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Autos n.º: 5000222-81.2019.8.13.0452 

Autor: Município de Nova Serrana 

Réus: COPASA – Companhia de Saneamento de Minas Gerais  

 

 

SENTENÇA 

 

  O Município de Nova Serrana ajuizou a presente Ação Civil Pública em face da 

COPASA – Companhia de Saneamento de Minas Gerais, ambos já qualificados nos 

autos, alegando que, conforme contrato celebrado entre as partes, na data de 09/07/2010, a 

ré ficou responsável pelo abastecimento de água no Município de Nova Serrana, pelo 

período de 30 (trinta) anos.  

  Afirma que, apesar do sistema de abastecimento de água do Município de Nova 

Serrana estar apresentando sinais de exaustão e ser operado em sua capacidade máxima há 

anos, entrou em sério colapso, deixando grande parte da cidade sem abastecimento de água 

por vários dias seguidos, o que causa grande sofrimento à população local, a qual ficou 

sem água potável, inclusive para beber.  

  Assevera que quase todos os bairros da cidade, especialmente aqueles situados em 

locais altos, estão sendo privados do fornecimento diário e contínuo de água e imputa tal 

causa à ineficiência na prestação do serviço público de abastecimento.  

  Aponta falha na execução do contrato de concessão de serviço público, eis que a 

COPASA não estaria fornecendo a quantidade de água suficiente para suprir a demanda da 

cidade e, além disso, interrompe constantemente o fornecimento, taxando o serviço 

prestado de “ineficiente e ineficaz”, concluindo pela existência de “prejuízo e dano difuso 

e coletivo, incomensurável aos cidadãos”. 

  Aduz que o desabastecimento e a constante interrupção do serviço de fornecimento 

de água ocorrem porque a COPASA não teria investido em obras destinadas à ampliação 

da sua capacidade de reserva de água tratada, deixando de adequar-se à atual e futura 

demanda e, portanto, negligenciando com uma de suas obrigações contratuais, já que teria 

a obrigação de investir.  
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  Ressalta que não se trata de questão de estiagem, ou seja, que a falta de água não 

decorre simplesmente de um período de seca, mas sim da negligência da COPASA, já que 

esta não teria realizado os investimentos necessários. Transcreve a Resolução n.º 40/2013 

da ARSAE – Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento 

Sanitário do Estado de Minas Gerais, apontando obrigações do prestador de serviços. 

Destaca, ainda, a essencialidade do serviço de fornecimento de água, relacionando-o ao 

princípio da dignidade da pessoa humana e ainda à garantia da saúde, segurança e da 

própria vida, concluindo pela existência de um dano moral coletivo.  

  Afirma, ainda, que o Município de Nova Serrana editou o Decreto n.º 007/2019, 

reconhecendo a crise hídrica na cidade, e que tal decreto previu a realização de estudos 

técnicos para possível intervenção da concessão do serviço.  

  Prossegue narrando que diversos bairros na cidade estão ficando por até 08 (oito) 

dias sem abastecimento de água, como, por exemplo, os bairros Concesso Elias, Esplanada, 

Novo Horizonte, Frei Ambrósio, Amaral e Campo Belo, enquanto outros bairros estão 

ficando com abastecimento parcial, somente em períodos noturnos.  

  Ao final, formula o seguinte pedido liminar, em antecipação de tutela:  

 

que a requerida Copasa, adote e execute todas as previdências necessárias para, 

no prazo máximo de cinco dias, ou outro fixado por Vossa Excelência, 

restabelecer e garantir o abastecimento regular e contínuo de água potável em 

todo o município de Nova Serrana, inclusive utilizando, se for o caso, 

caminhões-pipa para encher os reservatórios, perfuração de poços artesianos, 

realizando tudo mais que for necessário, sob pena de multa cominatória diária 

de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento da ordem. 

  

  Ainda como pedido liminar, o autor requereu:  

 

que a ré seja compelida a elaborar e apresentar, em 30 dias, um detalhado e 

completo diagnóstico de todo o sistema hídrico instalado no Município, 

especificando suas características, deficiências, capacidade, o tempo estimado 

para o definitivo restabelecimento do serviço de abastecimento de água em todos 

os bairros, a capacidade de reservação e o estado de preservação dos mananciais 

que abastecem o município, tudo sob pena de multa diária. 

   

  Como pedidos finais, requereu o Município de Nova Serrana que a COPASA seja 

condenada nas seguintes obrigações de fazer: i) consistente em manter e garantir o 
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fornecimento contínuo, adequado, eficiente, regular e ininterrupto de água potável e tratada 

em todo o Município, durante 24 horas por dia e em quantidade suficiente para o 

abastecimento de toda a população; ii) construção, realização e execução de obras de 

infraestrutura, no prazo de 30 dias, necessárias ao abastecimento de água de todo o 

Município; iii) construção, realização e execução de obras de infraestrutura, no prazo de 

30 dias, necessárias para aumentar a reservação de água suficiente e adequada à atual 

demanda do município.  

  Requereu, também, a condenação da COPASA no pagamento de danos morais 

coletivos, no valor de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), em razão do 

descumprimento das obrigações assumidas durante a execução do contrato de concessão, 

notadamente o atual desabastecimento de água que teria ocasionado uma crise hídrica, 

gerando sofrimento, privação e desassossego a milhares de munícipes.  

  Pugnou ainda pela condenação da COPASA ao cancelamento total das tarifas 

de água nos bairros afetados pelo desabastecimento de água por período longo, indicando 

quais seriam esses bairros; e ainda, quanto aos demais bairros, requereu o abatimento de, 

pelo menos, 30% nas faturas de água cobradas pela ré, relativamente ao período em que 

não houve a prestação do serviço contínuo de fornecimento de água. 

 A petição inicial veio acompanhada de documentos, separados em blocos de 

arquivos, com seus respectivos IDs. Após realizado o download dos autos eletrônicos, os 

documentos que instruíram a petição inicial estão nas ff. 30/90. Por oportuno, registra-se 

que se optou por fazer o download dos autos eletrônicos e todas as referências às folhas 

dos autos encontram correspondência no arquivo baixado eletronicamente. Isso permitiu a 

análise de todo o processo, mesmo nos momentos de instabilidade do PJe.  

  Emenda à inicial na f. 92, apenas para incluir bairros que estariam com o 

fornecimento de água interrompido há mais de oito dias.  

  Despacho de f. 95 facultou a manifestação do autor sobre a competência do Juízo e 

cláusula de arbitragem. Manifestação do Município de Nova Serrana às ff. 97/98.  

