
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CANGUARETAMA

Rua Princesa Isabel, nº 190, Centro, Canguaretama/RN. CEP 59.190-000
Fone: (84) 9 9972-4630. E-mail: pmj.canguaretama@mprn.mp.br

EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA
COMARCA DE CANGUARETAMA/RN

Ref. IC e-mp nº  04.23.22930000035/2018-90

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE,
por meio do Promotor de Justiça que esta subscreve, vem, à presença de Vossa
Excelência com fulcro nos artigos 129, inciso III, 225, caput, e § 3º da Constituição
da República Federativa do Brasil, no artigo 84, incisos II e III da Constituição do
Estado do Rio Grande do Norte, na Lei Complementar Estadual nº 141/96, na Lei
Federal nº 7.347/85 e com amparo no Inquérito Civil n. 04.23.22930000035/2018-90
(incluso) propor a presente

AÇÃO CIVIL PÚBLICA C/C PEDIDO LIMINAR

em desfavor de

MUNICÍPIO DE CANGUARETAMA, pessoa jurídica de direito
público interno, CNPJ nº 08.36.017/0001-54, com sede na Rua
Padre Augusto Severo, 242, Centro - RN, CEP 59190-000,
representado pelo Prefeito Municipal;

pelas razões fáticas e jurídicas que passa a expor:

I. DOS FATOS

Trata-se Inquérito Civil nº 04.23.22930000035/2018-90, instaurado pela 2ª
Promotoria de Justiça de Canguaretama/RN com o objetivo de apurar a existência
de áreas de risco de desastres naturais nos municípios de Canguaretama e Baía
Formosa, bem como a inércia do Poder público em relação a essa questão.

A apuração teve início após um mapeamento de áreas de risco feito pelo
Serviço Geológico do Brasil – CPRM, empresa vinculada ao Ministério de Minas e
Energia do Governo Federal, no qual consta estudo das áreas de risco geológico em
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razão de movimentos de massa e inundações, dentre as quais se encontra o
município de Canguaretama, com pontos de risco de enchentes e inundações na
região central de sua área e também de deslizamentos e quedas de barreira em
Barra de Cunhaú.

No documento nº 1582637, o CPRM explana o risco de desastres no
município de Canguaretama mediante imagens e memoriais científicos, cuidando, no
expediente, de ressaltar o contexto geológico-geomorfológico e hidrológico do
território do ente demandado, ex vi:

Mapa dos pontos preocupantes em
Barra do Cunhaú

Mapa dos pontos preocupantes em
Barra do Cunhaú

Ilustra os locais preocupantes no Centro de Canguaretama
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“Contexto Geológico-Geomorfológico Local

O município de Canguaretama encontra-se inserido, geologicamente,
na Província Borborema, sendo constituído pelos litotipos Unidade
Canindé do Grupo Barreiras e pelos depósitos Colúvio-eluviais,
Flúvio-marinhos, Flúvio-lagunares, Aluvionares e Dunas Inativas.

Contexto Hidrológico

O município de Canguaretama possui 66% de seu território inserido
nos domínios da bacia hidrográfica do Rio Curimataú, que o limita a
N, 18,02% nos domínios da bacia hidrográfica do Rio Catu e 15,98%
nos domínios da bacia hidrográfica do Rio Guajú. Os principais
tributários são: a N, os Rios Pequiri, Espinho e os riachos Olho d’
Água, Catuzinho e Marajá; a S, o Rio Guaju e o riacho Uriuninha; a
E, o Rio Curimataú e o Oceano Atlântico; a W, o Rio Pequiri e o
riacho Quebradinha; na porção central, o Rio Espinho. Não há
açudes com capacidade de acumulação superior a 100.000m3.

O padrão de drenagem é o dendrítico.

Quando, nos períodos chuvosos, o volume de água supera a
capacidade de escoamento pelas calhas fluviais. Os problemas
gerados por enchentes e inundações dependem, fundamentalmente,
da forma e do grau de ocupação antrópica das áreas ribeirinhas e da
frequência de ocorrências de cheias.”

