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                          DECISÃO                              

 

Trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público em face da Companhia de Águas e Esgotos do

Rio Grande do Norte – CAERN, com qualificação constante da exordial, cujo objeto liminar consiste:

“ a) a concessão de medida liminar, no sentido de determinar à demandada que apresente, no prazo de 30 (trinta)

dias, sob pena de multa diária, estudo técnico que contemple os seguintes pontos: a.1) razões que têm levado os consumidores do

Município  de  Upanema  a  sofrer  constantes  interrupções  no  fornecimento  de  água  potável  pela  CAERN,  especialmente

esclarecendo se o desabastecimento decorre de danos existentes na rede de tubulação que distribui a água, indicando os locais

em que o evento ocorre; a.2) quais as medidas de manutenção, prevenção e reparos da rede de distribuição de água que se

mostram necessárias para equacionar os referidos problemas de abastecimento; a.3) informar se há outras medidas técnicas ou

de infraestrutura que se mostrem necessárias para solucionar a problemática ora descrita, a exemplo da construção de estações

elevatórias, caixas d'água, ventosas ou outros equipamentos; a.4) apresentar proposta de cronograma para a implementação das

medidas referidas nos itens anteriores, a ser discutida entre as partes em audiência conciliatória conduzida por esse preclaro

Juízo, cuja designação ora se pleiteia, a ser agendada, preferencialmente, de forma coincidente com o prazo que vier a ser fixado

para a apresentação do mencionado estudo técnico”.

Lastreia seu pleito no abastecimento irregular de água no Município de Upanema, na essencialidade do referido

bem, e sua natureza de direito difuso.

É o relatório. Decido.

A  concessão  da  pretensão  manifestada  em juízo  se  dá,  normalmente,  ao  final,  depois  de  obedecidos  o

contraditório e a ampla defesa.

O art. 12, da Lei n. 7.347/85, que integra o microssistema de tutela coletiva, prevê a possibilidade de concessão

de mandado liminar em feitos submetidos ao referido microssistema:

“ Art. 12. Poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem justificação prévia, em decisão sujeita a agravo”.
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Com arrimo no artigo 300, do CPC/2015, extrai-se que para que sejam aceitos os pleitos advindos das tutelas de

urgência, é necessário o cumprimento dos pressupostos a fim de tornar válidos os efeitos da tutela requerida.

Assim, faz-se necessário provar de plano a probabilidade do direito vindicado e do perigo de dano irreparável ou

para assegurar o resultado útil  do processo, em conformidade com o disposto no art. 300, caput do CPC/15. Ou seja, há de

existir motivo relevante, bem como o perigo que a demora possa tornar inócua a proteção jurisdicional guerreada.

Pela importância, transcreve-se o teor do indigitado dispositivo legal:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano

ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os

danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder

oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Registre-se que o pleito de tutela  de urgência tem como finalidade principal  a  realização de estudo técnico

referente à irregularidade no fornecimento de água local.

In casu,  conforme preceitua o artigo 300 do CPC/15, fazem-se presentes os  requisitos  concomitantes para a

concessão da tutela de urgência, uma vez que houve a demonstração da probabilidade do direito vindicado, bem como do perigo

de dano e, não obstante, são os efeitos da hodierna decisão reversíveis.

Primeiramente, é  preciso asseverar  o próprio princípio da dignidade da pessoa consagra a ideia  do mínimo

existencial  e, consectariamente,  o próprio direito fundamental  à vida, os quais trazem o entendimento de que esse mínimo

existencial seria o conjunto de bens e utilidades básicas imprescindíveis para uma vida com dignidade, tais como a saúde, a

moradia, a educação fundamental e o próprio acesso à água, substância sem a qual não há como ter vida no planeta Terra. Violar-

se-ia, portanto, o mínimo existencial quando da omissão na concretização de direitos fundamentais inerentes à dignidade da

pessoa humana, como o próprio acesso universal à água, em que não há espaço de discricionariedade para o gestor público.

Torna-se importante, pois, que se amplie, ao máximo, o núcleo essencial do direito, de modo a não reduzir o conceito de mínimo

existencial à noção de mínimo vital.

Por sua vez, é preciso colacionar trecho de um texto publicado pelo Dr. Erivaldo Moreira Barbosa1

Em outro trecho da Agenda 21 (1992), no Capítulo 18, que trata da Proteção da Qualidade e do Abastecimento dos Recursos Hídricos:

Aplicação de Critérios Integrados no Desenvolvimento, Manejo e Uso dos Recursos Hídricos afirma-se:

