar a realização das obras ou medidas
necessárias ao cumprimento da ordem judicial (Governadora, Secretário
Estadual de Recursos Hídricos, Prefeito, Secretário Municipal de Obras, de
Planejamento, de Administração, Meio-Ambiente, Presidente, Diretor ou
Gerente da CAERN ou outra autoridade que se mostrar com atribuições
suficientes para o caso, nomeando gestor interino (interventor) para os atos de
gestão (estudos, projetos, licitações, empenhors, ordens de execução e outros)
estritamente necessários a viabilizar o cumprimento da decisão judicial, pelo
tempo que for preciso para tal fim;
- o bloqueio por meio do sistema BACENJUD de quantia a ser arbitrada por este
juízo, se necessário com base na oitiva de perito e sem prejuízo de majoração ou
minoração posterior, em contas bancárias de cada um dos réus em instituições
financeiras existentes no Brasil, tanto para garantir o cumprimento da tutela
antecipada, quanto para garantir o resultado útil do processo quando do
cumprimento da sentença.
Realizadas as intimações para ofertarem manifestação sobre o pleito liminar, as
partes assim se manifestaram:
- o Estado do Rio Grande do Norte requereu que a tutela antecipada fosse
apreciada após o oferecimento de contestação, sob o argumento de que no prazo
de 72 horas a Secretaria competente não teria como oferecer resposta;
- o Município de Pau dos Ferros sustentou preliminares de: a) inadequação da
via eleita, sob o argumento da não comprovação de dano material ou moral e
impossibilidade de ajuizamento em caso de dano eventual; b) incompetência da
Justiça Estadual, sob o argumento da necessidade de intervenção do ente federal,4
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impossibilidade do deferimento de liminar satisfativa contra a Fazenda Pública;
inaptidão do Município para cumprimento da tutela requerida, visto que os
projetos, os recursos financeiros ultrapassam os limites físico e financeiro do
Município; inexistência de lençol freático que permita o abastecimento de água
com qualidade em virtude de baixa vazão e água salobra; ser atribuição da
CAERN providenciar o tratamento da água. Requereu o Município a extinção do
feito sem resolução de mérito por inadequação da via eleita, o reconhecimento
da incompetência do Juízo e o indeferimento do pleito liminar.
- a CAERN sustentou preliminares de: a) incompetência do Juízo Estadual, em
virtude da barragem ser bem público pertencente à união, além da legitimidade
da união e do DNOCS para o polo passivo, sendo o saneamento básico
competência comum da União, Estados e Municípios, o ente federal deve figurar
como parte promovida, atraindo a competência da Justiça Federal; b)
ilegitimidade do Ministério Público Estadual, sendo a atribuição para a defesa do
patrimônio nacional e do meio ambiente do Ministério Público Federal, o qual já
instaurou inquérito para apurar danos ambientais de abrangência regional; c)
carência de ação, posto que as obras ora debatidas dependem de conveniência e
oportunidade a serem aferidas pelo Poder Executivo, não se admitindo
intervenção do Poder Judiciário, sob pena de violação do princípio da separação
de poderes; d) ilegitimidade da CAERN para a execução de obra de gestão de
recursos hídricos, o que é atribuição do Estado do Rio Grande do Norte, por
intermédio da SEMARH (Secretaria de Meio Ambiente e dos Recursos
Hídricos) e, no mérito, alegou a exiguidade dos prazos, haja vista a necessidade
de observância da lei de licitações e contratos; grave lesão à ordem e patrimônio
públicos em virtude da quebra do equilíbrio econômico-financeiro, acaso ocorra
o deferimento do pleito liminar; a CAERN já está realizando tratamento
adequado para a eliminação do mau cheiro e da cor da água; a água é potável; o
abastecimento temporário por meio de carro-pipa em face da situação de
emergência é atribuição da Defesa Civil da União do Estado e do Município;
violação do equilíbrio econômico-financeiro acaso a CAERN tenha que fornecer
água por meio de carro-pipa, pois haveria a necessidade de contraprestação pelo
serviço.