  Decisão de ff. 99/103 deferiu parcialmente a liminar para determinar que a ré, 

no prazo de 15 dias, elabore e apresente completo diagnóstico de todo o sistema hídrico 

instalado no Município de Nova Serrana, especificando suas características, deficiências, 
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capacidade, tempo estimado para o definitivo restabelecimento do serviço em todos os 

bairros, a capacidade de reservação e o estado dos mananciais, indicando, ainda, em quais 

bairros o abastecimento vem sendo deficitário e quais as medidas adotadas.  

  Interposto agravo de instrumento pelo autor, foi indeferido o pedido de antecipação 

dos efeitos da tutela recursal (ff. 119/124). Posteriormente, sobreveio nova decisão e o 

agravo de instrumento perdeu seu objeto (ff. 649/653).  

  Manifestação do autor reiterando a análise do pedido liminar, no tocante a compelir 

a ré em obrigações de fazer (f. 129). Despacho de f. 132 determinando que se aguarde o 

prazo concedido à ré para o cumprimento da decisão anterior.  

  Apresentação, pela ré, da nota técnica de ff. 143/524. 

  Audiência de conciliação realizada à f. 529, oportunidade em que a ré se 

comprometeu a, no prazo de 48 horas, apresentar petição e nota técnica indicando as obras 

a curto prazo que estavam sendo realizadas e os prazos de sua realização para sanar o 

problema de abastecimento de água, em até 180 dias.  

  A ré juntou a nota técnica referida na audiência de conciliação às ff. 533/534. 

  Nova manifestação do autor, pugnando pela concessão da medida liminar 

postulada, quanto às obrigações de fazer (f. 535).  

  O Ministério Público teve ciência do processo (f. 537).  

  Decisão de ff. 538/542 deferiu parcialmente a liminar para determinar à ré as 

seguintes obrigações de fazer: a) concluir as obras de captação de água no Rio Pará e 

implantação de sete reservatórios, com três boosters e adequações na estação elevatória de 

água bruta, inclusive com implementação das respectivas adutoras, até 01/06/2019; b) 

realizar, em 6 meses, a obra referente à construção de uma adutora paralela à existente, 

desde as unidades de tratamento de água recentemente implantadas no rio Pará até o local 

onde existia a antiga captação de água, no Ribeirão Capão, numa extensão de 6.519 m, em 

tubulações de diâmetro 600 e 500mm; c) adotar, de maneira emergencial e no prazo de 5 

dias, todas as medidas necessárias e possíveis para garantir o abastecimento de água 

tratada, com o uso de caminhões pipa e perfurações de poços artesianos, nos bairros em 

que não estivesse ocorrendo o abastecimento regular especificado na decisão.  

  Contestação às ff. 570/591, alegando, em preliminar, a inépcia da inicial, em razão 
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de ter o autor formulado pedido genérico fora das hipóteses permitidas. No mérito, faz 

referência à Lei n.º 11.445/2007, especificamente o Plano de Saneamento Básico, e ao 

decreto que a regulamenta, Decreto n.º 7.217/2010, afirmando que o referido plano deve 

ser elaborado pelo titular do serviço, ou seja, pelo próprio poder concedente, e ainda que o 

plano é vinculante para o Poder Público que o elaborou e para os delegatários do serviço 

público de saneamento básico. Assevera que o Município de Nova Serrana, em 2010, 

editou seu plano municipal de saneamento e que tal documento informa que 99,75% da 

população da sede municipal é atendida pelo referido serviço. Reforça que o plano é um 

instrumento de planejamento e que foi estipulado para ser revisado em até 10 anos.  

  Prossegue a ré, no tópico “b” da peça de defesa, negando qualquer negligência 

ou omissão na prestação do serviço. Afirma que a conduta danosa a ela imputada é omissiva 

e que a responsabilidade objetiva prevista no art. 37, §6º da CF se aplica apenas às condutas 

comissivas, concluindo que sua responsabilidade é subjetiva, dependendo, portanto, da 

comprovação de dolo ou culpa (imprudência, imperícia ou negligência).  

  Descreve a estrutura do sistema de abastecimento de Nova Serrana – principal 

captação, EEAB (Estação Elevatória de Água Bruta), elevatórias do sistema de distribuição 

e boosters e afirma que estabeleceu um planejamento para ampliar a distribuição e 

capacidade de reservação para, em uma terceira etapa, promover o aumento da produção 

de água tratada, o que foi pactuado no Contrato de Programa firmado em outubro de 2010.  

  Narra que, além de obras de ampliação e manutenção do sistema de abastecimento, 

firmou contrato de obras e serviços de engenharia, cujos escopos são:  implantação de uma 

nova captação no Rio Pará; - instalação de Estação de Tratamento de Água – ETA de 

capacidade de 200 l/s; - implantação de 7 (sete) reservatórios (2.375m2); - implantação de 

3 (três) boosters; - adequações na Estação Elevatória de Água Bruta – EEAB; - e ainda a 

implantação das respectivas adutoras até os novos reservatórios. Relata, ainda, que mantém 

frota de quatro caminhões pipa em regiões com intermitência de abastecimento, bem como 

promove investimentos em ações ambientais por meio do Programa de Proteção de 

Mananciais – PMA.  

  Relata que enfrenta diversos desafios para melhor adequação do sistema de 

abastecimento, pois a cidade de Nova Serrana, segundo dados divulgados pelo próprio 

autor, baseado no IBGE, apresentou crescimento populacional acelerado (35,3% em 
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relação ao censo de 2010), o que representa o maior crescimento populacional do Estado 

de Minas Gerais. Comparando esse crescimento com as cidades de Divinópolis e Pará de 

Minas, que cresceram, respectivamente, 10,7% e 10%.  

  Afirma que a prestação do serviço pode ser interrompida em algumas 

circunstâncias, fazendo referência ao art. 40 da Lei n.º 11.445/2007, ressaltando as 

situações de emergência. Traz ainda a previsão, no Contrato de Programa, em sua cláusula 

terceira, parágrafo primeiro, letra “g”, que aduz que não se caracteriza a descontinuidade 

do serviço quando há declaração de regime de escassez, suspensão, restrição de uso ou 

racionamento de recursos hídricos e relaciona o dispositivo com o decreto municipal que 

reconheceu situação de emergência hídrica (Decreto n.º 007/2019).  