“ A água é necessária em todos os aspectos da vida. O objetivo geral é assegurar que se mantenha uma oferta adequada de água de

boa qualidade para toda a população do planeta, ao mesmo tempo em que se preserve as funções hidrológicas, biológicas e químicas

dos  ecossistemas, adaptando as  atividades  humanas  aos  limites  da  capacidade  da  natureza  e  combatendo vetores  de  moléstias

relacionadas com a água. Tecnologias inovadoras, inclusive o aperfeiçoamento de tecnologias nativas, são necessárias para aproveitar

plenamente os recursos hídricos limitados e protegê-los da poluição”. [...]
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Segundo Vilar e Junior (2006), existe uma coesa relação entre a água e os direitos humanos, visto que esta é indispensável para uma

vida  digna e  é  condição prévia  para  o exercício de  inúmeros  direitos.  Asseveram que  o posicionamento do Comitê  dos  Direitos

Econômicos, Sociais e Culturais das Nações Unidas, diante da exclusão hídrica de milhares de pessoas em países subdesenvolvidos e

em países desenvolvidos, aprovou na 29ª sessão, realizada em Genebra de 11 a 19 de novembro de 2002, a Observação Geral nº 15,

que se reporta aos artigos 11 e 12, com o título o “direito à água”, o qual nos termos do documento consiste no fornecimento suficiente,

fisicamente acessível e a um custo acessível, de uma água salubre e de qualidade aceitável para as utilizações pessoais e domésticas de

cada um. Informam, inclusive, que a noção de fornecimento de água adequado deve ser interpretada de uma forma compatível com a

dignidade humana e não em sentido estrito, pela simples referência a critérios de volume e aspectos técnicos. [...]

A Lei Federal nº. 9.433/97, no Título I, Da Política Nacional de Recursos Hídricos, no Capítulo I, Dos Fundamentos, Art. 1º, inciso II,

grafa  que  “a  água  é  um recurso natural limitado, dotado de  valor  econômico”.  Apesar  dos  textos  hídrico-legais  tecerem tais

considerações, a água deve, antes de tudo, ser considerada um bem sócio-ambiental. Assim, ao invés de unicamente se priorizar a água

como um bem econômico, deve-se também, no mesmo nível de importância, considerar a água como um bem social. Em síntese, é

possível estabelecer um diálogo entre as dimensões econômicas, sociais e ambientais em torno da água, contudo, como pressuposto e

garantia, é imprescindível reconhecer e positivar a água, ou seja, insculpir, nos Documentos Jurídicos Internacionais e na Constituição

Federal de 1988, a Água como Direito Fundamental da Pessoa Humana. [...]

E conclui, ainda, o retromencionado autor que:

[...] A interpretação dada pelos atores sociais em prol dos Direitos Humanos e Fundamentais da Água ainda carece de um lugar de

destaque na agenda político-hídrica da Organização das Nações Unidas – ONU. É imperioso que a sociedade em geral seja informada

que a Organização das Nações Unidas – ONU – não reconhece a Água como Direito Fundamental da Pessoa Humana, mas incorpora

a máxima: a água é portadora de valor econômico.

Alguns Movimentos Sociais e parte de pesquisadores jurídico-hídricos alertam para o perigo da sociedade em se contentar apenas com

a “pretensão de universalidade” da Água como Direito Fundamental da Pessoa Humana, escrita na Declaração Universal dos Direitos

da Água (Carta de Intenções sem força cogente) e na Observação Geral nº 15, do Comitê dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais

(a ser implementada de forma lenta ao longo dos anos).

A perspectiva da Água vista como “Direito Fundamental” contribuirá para o alcance do princípio da igualdade material, uma vez que

esse recurso natural é essencial para a sobrevivência de todos os seres vivos, inclusive dos humanos.  O princípio ou fundamento,

“Dotado de Valor Econômico”, é também contributivo, pois induzirá os usuários à utilização racional da água, mas esse princípio, não

deve servir de justificativa para se repassar custos econômicos de forma dissimulada para as populações mais pobres.

Ao recepcionar a água como valor econômico, de acordo com as Diretrizes formuladas pela Organização das Nações Unidas (ONU) e

conforme prevê a Lei Federal nº. 9.433/97 (Lei de Águas), deveria paralelamente ser inserido nas legislações hídricas (internacional e

pátria), outro princípio, qual seja, a água como direito fundamental da pessoa humana. Dessa forma, haveria um equilíbrio entre as

dimensões econômica e social, ambas objeto de preocupação do Direito.

Concluindo, sem esgotar o debate, neste trabalho, abraçou-se a centralidade da tese monista, isto é, a água deve ser compreendida e

respeitada em ambas perspectivas, como Direito Fundamental da Pessoa Humana e Dotada de Valor Econômico.

Ademais, é preciso esclarecer que, nos termos do art. 23, XI, c/c o art. 225, ambos da Constituição Federal, não

só a gestão da água, como também este recurso natural é um bem de domínio público, como verbera o próprio art. 99, I, do

Código Civil que preceitua que são bens públicos os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças.
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Ainda, considerando, porém, que a água é um dos elementos naturais do meio ambiente e que este está inserido na

categoria dos direitos difusos, isto é,  daqueles direitos  pertencentes  a uma coletividade indeterminada e que transcende a

classificação tradicional de direito privado e direito público, tem-se que o conceito de dominialidade das águas não pode ser

visto sob o ângulo do Direito Privado. Nesse sentido é preciso entender que a dominialidade inerente aos recursos hídricos não

tem sinônimo de apropriação do bem, mas sim de gerenciamento.