Às fls. 458474, houve o deferimento parcial dos requerimentos liminares
formulados pelo Ministério Público, nos seguintes termos:
A) INDEFIRO as preliminares sustentadas pelas partes promovidas;
B) DEFIRO, parcialmente, os pleitos liminares formulados na inicial para:
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B.1) DETERMINAR ao ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE que
execute, conclua e ponha em funcionamento, no prazo de 60 (sessenta) dias,
obras que garantam a continuidade, pela rede canalizada do abastecimento
doméstico de água potável à população de Pau dos Ferros, respeitados ainda os
critérios de potabilidade da Portaria nº 2914, de 12.12.2011, do Ministério da
Saúde, não apenas no momento de entrega da água nas residências, mas também
o durante o tempo médio estimado para o consumo, por meio de adutora
expressa, adutora de engate rápido, perfuração de poços (com ou sem utilização
de dessalinizadores) ou outra solução tecnicamente adequada, ficando vedada a
realização de qualquer despesa orçamentária envolvendo publicidade e
propaganda, sob pena de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais),
até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a incidir na pessoa da Governadora
do Estado ROSALBA CIARLINI ou quem lhe suceder;
B.2) DETERMINAR à CAERN que garanta a eliminação do mau cheiro e da
coloração escura atualmente existentes na água fornecida à população de Pau
dos Ferros, proveniente da barragem de Pau dos Ferros ou de outra fonte de água
que vier a ser utilizada, ficando vedada a realização de qualquer despesa
orçamentária envolvendo publicidade e propaganda, no prazo de 10 (dez) dias,
sob pena de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), a incidir na pessoa do Presidente da CAERN
YURI TASSO ou quem lhe suceder;
B.3) DETERMINAR ao ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE e ao
MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS que realizem planejamento para
abastecimento temporário por carro-pipa em caso de colapso no sistema de
abastecimento atualmente implantado, garantindo o fornecimento de água
potável e de qualidade à população, no prazo de 15 (quinze) dias, juntando-se
aos autos documentação comprobatória do cumprimento desta determinação, sob
pena de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$
10.000,00 (dez mil reais), a incidir nas pessoas da Governadora do Estado
ROSALBA CIARLINI ou quem a suceder, e na pessoa do Prefeito Municipal
LUIZ FABRÍCIO DO REGO TORQUATO ou quem o suceder;
B.4) DETERMINAR à CAERN que, no prazo de 10 (dez) dias, elabore,
divulgue entre a população e inicie de forma efetiva o racionamento de água
visando postergar o colapso no abastecimento, sob pena de multa diária, no valor
de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a
incidir na pessoa do Presidente da CAERN YURI TASSO ou quem lhe suceder;
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Secretário Estadual de Recursos Hídricos, Prefeito, Secretário Municipal de
Obras, de Planejamento, de Administração, Meio-Ambiente, Presidente, Diretor
ou Gerente da CAERN e, igualmente, INDEFIRO o pedido de nomeação de
interventor para cada cargo;
D) DEIXO para momento posterior a análise do pedido de penhora on line."
O Município de Pau dos Ferros apresentou manifestação às fls. 495/498.
Às fls. 508/512, a Caern interpôs embargos de declaração.
Às fls. 514/565, o MP acostou abaixo-assinado de iniciativa da Maçonaria,
requerendo solução para o problema da água e a implantação de uma adutora expressa.
Às fsl. 573/608, a Caern apresentou contestação. À essa defesa, foram acostados
os documentos de fls. 610/678.
O MP apresentou contrarrazões aos embargos de declaração às fls. 684/687.
Às fls. 688/692, está acostada decisão negando provimento aos embargos de
declaração interpostos pela CAERN.
Às fls. 710/716, o MP apresentou impugnação à contestação da Caern. Na
mesma oportunidade, requereu a intimação do Município de Pau dos Ferros para que
informasse acerca da perfuração de poços e a intimação da Caern para que apresentasse o
resultado da análise laboratorial da água.
Às fls. 718/732, a Caern comunicou a interposição de agravo de instrumento. À
fl. 724, a decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos. Foram deferidos os
requerimentos ministeriais de fl. 176.
Às fls. 737/743, foi comunicado o deferimento liminar, em agravo de
instrumento, da suspensão da vedação à realização de propaganda e publicidade pela Caern. Às
fls. 744/746, foi prestadas as informações do agravo.
O Município de Pau dos Ferros prestou informações sobre os poços às fls.
747/757.