No mesmo levantamento, a CPRM expõe os resultados obtidos e
sugestões a fim de evitar desastres sociais e ambientais e, com isso mesmo,
preservar vidas humanas e o meio ambiente ecologicamente equilibrado (CF, art.
225). Vejamos:

“(...). Em linhas gerais, essas áreas são representadas por uma
ocupação sobre e no sopé de falésias em Barra do Cunhaú e a
ocupação inadequada de áreas situadas na planície aluvionar do rio
Jiquí e seus afluentes, submetidas a enchentes e alagamentos,
causando problemas diversos para as moradias instaladas no leito
do rio e em sua planície de inundação. Tudo isso é resultante de um
processo histórico de crescimento do município, sem controle e
planejamento. As sugestões apresentadas incluem desde a remoção
de famílias em situação de emergência, localizadas nas áreas de
risco destacadas nos mapas de setorização, e de conhecimento da
Defesa Civil Municipal, até obras e estudos geotécnicos para
avaliação em detalhe e dimensionamento correto por profissionais
capacitados, bem como ações mais simples de trabalho conjunto
com as lideranças locais (bairros) para avisos e alertas de
emergência em caso de chuvas mais fortes e outros eventos. A
consolidação de uma Defesa Civil Municipal agregando profissionais
experientes de diversas áreas como engenheiros, geotécnicos e
campanhas de sensibilização junto às comunidades (palestras,
cursos, campanhas preventivas antes da época das chuvas), além
da formação de líderes comunitários que possam apoiar nas horas
de emergência, constitui um ponto fundamental na questão de
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segurança pública do município. Ressalta-se que dentre todas as
ações sugeridas, devem ser foco no município em função da
situação de risco apresentada: 1. No Centro, setor 01, algumas
residências ficam parcialmente inundadas durante as cheias do rio.
Sugere-se a remoção de famílias em ocasiões de grandes cheias.
Outra medida recomendada são obras de urbanização e revitalização
da área, procurando cumprir a legislação ambiental vigente, no que
se refere a áreas de proteção permanente nas margens de rios. 2.
Na região de Barra do Cunhaú, setores 02 e 03 o risco está
associado a ocupação em áreas de falésias. As residências
encontram-se sobre ou no sopé destas formações e por serem pouco
resistentes ao intemperismo e ações antrópicas, podem vir a
desmoronar causando transtornos e risco de morte para as pessoas
que residem próximas a elas. As falésias representam morfologias
litorâneas originadas por processos erosivos naturais, relacionados
com oscilações do nível relativo do mar e mudanças nas condições
climáticas ocorridas a muito tempo. Ações antrópicas que
modifiquem a geometria das encostas e a dinâmica do escoamento
superficial das falésias e circunvizinhanças produzirão impactos
negativos imediatos, de alta magnitude e irreversíveis. Sugere-se
também: • Campanhas de educação ambiental para a população,
promovendo o entendimento dos prejuízos causados pelo descarte
irregular e o acúmulo de lixo nas encostas e drenagens; •
Campanhas de sensibilização da população para apoiar a Defesa
Civil nos momentos de emergência, entendendo a necessidade de
evacuações imediatas ou permanentes. Palestras em igrejas, praças
e escolas, bem como distribuição de cartilhas e sessões de vídeos
com situações de emergência podem colaborar para o entendimento;
• Manutenção e limpeza das obras públicas, como galerias de águas
pluviais, evitando o acúmulo de lixo, crescimento de vegetação,
vazamentos e infiltrações. • Vistorias efetivas e periódicas por
profissionais da área de engenharia e/ou geotecnia, com realização
de obras adequadas e dimensionadas para o município. Ressalta-se
também a importância da elaboração de um plano de ordenamento
territorial do município, visando o planejamento de ocupação urbana
e rural de forma adequada e sustentável.”