  Sustenta a força maior como excludente de sua responsabilidade civil, afirmando 

que “com efeito, o evento natural e climático, sobre o qual o ser humano nada pode fazer 

para evitar, rompe com o nexo causal entre a pretensa conduta omissiva da COPASA MG 

e o suposto dano sofrido pelos usuários dos serviços”. Destaca, neste tópico, que a escassez 

hídrica que assolou o Estado de Minas Gerais e toda a Região Centro Oeste (onde está 

situada Nova Serrana) foi sem precedentes nos últimos anos e que tal evento configura a 

força maior, hábil a afastar o nexo de causalidade.  

  Diante disso, conclui pela impossibilidade de condenação em danos morais 

coletivos e pela adequada cobrança das tarifas, eis que autorizada pela ARSAE, agência 

reguladora com competência para tanto. Neste ponto, destaca que o usuário somente paga 

pelo que consumir de forma efetiva e conforme leitura dos valores indicados em seus 

hidrômetros. Ao final, pugnou pela “rejeição integral dos pedidos do autor”. Com a 

contestação, vieram os documentos de ff. 592/641. 

  A ré requereu a juntada de novo relatório técnico (10/2019), às ff. 669/674. 

  Regularmente intimado para réplica, o autor não se manifestou (certidão de f. 698).  

  Decisão de saneamento do processo às ff. 699/701, em que foi rejeitada a questão 

processual (inépcia), fixados os pontos controvertidos, distribuído o ônus probatório e 

deferida a produção de prova técnica.  

  Laudo pericial às ff. 1002/1134, instruído com o Relatório de Fiscalização 

Operacional n.º 64/2020 da ARSAE-MG, de ff. 1135/1171. 
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  As partes tiveram ciência do laudo. O autor e o Ministério Público não formularam 

quesitos complementares (ff. 1178 e 1179, respectivamente). A ré formulou quesitos 

complementares (pedido de ff. 1180, despacho de ff. 1196/1197 determinando adequação 

do pedido e nova formulação de quesitos às ff. 1200/1204), os quais foram deferidos (f. 

1205).  

  Resposta aos quesitos complementares às ff. 1207/1216. 

  As partes foram intimadas para dizer se havia outras provas a serem produzidas e o 

Juízo requisitou documentos da ré, bem como certidão originada do Setor de Distribuição 

da Comarca de Nova Serrana, em despacho de f. 1217.  Certidão juntada à f. 1222. 

  O autor, a ré e também o Ministério Público afirmaram não possuírem outras provas 

a produzir (f.  1226, 1227 e 1228, respectivamente). A ré também juntou os documentos 

requisitados e outros documentos novos, às ff. 1228/1296. 

  Memoriais do autor à f. 1299; da ré, às ff. 1300/1303.  

  Parecer final do Ministério Público às ff. 1310/1318. 

    

  É O RELATÓRIO.  

  DECIDO.  

 

   Antes de adentrar no mérito, este Juízo, quando do exame da inicial, em despacho 

de f. 95, determinou ao autor que se manifestasse sobre duas cláusulas constantes do 

Contrato de Programa celebrado entre as partes e juntado às ff. 30/45: a que estabelece a 

arbitragem como método alternativo de solução de conflito (cláusula décima sétima) e a 

cláusula décima nona, que elege a comarca de Belo Horizonte como o foro competente 

para dirimir eventuais conflitos decorrentes do contrato. O autor manifestou-se às ff. 96/97 

e a ré não arguiu tais questões em contestação (ff. 570/591). 

  Mesmo assim, é importante consignar o entendimento deste Juízo a respeito da 

inaplicabilidade da Lei de Arbitragem, bem como da competência para o processo e 

julgamento do feito.  

  Quanto à arbitragem, verifica-se que consta do Contrato de Programa a cláusula 

compromissória, que é “convenção através da qual as partes em um contrato 
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comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir, relativamente 

a tal contrato”. Esse é o conceito extraído do art. 4º da Lei de Arbitragem.  

  Contudo, a natureza do direito discutido na lide é indisponível, eis que se debate 

acerca do cumprimento (ou não) de contrato de concessão de serviço público essencial, 

qual seja, o fornecimento de água potável para o Município de Nova Serrana. Assim, dada 

a natureza do litígio, há expressa vedação legal para a adoção da arbitragem como método 

de solução alternativa do conflito, nos exatos termos do art. 1º, §1º da Lei n.º 9.307/1996:  

  

 Art. 1º As pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para 

dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis. 

§ 1o A administração pública direta e indireta poderá utilizar-se da arbitragem 

para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis.         

 

  Ademais, tendo a ré se quedado inerte em contestação e tendo deixado ainda de dar 

início ao processo de arbitragem, nos termos dos artigos 6º e seguintes da Lei de 

Arbitragem, é de se presumir sua concordância com a nulidade da cláusula de compromisso 

arbitral, dada a natureza indisponível do direito, o que, evidentemente, não contamina o 

contrato em si, mas apenas afasta a possibilidade de submissão das partes ao Juízo Arbitral. 

  No que toca à competência deste Juízo, uma vez mais deve-se valer da natureza 

do direito posto em julgamento. Trata-se de interesse ou direito coletivo, assim entendidos 

“os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe 

de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base” (art. 81, 

parágrafo único, inc. II, do CDC). E assim o é porque todos os consumidores de água 

potável do Município de Nova Serrana, destinatários do serviço público essencial de 

fornecimento de água potável, são diretamente interessados no processo.  

  E, nestes casos, o Código de Defesa do Consumidor estabelece a competência 

absoluta do local do dano, nos termos do art. 93, inc. I:  

Art. 93. Ressalvada a competência da Justiça Federal, é competente para a causa 

a justiça local: 

I - no foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, quando de âmbito 

local; [...] 

 

  Logo, é nula a cláusula contratual que adota critério territorial e estabelece o foro 
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de eleição como sendo o da Comarca de Belo Horizonte, eis que não observa a natureza 

absoluta do critério de fixação de competência adotado pela lei, que estabelece o foro do 

local do dano como sendo o competente para a causa. Nesse sentido, é a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça:  

 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO. 

SÚMULA 282/STF. SERVIÇO DE TELEFONIA. COMPETÊNCIA DA VARA 

DA CAPITAL PARA O JULGAMENTO DA DEMANDA. ART. 2º DA LEI 

7.347/1985. POTENCIAL LESÃO A DIREITO SUPRAINDIVIDUAL DE 

CONSUMIDORES DE ÂMBITO REGIONAL. 

APLICAÇÃO DO ART. 93 DO CDC. 

1. Não se conhece de Recurso Especial quanto a matéria não especificamente 

enfrentada pelo Tribunal de origem, dada a ausência de prequestionamento. 

Incidência, por analogia, da Súmula 282/STF. 