À fl. 758, foi determinada a intimação da Caern para que informasse, de acordo
com as normas técnicas pertinentes, qual seria a distância entre a adutora e a pista de rolamento
e se, no caso da adutora de engate rápido discutida neste feito, essa distância estava sendo
obedecida.
Às fls. 764/770, foi acostada a contestação do Estado do Rio Grande do Norte.
Às fls. 771/772, o Ministério Público pugnou pela intimação do Município de
Pau dos Ferros para que informasse sobre a adoção de providências quanto à aquisição de
dessalinizadores. A intimação da Caern, por intermédio de seu representante regional, Djalma
Viana Vasconcelos, para que apresente a última análise laboratorial da qualidade da água que
está sendo distribuída à população.
Às fls. 776/806, a Caern acostou documentação referente ao procedimento de
elaboração e execução da adutora de engate rápido.
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Estado do Rio Grande do Norte. Com relação à distância da tubulação, o Parquet afirmou que
realizou diligências no local confirmando a distância irregular da adutora com a pista de
rolamento. Aduz in verbis:
"Sem necessariamente concordar com a colocação da tubulação tão próximo da
rodovia, entende o Ministério Público que a questão crucial, no momento, é
conclusão das obras da adutora de engate rápido para garantir o fornecimento de
água à população, sem prejuízo de providências posteriores para realocar os
tubos caso perícia constate o descabimento da justificativa ofertada pelos
executores da obra, e sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado caso a
tubulação, do modo como está, venha a ocasionar danos a terceiro, haja vista que
a decisão do Estado em alocar os tubos nos locais em que se encontram está
sendo, pelo que foi apurado, fiscalizada pelo próprio DNIT e pelos engenheiros
responsáveis pela obra, os quais estarão, naturalmente, responsáveis por suas
decisões técnicas."
À manifestação, o MP acostou relatório de diligência realizada no local às fls.
812/813.
À fl. 816, foi certificado o decurso do prazo para apresentação da contestação do
Município de Pau dos Ferros.
Sucintamente relatados, passo a fundamentar e decidir.
Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual em
desfavor do Município de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte e Caern, com o fito
de regularizar o fornecimento de água no Município de Pau dos Ferros.
Na decisão interlocutória de fls. 458/474, já foi suficientemente fundamentada a
necessidade de adoção de providências urgentes pelos demandados para solucionar os graves
problemas de abastecimento de água no Município de Pau dos Ferros. Os demandados, no
curso do feito, informaram algumas medidas adotadas para o cumprimento da liminar, dentre
elas a construção de uma adutora de engate rápido provisória e emergencial em Pau dos Ferros.
Conforme documentos acostados aos autos pela Caern às fls. 777/806, mesmo
considerando a urgência da adutora e a necessidade de terminá-la diante do colapso iminente no
abastecimento de água, não houve a dispensa, por óbvio, do cumprimento das normas técnicas
aplicáveis à espécie.
Às fls. 781/784, foi acostada a Instrução de Serviço n. 07 de 19 de maio de 2008,
na qual o DNIT uniformiza os procedimentos para ocupação longitudinal e/ou transversal das
faixas de domínio de Rodovias Federais sob sua jurisdição. Nessa norma, em seu item 1, são
estabelecidos diversos critérios, in verbis:
" 1. Dos critérios para ocupação das faixas de domínio
1.1.As obras deverão ser executadas de acordo com o projeto aprovado,
obedecendo as modificações e observações feitas nos mesmos.
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mesmos não poderão em hipótese alguma prejudicar o tráfego na rodovia.
1.3.O oleoduto ou adutora deverá ser instalado em faixa situada de 12m(doze
metros) a 16 (dezesseis metros) da cerca limítrofe das faixas de domínio,
correspondente ao local do canteiro entre as pistas e ruas laterais.
1.4. Sendo impossível manter o oloduto ou adutora nas faixas estabelecidas, com
necessidade de uma aproximação demasiada da pista, pode-se permitir seu
deslocamento em extensão apenas suficiente para contornar o obstáculo.
a) a princípio, não será permitida a instalação no acostamento. Caso não exista
alternativa, será apresentada justificativa técnica e projeto particular ao caso,
devendo o oleoduto ou adutora ser instalado dentro de tubo camisa, respeitando
os níveis da pista de rolamento, acostamento e drenagem e outros elementos do
corpo estradal."