Instrumentalizado com o citado relatório público, o Parquet oficiou
inúmeras vezes o demandado para, no mínimo, informar o que teria feito para sanar
ou equalizar os riscos detectados pela CPRM, contudo nada de concreto restou
elaborado. O que se colheu, em mais de cinco anos de procedimento, foi uma
omissão inveterada do ente em envidar providências para debelar problemas que,
quando se implementam, resultam em elevado saldo de vidas perdidas.1

1 Cite-se o recente desastre verificado na região de Recife/PE neste mês de Maio, em que já se
noticia em torno de 100 pessoas falecidas em razão de enchentes e desabamentos. Vide
<https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2022/05/31/chega-a-100-numero-de-mortes-por-causa-
das-chuvas-no-grande-recife.ghtml>. Outros desastres também tiveram na ordem do dia do brasileiro,
tais como os verificados no sul do Estado da Bahia em dezembro de 2021
<https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/e-o-maior-desastre-natural-da-historia-da-bahia-diz-o-governa
dor-rui-costa/> e ocorridos em Petropólis/RJ no mês de março de 2022
<https://www.poder360.com.br/brasil/chuvas-em-petropolis-ja-mataram-233-pessoas-em-2022/>.
Todos os links acessados em 31 de maio de 2022.
2ªPmJ de Canguaretama                                                                                                                     Página 4 de 8

https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2022/05/31/chega-a-100-numero-de-mortes-por-causa-das-chuvas-no-grande-recife.ghtml
https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2022/05/31/chega-a-100-numero-de-mortes-por-causa-das-chuvas-no-grande-recife.ghtml
https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/e-o-maior-desastre-natural-da-historia-da-bahia-diz-o-governador-rui-costa/
https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/e-o-maior-desastre-natural-da-historia-da-bahia-diz-o-governador-rui-costa/
https://www.poder360.com.br/brasil/chuvas-em-petropolis-ja-mataram-233-pessoas-em-2022/


A ausência de política pública preventiva, tal qual na espécie, pode e
deve ser submetida ao crivo do Poder Judiciário, cuja finalidade é afastar desastres
ambientais e resguardar direitos das populações eventualmente atingidas pelas
enchentes e desabamentos de terra, os quais geralmente fulmina o mínimo de
dignidade que existia até então (direito à moradia), isso quando não finda em algo
ainda mais trágico.

É o que importa relatar.

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

A Carta Constitucional disciplinou a organização e ocupação do espaço
urbano, basicamente, por intermédio da redação do art. 182, in litteris:

“Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo
Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei,
tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções
sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes.”

Como se vê, a Constituição Federal determinou que as diretrizes fossem
veiculadas em lei específica, o que de fato ocorreu com a edição da Lei 10.257/01,
denominado “Estatuto das Cidades”, sendo, na verdade, verdadeira bíblia de
observância obrigatória aos gestores municipais.

Nesta toada, curial invocarmos o disposto no art. 2º do Estatuto, ponto
nodal da presente lide:

“Art. 2o A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno
desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade
urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais:

(...)

VI – ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar:

a) a utilização inadequada dos imóveis urbanos;

b) a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes;

c) o parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivos ou
inadequados em relação à infra-estrutura urbana;

d) a instalação de empreendimentos ou atividades que possam
funcionar como pólos geradores de tráfego, sem a previsão da
infra-estrutura correspondente;

e) a retenção especulativa de imóvel urbano, que resulte na sua
subutilização ou não utilização;

f) a deterioração das áreas urbanizadas;

g) a poluição e a degradação ambiental;
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h) a exposição da população a riscos de desastres.”

In casu, verifica-se que o município tem sido omisso pois, em que pese
notificado diversas vezes pelo Ministério Público, não diligenciou, sequer, uma
vistoria nos locais apontados pelo Órgão Técnico, tampouco envidou esforços para
mitigar os castigos que decorrem das enchentes e dos deslizamentos.

Nem mesmo o mínimo restou executado pela municipalidade, como por
exemplo a sinalização de locais de riscos e/ou um plano a ser executado a longo
prazo que pudesse contemplar todas as sugestões da CPRM.

Com efeito, o que se pretende com a presente actio é que o município
demandado providencie inicialmente uma inspeção no local e, sendo o caso, alerte
os moradores vizinhos dos riscos de ali residirem, sem prejuízo de que envide
esforços para a realização de obras emergenciais com vistas a evitar desastres e
degradação ambiental, tudo demonstrado por meio de laudos apresentados a esse
Juízo.

III - DO PEDIDO LIMINAR

Dispõe o art. 12 da Lei 7347/85 que “Poderá o juiz conceder mandado
liminar, com ou sem justificação prévia, em decisão sujeita a agravo.” A liminar,
neste caso, estaria sujeita à regulamentação do Código de Processo Civil, isto é,
sujeita a demonstração de fumus boni iuris e periculum in mora.