2. Trata a hipótese de Ação Civil Pública ajuizada com a finalidade de discutir a 

prestação de serviço de telefonia para a defesa de consumidores de todo o Estado 

do Rio Grande do Sul. 

3. O art. 2º da Lei 7.347/1985 estabelece que a competência para o 

julgamento das ações coletivas para tutela de interesses supraindividuais 

seja definida pelo critério do lugar do dano ou do risco. 

4. O CDC traz vários critérios de definição do foro competente, segundo a 

extensão do prejuízo. Será competente o foro do lugar onde ocorreu ou 

possa ocorrer o dano, se este for apenas de âmbito local (art. 93, I). Na 

hipótese de o prejuízo tomar dimensões maiores - dano regional ou dano 

nacional-, serão competentes, respectivamente, os foros da capital do Estado 

ou do Distrito Federal (art. 93, II). 

5. Ainda que localizado no capítulo do CDC relativo à tutela dos interesses 

individuais homogêneos, o art. 93, como regra de determinação de competência, 

aplica-se de modo amplo a todas as ações coletivas para defesa de direitos 

difusos, coletivos, ou individuais homogêneos, tanto no campo das relações de 

consumo, como no vasto e multifacetário universo dos direitos e interesses de 

natureza supraindividual. 

6. Como, in casu, a potencial lesão ao direito dos consumidores ocorre em 

âmbito regional, à presente demanda deve ser aplicado o inciso II do art. 93 do 

CDC, mantido o aresto recorrido que determinou a competência da Vara da 

Capital.  Porto Alegre. para o julgamento da demanda. Precedente do STJ. 

7. Recurso Especial não provido. 

(REsp 448.470/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 28/10/2008, DJe 15/12/2009) 

 

  Assim, fixo o entendimento segundo o qual é inaplicável ao caso a arbitragem 

como método alternativo de solução de conflito e reafirmo a competência absoluta 

deste Juízo para o processo e julgamento do feito.  
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MÉRITO 

  Cuida-se de ação coletiva ajuizada pelo Município de Nova Serrana em face da 

COPASA – Companhia de Saneamento de Minas Gerais – pretendendo a imposição de 

duas naturezas distintas de obrigações: de fazer (relacionada à prestação do serviço) e de 

pagar quantia certa (dano moral coletivo).  

  Foram fixados, em decisão de saneamento do processo (ff. 699/701) e agora 

reafirmados, os seguintes pontos controvertidos: - se o Contrato de Programa foi 

adimplido e se o serviço prestado é ou não adequado; - se as obrigações impostas 

liminarmente foram cumpridas; - se há ou não dano moral coletivo.  

  Antes de passar à análise dos aspectos controvertidos, é necessário registrar que se 

extrai da peça de defesa (contestação às ff. 570/591), que a ré não cuidou de impugnar 

especificamente a alegação de falta do serviço, consistente no desabastecimento ou no 

abastecimento descontinuado em diversos bairros do Município de Nova Serrana, 

limitando-se a apresentar suas razões para tal circunstância, as quais serão objeto de 

fundamentação em capítulo específico.  

  Dessa forma, tal fato deixou de ser controvertido, eis que alegado pelo autor e não 

contestado pela ré. Portanto, deve ser reconhecida a violação ao princípio da impugnação 

específica dos fatos, circunstância processual que acarreta a presunção de veracidade 

dos fatos não impugnados, presumindo-se, pois, que há falta de abastecimento em alguns 

bairros e abastecimento descontínuo em outros, nos termos da emenda à inicial de f. 92, 

que menciona os seguintes bairros: Planalto, Itapuã, Santo Antônio, Frei Ambrósio, 

Mariana Martins, Novo Horizonte, Concesso Elias, Esplanada, Amaral, Campo Belo, 

Eduardo Bretas, José Rodrigues da Costa, Sandra Regina, Elisa Amaral, Santa Clara e Ana 

Carolina. É a aplicação dos artigos 336 e 341, ambos do CPC.  

  Soma-se a isso, reforçando a presunção relativa decorrente da não desincumbência 

do ônus da impugnação específica, as centenas de ações individuais que tramitam nesta 

Comarca, a maioria no Juizado Especial, perante a 1ª e 2ª Varas Cíveis, em que os 

consumidores buscam reparação moral em decorrência da falta de abastecimento de água 

em suas residências, ou mesmo em decorrência do abastecimento descontínuo, durante um 

período prolongado. Quanto ao abastecimento descontinuado, a maioria dos consumidores 
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relata a mesma situação durante anos. A certidão juntada à f. 1222, datada de 05/04/2021, 

aponta que existiam, naquela data, 996 (novecentas e noventa e seis) ações em face da 

COPASA, dentre processos físicos e eletrônicos. E essa demanda é crescente porque o 

problema ainda não foi solucionado e os consumidores continuam exercendo seu direito 

de ação em face da ré.  

  É possível identificar, mediante simples análise das respectivas petições iniciais – 

processos públicos que tramitam, em sua maioria, por meio eletrônico, que os autores, 

consumidores do serviço público de abastecimento de água, residem em diversos bairros 

da cidade de Nova Serrana, corroborando a lista de bairros em que o serviço é deficitário, 

apontada na emenda à inicial de f. 92.  

  Ademais, a questão da falta d’água é tão séria e impactante para boa parte do 

cidadão nova-serranense que se caracteriza, pelo menos no âmbito local, como fato 

notório, nos termos do art. 374, inc. I, do CPC. O desabastecimento ou fornecimento 

intermitente, com falta d’água principalmente nos finais de semana, é fato conhecido por 

todos que residem na cidade, sendo também motivo de indignação por parte de todos.  

  Pode-se, assim, com tranquilidade, assumir como verdadeiro o fato de que há 

desabastecimento ou abastecimento descontínuo de água potável em diversos bairros da 

cidade de Nova Serrana, o que vem ocorrendo há anos, seja pela presunção decorrente da 

ausência de impugnação específica quanto a esse fato, seja pela gigantesca demanda 

individual que tramita em face da ré, seja por ser esse o fato notório.  

  Superada e provada de forma estreme de dúvida essa questão fática, passa-se a uma 

análise da legislação de regência da matéria, da natureza jurídica da relação entre as 

partes, da natureza jurídica da responsabilidade civil da ré, bem como das obrigações 

assumidas no instrumento contratual, para, somente após, e com base nesses 

fundamentos, dedicar-se às teses apresentadas pela ré em sua defesa, em confronto com as 

provas documentais, notadamente as notas técnicas juntadas pela ré e relatório da ARSAE,  

e prova pericial.   