No mesmo sentido a Lei  n.º  9.433 de 8 de janeiro de 1997 que instituiu a Política Nacional  dos  Recursos

Hídricos, deixou expresso logo no artigo primeiro que constitui-se como um dos fundamentos dessa política nacional o fato de

considerar a água como bem de domínio público.

Nesse passo, feitos os esclarecimentos acima, é inegável  que a água é um bem de domínio público e de uso

comum do povo, constituindo-se em um direito difuso de todos os seres humanos que dela necessitam, os quais, nos termos do

art. 1º, III, da Lei nº 9.433/97, devem receber prioridade, em situações de escassez, no uso de tão precioso líquido.

Pois  bem, a probabilidade do direito extrai-se  da irregularidade do fornecimento de água aos munícipes de

Upanema é fato notório, ratificado pelos documentos que dão lastro à peça vestibular, bem como a essencialidade do referido

bem, como demonstrado em linhas pretéritas.

Igualmente, o perigo de dano irremediável  encontra-se estampado na privação a que vem sendo submetida a

população do Município de Upanema a bem de domínio público e essencial: a água.

Diante do exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência declinado na peça inicial  para determinar que a

CAERN, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), limitado ao importe de

R$ 200.00,00 (duzentos mil reais), estudo técnico que contemple os seguintes pontos: 1) razões que têm levado os consumidores

do Município  de  Upanema a sofrer  constantes  interrupções  no fornecimento de  água potável  pela  CAERN, especialmente

esclarecendo se o desabastecimento decorre de danos existentes na rede de tubulação que distribui a água, indicando os locais

em que o evento ocorre; 2)  quais as medidas de manutenção, prevenção e reparos da rede de distribuição de água que se

mostram necessárias para equacionar os referidos problemas de abastecimento; 3) informar se há outras medidas técnicas ou de

infraestrutura que se mostrem necessárias para solucionar a problemática ora descrita, a exemplo da construção de estações

elevatórias, caixas d'água, ventosas ou outros equipamentos; 4) apresentar proposta de cronograma para a implementação das

medidas referidas nos itens anteriores, a ser discutida entre as partes em audiência conciliatória conduzida por esse preclaro

Juízo, cuja designação ora se pleiteia, a ser agendada, preferencialmente, de forma coincidente com o prazo que vier a ser fixado

para a apresentação do mencionado estudo técnico.

Proceda-se à intimação da parte ré quanto ao inteiro teor da presente decisão e sua citação para que não só

compareça na audiência de conciliação e mediação, a ser agendada pela Secretaria deste Juízo, devendo ser citado/intimado o

réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, como também, querendo, apresente contestação no prazo de 15 (quinze)

dias, alertando-o da regra do art. 344 do CPC/15. Atente-se que, em regra, o prazo para contestação iniciar-se-á no dia de

realização da  audiência  ou,  caso ambas  as  partes  manifestem,  expressamente,  desinteresse  na  realização de  audiência  de

conciliação, no dia do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu.

Se houver manifestação expressa de ambas as partes pela não realização da audiência de conciliação e mediação,

deverá a Secretaria cancelar a audiência antes designada e aguardar o decurso do prazo para resposta, observando que o termo

inicial será a data do protocolo do pedido de cancelamento da referida apresentado pelo réu. Quando houver mais de um réu ou

mais de um autor nos polos do processo, a audiência de conciliação somente será cancelada quando todos manifestarem-se,
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expressamente, nesse sentido. Se essa última hipótese ocorrer, o prazo para resposta de cada um dos réus será, respectivamente,

a data de apresentação de seu respectivo pedido de cancelamento da audiência.

Caso haja contestação e havendo nesta arguição de preliminar ou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do

direito do autor (NCPC, artigos 350 e 351), após a realização da audiência ou o cancelamento desta, dê-se vistas ao autor,

através de seu advogado, a fim de que se pronuncie a respeito, no prazo de 15 (quinze) dias, procedendo sempre a Secretaria

conforme o disposto no art. 203, § 4º, do NCPC.

Com ou sem contestação ou, após a manifestação sobre a contestação, se for o caso, faça-se conclusão.

 

UPANEMA  /RN, 13 de fevereiro de 2019

UEDSON BEZERRA COSTA UCHOA

 Juiz(a) de Direito

(documento assinado digitalmente na forma da Lei n°11.419/06)

 

 

1 Erivaldo Moreira  Barbosa  –  Doutor  em Recursos  Naturais/UFCG; Mestre  em Ciências  Jurídicas/UFPB; Professor  de  Direito Constitucional, Direito Ambiental e
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