No caso em liça, resta induvidoso a omissão do município, especialmente
da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, porquanto diversas vezes instada
para prestar esclarecimentos sobre a situação, quedou-se inerte, o que ofende
manifestamente o dever de guarda e preservação imposto à municipalidade. Nem
mesmo as recomendações necessárias estão sendo expedidas pelo requerido,
sendo que este deveria prestar esclarecimentos sobre a situação, mormente quando
do início do inverno, como nos dias atuais. Em suma, cediço que estamos em época
de chuvas torrenciais na Comarca, razão pela qual se mostra urgente o pleito
vindicado.

O periculum in mora é evidente, diante dos riscos apontados em laudo,
forte na possibilidade de acidentes acontecerem e ceifarem vidas humanas.

A liminar solicitada seria, tão somente, para compelir o demandado a: i)
no prazo não superior a 15 (quinze) dias, providencie a colocação de sinalização em
todos os lugares identificados pela CPRM, bem como a inspeção técnica nos locais
e, sendo o caso, alerte os moradores dos riscos de ali residirem, sem prejuízo de
que, excepcionalmente, envide esforços para a realização de obras emergenciais
com vistas a evitar desastres e degradação ambiental, tudo demonstrado por meio
de laudos e relatórios apresentados a esse Juízo, sob regular contraditório do
Parquet.

III – PEDIDOS

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte
requer:
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A) – o deferimento do pedido liminar, após a notificação do Órgão de
representação da Pessoa Jurídica, para compelir o demandado, no prazo não
superior a 15 (quinze) dias, que providencie a sinalização em todos os lugares
identificados pela CPRM, bem como a inspeção técnica nos locais e, sendo o caso,
alerte os moradores dos riscos de ali residirem, sem prejuízo de que,
excepcionalmente, envide esforços para a realização de obras emergenciais com
vistas a evitar desastres e degradação ambiental, tudo demonstrado por meio de
laudos e relatórios apresentados a esse Juízo, sob pena de multa e outras medidas
coercitivas da lei processual civil;

B) – o aprazamento de audiência de conciliação e mediação, nos termos
do art. 334 do CPC, finda a qual iniciará o prazo para o oferecimento de
contestação;

C) – no mérito, o julgamento procedente do pedido principal da presente
Ação Civil Pública, confirmando o pleito liminar, no sentido de compelir o Município
de Canguaretama a providenciar/executar as seguintes obrigações:

1) A sinalização em todos os lugares identificados pela CPRM, bem como
a inspeção técnica nos locais e, sendo o caso, alerte os moradores dos
riscos de ali residirem, sem prejuízo de que, excepcionalmente, envide
esforços para a realização de obras emergenciais com vistas a evitar
desastres e degradação ambiental;

2) A remoção de famílias em situação de emergência, localizadas nas
áreas de risco destacadas nos mapas de setorização (Centro e Barra
do Cunhaú), mediante a execução de obras de urbanização e
revitalização da área, na forma  da legislação ambiental vigente;

3) A criação/consolidação de uma Defesa Civil Municipal composta por
profissionais experientes de diversas áreas como engenheiros,
geotécnicos e campanhas de sensibilização junto às comunidades
(palestras, cursos, campanhas preventivas antes da época das
chuvas), além da formação de líderes comunitários que possam apoiar
nas horas de emergência;

4) A realização periódica de manutenção e limpeza das obras públicas,
como galerias de águas pluviais, evitando o acúmulo de lixo,
crescimento de vegetação, vazamentos e infiltrações;

5) A realização de vistorias efetivas e periódicas por profissionais da área
de engenharia e/ou geotecnia, com realização de obras adequadas e
dimensionadas para o município.

D) – a publicação de edital nos termos do artigo 94 da Lei nº 8.078/90;

E) – a produção de todas as provas em direito admitidas, notadamente as
colhidas no incluso procedimento ministerial.

Dá-se à causa o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para fins fiscais.
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Pede deferimento.
Canguaretama/RN, datado eletronicamente.

Rafael Silva Paes Pires Galvão
Promotor de Justiça
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