  A questão posta em julgamento tem base constitucional, em lei federal e seu 

respectivo decreto e também nas obrigações assumidas quando da assinatura do Contrato 

de Programa pactuado entre as partes.  
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  A Constituição Federal, quando trata da ordem econômica e financeira, em seu 

art. 175, estabelece que incumbe ao Poder Público, diretamente ou sob o regime de 

concessão ou permissão, a prestação de serviço público. Sobreveio, então, a Lei n.º 

8.987/1995, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão do serviço público. E, 

mais especificamente sobre saneamento básico, que é composto, dentre outros, pelo serviço 

de abastecimento de água, editou-se a Lei n.º 11.445/2007 e seu respectivo Decreto n.º 

7.216/2010, os quais estabelecem diretrizes nacionais para o saneamento básico. Soma-se 

a esse arcabouço legislativo o instrumento contratual firmado entre as partes que, 

respeitando as diretrizes legislativas, estabelece, dentre outros pontos, as obrigações das 

partes.  

  Da legislação mencionada, podem-se extrair os fundamentos e explicitar-se em que 

consistem as obrigações das partes ao celebrarem Contrato de Programa para o 

abastecimento de água do Município. Como partes da avença, que possui natureza de 

direito público, tem-se, de um lado, o ente federativo – Município de Nova Serrana – e, de 

outro, o concessionário do serviço, empresa pública estadual, a COPASA – Companhia de 

Saneamento de Minas Gerais.  

  Da Constituição Federal e Lei Federal que dispõem sobre a concessão e permissão 

de serviço público, destacam-se os seguintes aspectos, todos de extrema importância para 

o deslinde da causa:  

 

  i) a obrigação, constitucional, de se manter o serviço adequado (art. 175, 

IV, da CF);  

  ii) a garantia de que toda concessão ou permissão pressupõem a prestação 

de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários (art. 6º da Lei n.º 

8.987/1995); 

  iii) o conceito de serviço adequado como sendo aquele que “satisfaz as 

condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, 

generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas”; 

  iv) as hipóteses em que não se caracteriza como descontinuidade do 

serviço: situação de emergência ou após aviso prévio quando motivada por 

razões de ordem técnica ou segurança das instalações ou por inadimplemento do 

usuário (art. 6º, §3º da Lei n.º 8.987/1995);  

  v) o direito do usuário do serviço de receber serviço adequado (art. 7º, 

inc. I, da Lei n.º 8.987/1995) e a obrigação da concessionária de prestar serviço 

adequado (art. 31, I, da Lei n.º 8.987/1995).  
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  Já no que tange à legislação específica sobre o saneamento básico – Lei n.º 

11.445/2007 – vê-se que se adotou como princípios fundamentais, em seu artigo 2º, 

incisos: I) a universalização do acesso e efetiva prestação do serviço; II) integralidade; III) 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos 

sólidos; IX) segurança, qualidade, regularidade e continuidade.  

  Eis o texto legal, na parte que interessa e com o registro de que as alterações 

promovidas pela Lei n.º 14.026/2020 pouco modificaram o conteúdo dos princípios aqui 

explicitados: 

Art. 2o  Os serviços públicos de saneamento básico serão prestados com base nos 

seguintes princípios fundamentais: 

I - universalização do acesso e efetiva prestação do serviço; (Redação pela 

Lei n.º 14.026, de 2020) 

II - integralidade, compreendida como o conjunto de atividades e componentes 

de cada um dos diversos serviços de saneamento que propicie à população o 

acesso a eles em conformidade com suas necessidades e maximize a eficácia das 

ações e dos resultados; (Redação pela Lei n.º 14.026, de 2020) 

III - abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo 

dos resíduos sólidos realizados de forma adequada à saúde pública, à 

conservação dos recursos naturais e à proteção do meio ambiente; (Redação pela 

Lei n.º 14.026, de 2020) 

[...] 

V - adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades 

locais e regionais; 

[...] 

XI - segurança, qualidade, regularidade e continuidade; (Redação pela Lei 

n.º 14.026, de 2020) 

XII - integração das infraestruturas e dos serviços com a gestão eficiente dos 

recursos hídricos; (Redação pela Lei n.º 14.026, de 2020) 

 

  É importante destacar que o saneamento básico, nos termos da lei, “constitui um 

conjunto de serviços públicos, infraestruturas e instalações operacionais”, dentre elas o 

serviço de abastecimento de água potável, que deve ser “constituído pelas atividades e 

pela disponibilização e manutenção de infraestruturas e instalações operacionais 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14026.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14026.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14026.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14026.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14026.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14026.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14026.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14026.htm#art7
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necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação até as ligações 

prediais e seus instrumentos de medição”. Assim, o fornecimento de água potável é parte 

do serviço de saneamento básico, nos termos do art. 3º, inc. I, “a”, da Lei n.º 11.445/2007, 

alterada pela Lei n.º 14.026/2020.  

  Quanto ao serviço púbico de abastecimento de água e sua distribuição, afirma-

se que consiste nas seguintes etapas, de conformidade com o art. 3º-A da Lei n.º 

11.445/2007: - reservação de água bruta; - captação de água bruta; - adução de água bruta; 

- tratamento de água bruta; - adução de água tratada e; - reservação de água tratada. 

Importante o prévio conhecimento dessas etapas, previamente descritas em lei, para, em 

seguida, confrontando-se com o plano de desenvolvimento básico, poder-se, ou não, 

identificar eventual falha na prestação do serviço pela ré, inclusive com apontamento da 

fase em que a deficiência ocorre, se na fase de reservação, captação, adução ou tratamento.  

  Prosseguindo na análise da legislação, extrai-se do texto legal que é obrigação do 

titular do serviço – no caso o ente federado, a elaboração do plano de saneamento básico 

(art. 9º, inc. I) e que foi vedada pela Lei n.º 14.026/2020 a sua regulação mediante Contrato 

de Programa, tal qual o que rege a relação entre as partes discutida neste processo. 

Ressalvou, contudo, a nova lei, que “os contratos de programa regulares vigentes 

permanecem em vigor até o advento do seu termo contratual” (art. 10, §3º, da Lei n.º  

11.445/2007, incluído pela Lei n.º 14.026/2020).  

  Convém ressaltar, nos termos da lei, que “os planos de investimentos e os projetos 

relativos ao contrato deverão ser compatíveis com o respectivo plano de saneamento 

básico” (art. 11, §1º, da Lei n.º 11.445/2007) e que “os objetivos e metas de curto, médio e 

longo prazos para a universalização, admitidas soluções graduais e progressivas, 

observando a compatibilidade com os plano setoriais, devem estar abrangidos no plano de 

prestação de serviços públicos de saneamento básico” (art. 19, inc. II, da Lei n.º 

11.445/2007).  