Analisando o texto da instrução normativa, vê-se que deve ser respeitada certa
distância entre a adutora e a pista de rolamento, o que é óbvio, pois a excessiva proximidade
coloca em risco a integridade física e até a vida de todas as pessoas que transitam pela rodovia.
No caso específico da adutora de engate rápido de Pau dos Ferros, mesmo com
todas as considerações acerca da urgência, quando foi recentemente assinada a Ordem de
Serviço n. 01/2014, à fl. 804, em 14 de fevereiro de 2014, não se dispensou o cumprimento da
Instrução de Serviço n. 07/2014-DNIT, in verbis:
"Fica obrigada a Caern a cumprir o que pede o Manual de Procedimentos para a
permissão especial de uso das Faixas de Domínio das Rodovias Federais, o
Manual de Pavimentação, o Manual de Sinalização de Obras de Emergência e a
Instrução de Serviço n. 07 e 19 de maio de 2008 da Direção Geral em anexo."
Assim, a urgência não pode justificar o desrespeito deliberado ao cumprimento
de normas técnicas, que não estão ancoradas no espaço. Ao contrário, existem para garantir a
eficiência da prestação do serviço e a segurança de todos aqueles envolvidos no processo de
construção, bem como dos usuários.
No caso da adutora discutida nestes autos, como pode ser constatado por
qualquer indivíduo que passe pela rodovia e foi confirmado pelo Ministério Público em
diligência realizada no local à fl.812: " verificou-se que, em toda a extensão da obra, em
especial no trecho entre Pau dos Ferros e São Francisco do Oeste, os tubos da adutora foram
colocados em grande proximidade da pista de rolamento da BR, alguns dos quais instalados
acima do nível horizontal da pista."
Destarte, há elementos nos autos que, até o momento, indicam que a adutora de
engate rápido está sendo construída desobedecendo as normas técnicas previstas desde o início,
principalmente quanto à distância da pista de rolamento e manutenção do nível da pista.
O fenômeno da seca não é novidade, nem pode ser considerado como imprevisto9
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rondando nosso cotidiano. Justamente por ser um evento tão comum, lamenta-se
profundamente que os órgãos de administração e controle não tenham adotado as providências
necessárias para que se evitasse o colapso de abastecimento que já estamos vivendo e
anunciado há anos. A notícia de adoção de providências concretas para tentar, pelo menos,
contornar o problema deu-se apenas após o deferimento da liminar requerida pelo Ministério
Público.
Todavia, a urgência não pode ser pretexto para a construção de uma obra
inadequada, com o consumo de grande quantidade de recursos públicos, mas que não atenda
minimamente às normas de segurança adequadas à espécie. Em vários trechos da rodovia,
causando espanto na comunidade oestana, foram colocadas partes da adutora acima do nível da
pista de rolamento, a uma distância mínima da linha que demarca o fim da pista.
Essa extrema proximidade, e não é necessário ser técnico para perceber isso,
retira a possibilidade de os veículos valerem-se do acostamento em caso de qualquer
imprevisto, aumentando exponencialmente o risco de acidentes. Além disso, quando a adutora
passar a efetivamente cumprir o seu papel de fornecer água, a sua presença no acostamento
não apenas potencializará os riscos de acidentes fatais ( considerando a força da água
transportada nos dutos); como também, quando os acidentes ocorrerem, acarretará a suspensão
do fornecimento de água do Município de Pau dos Ferros até que o reparo seja realizado.
A norma técnica que está sendo descumprida pelos promovidos não se trata de
regra de caráter meramente formal, cujo cumprimento poderia ser considerado mero
preciosismo oco. Trata-se de norma com imediata repercussão na segurança de todas os
transeuntes.
A possibilidade de responsabilização futura do Estado não pode retirar de todos
os órgãos o dever de obediência às normas de segurança. Ora, a atuação do Estado deve ser
voltada a impedir danos, desempenhando suas atividades obedecendo ao princípio da
eficiência, nos termos do art. 37, caput da Constituição Federal de 1988. Entender que a
possibilidade de indenização posterior dá à administração carta branca para desempenhar suas
atividades da forma como bem entender distorce a ideia sobre a qual se assenta toda a estrutura
de Estado.
É verdade que algumas atividades estatais são mais propícias a causar danos,
tanto que a doutrina e a jurisprudência pátrias amadurecem conceitos como responsabilidade
objetiva e risco administrativo. Contudo, esses institutos não desnaturam a regra de que o
Estado, no exercício de suas atribuições, deve prevenir o dano.