  Os planos são aprovados pelos respectivos titulares do serviço, tal qual sustentado 

pela ré em sua defesa. Contudo, são elaborados com base em estudos fornecidos pelos 

próprios prestadores de serviço (art. 19, §1º), de maneira que não se pode pretender isentar-

se de eventual responsabilidade por omissão na prestação do serviço - a chamada “falta do 

serviço” -  alegando-se, simplesmente, a ausência de previsão de determinada obra no plano 
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de saneamento. É que o plano de saneamento está disposto no capítulo referente ao 

“planejamento” do serviço, encargo que deve ser desenvolvido de forma colaborativa, entre 

o ente federado e o prestador do serviço e que serve de orientação, mas que, não ilide, por 

si só, as demais garantias estabelecidas em prol do consumidor do serviço essencial, 

extraídas do próprio texto constitucional, da lei das concessões do serviço público e ainda 

previstas na lei do saneamento básico, instrumentos legais acima mencionados e em parte 

transcritos.  

  Por fim, quanto ao Decreto n.º 7.217/2010, importa destacar para o deslinde da 

questão posta em julgamento apenas a parte em que também reafirma o princípio da 

continuidade do serviço, estabelecendo as hipóteses em que se permite sua interrupção, 

pois tal circunstância é um dos aspectos controvertidos dos fundamentos lançados na 

contestação.  Confira-se o artigo 17 do referido decreto:  

 

Art. 17.  A prestação dos serviços públicos de saneamento básico deverá 

obedecer ao princípio da continuidade, podendo ser interrompida pelo 

prestador nas hipóteses de: 

I - situações que atinjam a segurança de pessoas e bens, especialmente as de 

emergência e as que coloquem em risco a saúde da população ou de 

trabalhadores dos serviços de saneamento básico; 

II - manipulação indevida, por parte do usuário, da ligação predial, inclusive 

medidor, ou qualquer outro componente da rede pública; ou 

III - necessidade de efetuar reparos, modificações ou melhorias nos sistemas 

por meio de interrupções programadas.   

§ 1o  Os serviços de abastecimento de água, além das hipóteses previstas 

no caput, poderão ser interrompidos pelo prestador, após aviso ao usuário, com 

comprovação do recebimento e antecedência mínima de trinta dias da data 

prevista para a suspensão, nos seguintes casos:  

I - negativa do usuário em permitir a instalação de dispositivo de leitura de água 

consumida; ou 

II - inadimplemento pelo usuário do pagamento devido pela prestação do serviço 

de abastecimento de água.  

§ 2o  As interrupções programadas serão previamente comunicadas ao 

regulador e aos usuários no prazo estabelecido na norma de regulação, que 

preferencialmente será superior a quarenta e oito horas.  
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  Portanto, o serviço público de abastecimento de água deve ser prestado observando-

se a universalidade do atendimento e com características que satisfaçam as condições de 

regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua 

prestação e modicidade das tarifas. Decorre da própria Constituição Federal e de toda a 

legislação infraconstitucional existente acerca do tema a exigência do prestador, 

concessionário do serviço público, de um serviço adequado. 

  Reconhece-se a irregularidade na prestação do serviço. Tem-se esse fato 

exaustivamente provado. Como já afirmado, a falta d’água ou seu fornecimento irregular 

advêm da presunção decorrente da não impugnação dos fatos em contestação e ainda pela 

sua notoriedade, conforme acima já explicitado. Então, neste ponto, já se pode concluir que 

o serviço prestado pela ré não é adequado, eis que viola a universalidade e regularidade do 

atendimento. Resta agora perquirir sobre as causas da inadequação do serviço. E, para 

tanto, é importante destacar o tempo de contrato e as obrigações assumidas pela COPASA, 

confrontando-se com os investimentos porventura realizados e as constatações da prova 

técnica.  

  O instrumento pelo qual as partes pactuaram a prestação do serviço de 

abastecimento de água foi o Contrato de Programa, que consta dos autos às ff. 30/45. O 

contrato tem validade por 30 (trinta) anos, contados de sua assinatura, ou seja, 01/10/2010, 

conforme cláusula segunda, que trata do prazo.  Através desse contrato, obrigou-se a ré na 

“captação, adução e tratamento de água bruta” e ainda na “adução, reservação e 

distribuição de água tratada”, conforme estabelecido na cláusula primeira, que estipula o 

objeto do instrumento. Obrigou-se ainda a ré, nos termos da cláusula terceira, que cuida da 

prestação do serviço, a oferecer serviço “adequado, assim entendido aquele prestado em 

condições efetivas de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, 

generalidade, cortesia e modicidade tarifária”, ou seja, o instrumento contratual reafirma 

os princípios da legislação vigente, já apontados.  

  Dentre as hipóteses de suspensão do serviço, o parágrafo primeiro da cláusula 

terceira aponta situações de emergência, serviços de manutenção, inadimplemento do 

usuário, declaração de regime de escassez, suspensão, restrição de uso ou racionamento de 

recursos hídricos, além de força maior e caso fortuito, dentre outros. No caso dos autos, a 
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ré aponta como causa do fornecimento descontinuado do serviço o período de escassez de 

recursos hídricos, bem como força maior, decorrente do crescimento da cidade. Tais 

alegações serão objeto de análise mais adiante.  

  Na cláusula quinta, primeira parte, que estabelece as obrigações da ré, importa para 

o deslinde da lide as obrigações contraídas nas letras “a” e letra “i”, consistentes, 

respectivamente em “propor diretrizes, analisar e aprovar projetos, bem como fiscalizar a 

implantação das obras de expansão de serviços de abastecimento de água oriundos do 

parcelamento do solo, de loteamentos e empreendimentos imobiliários, de qualquer 

natureza, de responsabilidade de empreendedores” e “responsabilizar-se por todos os 

custos, quando da transferência total ou parcial de serviços e pessoal do Município para a 

COPASA, essenciais à continuidade da prestação dos serviços (...)”.   

  Lado outro, quanto aos direitos do Município de Nova Serrana, pactuaram as partes 

(cláusula 6.2, letra “a”) que o Município tem o direito de “receber os serviços objeto deste 

CONTRATO em condições adequadas, de acordo com o estabelecido no anexo ‘Metas de 

Atendimento e Qualidade dos serviços’”. E, quanto aos usuários, consignou-se 

expressamente na cláusula 8.2, letra “a”, que têm eles o direito de “receber serviços em 

condições adequadas”.  

  Vê-se que o contrato reafirma os princípios, direitos e obrigações previstos em lei 

federal. Destaca-se a obrigação de propor diretrizes para o adequado fornecimento do 

serviço, principalmente considerando-se que o prazo de execução do contrato e, portanto, 

da prestação do serviço público, foi pactuado em 30 anos. Evidentemente que as diretrizes 

para elaboração e execução de investimentos para captação e tratamento de água bruta e 

adução, reservação e distribuição de água tratada são extremamente necessários, sob pena 

de não prestação do serviço de forma adequada. Já se constatou que o serviço prestado não 

é adequado, notadamente em razão de faltar-lhe a universalidade e a efetiva prestação do 

serviço de forma contínua, sem interrupções. Resta, agora, perquirir sobre as causas da 

inadequação e se estas podem ou não ser imputadas à ré, à luz das obrigações 

constitucionais, legais e contratuais assumidas.  

  O Contrato de Programa traz como anexos, dentre outros, dois documentos que 

precisam ser analisados: o Plano Municipal de Saneamento Básico e as Metas de 

Atendimento e Qualidade dos Serviços.  
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  O Plano Municipal de Saneamento, documento anexo ao Contrato de Programa 

consta dos autos às ff. 57/69. Não há data no documento, contudo, como foi incluído como 

anexo, pode-se presumir que foi elaborado na mesma época do contrato, ou seja, no ano de 

2010, com previsão de revisão em 10 (dez) anos (tópico 8: das revisões). O plano foi 

elaborado em conjunto – Município de Nova Serrana e COPASA, de conformidade com a 

legislação (art. 9º, inc. I, da Lei n.º 11.445/2007) e, na parte referente ao abastecimento de 

água da sede do Município, que compreende também o esgotamento sanitário, tanto do 

Município quanto dos distritos, importa registrar os seguintes aspectos, literalmente 

transcritos do Plano:  

 

- Foi elaborado a partir de levantamentos de campo, realizados pela Secretaria 

Municipal de Obras e Transportes, com o apoio da equipe técnica da COPASA;  

- Pretendia definir critérios de políticas públicas que promovessem a 

universalização do atendimento e a eficácia das intervenções propostas;  

- Objetiva a racionalização dos sistemas existentes, obtendo-se o maior benefício 

a todos e ao menor custo, esperando-se aumentar os índices de satisfação da 

população e contribuir para a redução das desigualdades sociais existentes na 

região;  

- Identificou-se uma população de 64.398 habitantes na sede do Município e um 

índice de atendimento de 99,75% em relação ao abastecimento de água; 

- O sistema operado pela COPASA ocorria em regime contínuo e operação 

normal, porém com algumas incidências de vazamentos que provocam 

interrupções no abastecimento devido a manutenções na rede de distribuição, 

acarretando falta d’água nas calotas altas abastecidas por boosters 

principalmente nos bairros Novo Horizonte, Concesso Elias, Maria José do 

Amaral e Fausto Pinto da Fonseca;  

- O sistema de distribuição conta com quatro EAT e cinco boosters; 

- As principais deficiências com necessidades de investimentos são: - 

ampliação/melhoria na captação do Rio Pará; dimensionamento da RDA para 

atendimento das partes altas; implantação da sub-adutora e ampliação na RDA 

dos bairros Concesso Elias, Planalto, Santa Maria, Serra Dourada e Fausto Pinto 

da Fonseca II; ampliação da reservação do sistema; aumento da produção de 

água; urbanizar e equipar os poços reservas dos bairros Gamas e Moreiras; 

implantar o projeto de proteção ao manancial do Rio Pará.  

 

 Pois bem, é a partir das conclusões do Plano de Saneamento Básico, elaborado em 

conjunto entre Município e COPASA que se pode verificar o que foi feito, em termos de 

investimento e cumprimento das metas e prioridades estabelecidas ao longo destes dez anos 

de contrato. Anota-se que, há dez anos, já havia falta d’água nos mesmos bairros em que 

ela ocorre hoje, com o agravamento da situação e, com isso, ao contrário do planejado, que 
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era a melhoria e continuidade do serviço, gerou-se grande insatisfação da população, em 

razão do desabastecimento.  

  Com relação às Metas de Atendimento (ff. 74/75), vê-se que, até no ano de 2014 

várias obras foram concluídas. Em seguida, entre 2015 e 2018, não se tem registro de 

investimentos e, apenas no ano de 2020 é que se tem a anotação de outras obras.  

  O Decreto Municipal n.º 007, de 29 de janeiro de 2019 (ff. 88/90), declarou, pelo 

período de 180 dias, situação de emergência na área de abastecimento de água do 

Município de Nova Serrana, em virtude de “situação grave e anormal, provocada pela 

ineficiência no fornecimento de água aos cidadãos Nova-Serranenses, por parte da 

concessionária Copasa – Cia de Saneamento de Minas Gerais, vez que a água tem faltado 

com insuportável periodicidade, principalmente nos bairros citados e, rotineiramente, em 

vários bairros do município”. Como fundamentos do referido decreto, nos 

“considerandos”, o prefeito municipal chegou a mencionar a falta de água generalizada nos 

bairros mais altos e distantes do centro de Nova Serrana, o atraso nas obras da nova Estação 

de Tratamento de Água (ETA), o aumento exorbitante do número de reclamações dos 

consumidores e a ausência de investimentos significativos que possam garantir o 

suprimento de demanda futura.  

  Determinou-se, ainda no referido decreto municipal, a realização de estudos para 

averiguação da viabilidade técnica/jurídica da intervenção na concessão, com o objetivo 

de assegurar a prestação do serviço público, o que chegou a ser feito, administrativamente. 

Tal fato deu origem à impetração do Mandado de Segurança n.º 5001820-

36.2020.8.13.0452 pela COPASA, visando retomar a concessão do serviço e suspender o 

processo administrativo instaurado.  

  O mandamus foi distribuído por prevenção neste Juízo e vinculado a este processo, 

e este Juízo acabou por deferir parcialmente a liminar para, reconhecendo a violação à 

ampla defesa, retornar o serviço para a concessionária, mas sem a suspensão do processo 

administrativo que apura a irregularidade na prestação do serviço. Sobreveio a sentença, 

ainda não transitada em julgado até a data de publicação desta decisão, mas que confirmou 

a liminar em seus exatos termos. O processo administrativo instaurado pelo Município de 

Nova Serrana em face da COPASA demonstra a gravidade da situação enfrentada por 

aquele, que encara situação difícil na qualidade de Poder Concedente, frente ao munícipe, 
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destinatário do serviço de abastecimento de água, considerando a insatisfação generalizada 

da população, traduzida nas inúmeras reclamações.  