Mais ainda, quando se analisa diretamente os bens jurídicos envolvidos no caso,
o que se busca proteger com o respeito das normas técnicas é a própria vida de pessoas
indeterminadas, o que não há como ser descurado.
E se existe responsabilidade a ser apurada posteriormente, não deve ser aquela
do Estado em indenizar a família dos falecidos, mas a dos responsáveis técnicos por essa
construção, que ofende o bom senso de qualquer indivíduo que transite pela via.
Diante dessa exposição e da confirmação nos autos de que diversos trechos da
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precisamente a Instrução de Serviços n. 07/DNIT, de 19 de maio de 2008, cabe ao Juiz valer-se
do seu poder geral de cautela previsto no art. 798, do Código de Processo Civil, adotando
providências que cessem a atual ameaça de danos a terceiros. Não se trata, evidentemente, de
determinar a retirada da adutora, mas apenas de determinar que sejam obedecidas as regras
técnicas pertinentes, principalmente no que diz respeito à distância da adutora da pista de
rolamento e manutenção do nível da pista. Isso poderá ser realizado afastando a adutora da
pista de rolamento ou mesmo deixando-a abaixo do nível da pista, com o revestimento
adequado.
É verdade que diante da urgência e da necessidade de terminar a obra
rapidamente, poderá haver a necessidade de os órgãos técnicos adaptarem as regras às
condições específicas e particulares dessa adutora, o que deverá ser comprovado nos autos
pelos demandados, sem, todavia, abdicar do dever de afastar a adutora ou pelo menos
enterrá-la, como já está sendo feito em alguns trechos.
A fim de que seja demonstrada efetivamente a disposição dos promovidos em
cumprir dessa determinação, deve ser acostado aos autos, em até dez dias, documento técnico
esclarecendo as providências a serem adotadas para a adequação da adutora a normas mínimas
de segurança no prazo de trinta dias.
Dessa forma, o Estado do Rio Grande do Norte e a Caern devem, no prazo
máximo de trinta dias, contados da intimação desta decisão, adequar a adutora de engate rápido
de Pau dos Ferros às normas técnicas pertinentes, mais precisamente à Instrução de Serviços n.
07/DNIT, de 19 de maio de 2008, ou esclarecer quais adaptações serão realizadas. No prazo de
dez dias contados a partir da intimação, deve ser acostado documento técnico com o
cronograma das adequações, bem como especificações das providências a serem cumpridas.
Após o decurso do prazo previsto para a finalização, devem acostar aos autos
laudos técnicos comprovando o cumprimento integral desta decisão.
Diante do exposto, com fulcro na argumentação acima exposta e no art. 37,
caput, da Constituição Federal e no art. 798 do CPC , determino que o Estado do Rio Grande
do Norte e a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – Caern, em até trinta
dias, comprovem nos autos a adequação da adutora de engate rápido de Pau dos Ferros às
normas previstas na Instrução de Serviços n. 07/2008-DNIT, sob pena de multa diária de
1.000,00 (mil reais) para cada um dos réus, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em
caso de descumprimento.
No prazo de dez dias a partir dessa intimação, deve ser acostado documento
técnico com o cronograma das adequações, bem como com as especificações das providências
a serem cumpridas.
Defiro os requerimentos formulados pelo Ministério Público às fls. 772.
Intime-se o Município de Pau dos Ferros para que, em dez dias, informe quais as providências
adotadas para a aquisição de dessalinizadores. Intime-se a Caern, por seu advogado e por
intermédio do gerente regional, Djalma Viana Vasconcelos, para que, em dez dias, apresente
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distribuída para a população.
Como a responsabilidade pela fiscalização da adutora de engate rápido também é
do DNIT, expeça-se ofício ao Ministério Público Federal, enviando cópia das fls. 758, 762,
776/806, 809/813 e desta decisão, para conhecimento e adoção das providências que entenda
cabíveis.
Designo audiência preliminar para o dia 12 de junho de 2014, às 14h30min, do
que devem ser intimados partes e procuradores.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se
Pau dos Ferros-RN, 02 de maio de 2014.
Ana Orgette de Souza Fernandes Vieira
Juiza de Direito
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