  O Decreto Municipal n.º 007/2019 é mais um elemento de convicção que aponta a 

precária prestação do serviço pela ré. A ré não impugnou especificamente as razões que 

justificaram o decreto e, no Mandado de Segurança, apontou questões formais, deixando 

de manifestar-se sobre a questão de fundo, qual seja, a alegação de prestação de serviço 

público inadequado.  

  Sobejamente demonstrado que o serviço prestado pela concessionária não é 

adequado, eis que não atende aos princípios da universalidade e efetiva prestação do 

serviço. O serviço público de abastecimento de água, em Nova Serrana, há anos é prestado 

de forma descontínua em diversos bairros, sendo interrompido em vários dias, geralmente 

nos finais de semana e em bairros mais altos. E, considerando-se o extenso prazo de 

execução do contrato (30 anos) e que já se transcorreram mais de 10 (dez) anos desde o 

início da concessão (contrato assinado em 01/10/2010), bem como as obrigações legais e 

contratuais assumidas pela ré, dentre elas a de planejar o serviço, de modo a atender a todos 

os consumidores, levando em conta, inclusive, a demanda futura, passa-se à análise da 

prova pericial.  

  O laudo pericial, contendo 132 (cento e trinta e duas) laudas foi juntado às ff. 

1002/1134. O documento obedece às normas da ABNT relativas à perícia na construção 

civil e os trabalhos consistiram em vistoria técnica, pesquisa de campo, análise de 

documentos, dentre outros instrumentos. A perita, que foi acompanhada de assistentes de 

ambas as partes, cuidou de delimitar a área de atuação, apresentando a localização, 

população, densidade demográfica, bacia hidrográfica e, em seguida, descreve, de forma 

minuciosa, todo o sistema de abastecimento de água de Nova Serrana, previamente 

estabelecendo os conceitos de alguns termos técnicos, o que facilitou muito a compreensão 

do estudo. Ao final, apresenta suas conclusões e responde aos quesitos formulados pelas 

partes.  

  Pode-se afirmar que a prova pericial que culminou com a apresentação do laudo 

pericial subscrito pela engenheira civil Fabiana M. Abreu Santos soma-se aos demais 

elementos de convicção, especialmente a prova documental, de maneira que todos apontam 

as deficiências do sistema de abastecimento de água, caracterizando-se o serviço público 
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prestado de forma inadequada.  

   Extrai-se do excelente laudo pericial o detalhamento do SAA – Sistema de 

Abastecimento de Água de Nova Serrana, com base na prova técnica, pois a análise do 

sistema, suas melhorias ao longo do tempo e suas deficiências atuais são, justamente, parte 

do ponto controvertido sobre o qual litigam as partes. A fundamentação da conclusão a que 

chegará este Juízo passa, necessariamente, pelo estudo desse sistema.  

  Adianta-se que as conclusões extraídas do laudo pericial estão em consonância com 

os demais elementos probatórios e todos apontam no sentido da responsabilidade da ré pelo 

serviço inadequado. Aliás, a perita, de forma elucidativa, ainda na parte introdutória do 

laudo (f. 1006) fez a seguinte afirmação:   

 

E, após estudos dos autos, pesquisa de campo e vistoria técnica, a perícia conclui 

que, apesar da Ré está investindo na ampliação do sistema de abastecimento do 

município desde 2016, o sistema ainda apresenta deficiências que comprometem 

o abastecimento, além disso, foi verificado que parte das obras determinadas na 

liminar como a implantação dos booster’s e reservatórios não foram executadas 

no prazo determinado e a obra de execução da adutora paralela ainda está em 

execução. 

   

  Quanto às características do Município de Nova Serrana que importam ao feito, 

destaca-se sua população no ano de 2010, segundo o Censo realizado pelo IBGE, que era 

de 73.699 habitantes; e sua população estimada em 2020, de 105.520 habitantes. Em 10 

anos, houve um crescimento populacional de 43,18% e aumento considerável da densidade 

demográfica (número de habitantes por km2), que era de 266,6 e, atualmente, passou a ser 

de 373,6 habitantes por km2.  

  A cidade encontra-se na Região Hidrográfica do Rio São Francisco, sub-bacia do 

Alto Rio São Francisco, na região da Bacia Hidrográfica do Rio Pará, rio este que é 

utilizado pela ré para captação da água que abastece o município. O rio Pará, que banha 34 

municípios mineiros, dentre eles Nova Serrana, possui 535 afluentes diretos e 10 sub-

bacias, que estão divididas em 186 microbacias, das quais 9 passam pelo Município de 

Nova Serrana: Córrego da Ripa, Ribeiro da Fartura ou Gamas, Córrego Bom Jardim, 

Córrego Cachoeirinha Charneca, Incremental Médio Rio Pará, Córrego dos Novaes ou dos 

Henriques, Incremental Rio Lambari e Ribeiro das Areias. O Rio Pará nasce na cidade de 
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Resende Costa e deságua no Rio São Francisco, após passar pelo Município de Martinho 

Campos.  

  O SSA – Sistema de Abastecimento de Água de Nova Serrana, gerenciado e 

operado pela ré, é composto por: 1) Captação; 2) Tratamento; 3) Reservação; 4) Rede de 

Distribuição. A foto de f. 1024 bem ilustra esse sistema. Apesar de ser um tema 

extremamente técnico, é preciso conhecer um pouco mais do funcionamento do sistema de 

abastecimento e, especificamente, do sistema de abastecimento de água de Nova Serrana, 

para melhor compreensão da lide posta em julgamento. Daí a tentativa que se faz a seguir 

de se construir uma breve compilação de conceitos e fases, detalhando o SAA/Nova 

Serrana, segundo o laudo pericial.  

  A perita trouxe, às ff. 1010/1013, diversos conceitos de termos técnicos utilizados 

no laudo. Para facilitar o entendimento do sistema, é oportuno colacionar o conceito de:  

  - sistema de abastecimento de água: Conjunto de instalações destinados a captar, 

tratar, reservar e distribuir água, compreendendo as unidades operacionais necessárias 

ao abastecimento.  

  - reservatório de distribuição: Elemento do sistema de abastecimento de água 

destinado a regularizar as variações entre as vazões de adução e de distribuição e 

condicionar as pressões nas redes de distribuição.  

  - reservatório elevado: Reservatório cuja função principal é condicionar as 

pressões na área de cotas topográficas mais altas que não podem ser abastecidas pelo 

reservatório principal.  

  - reservatório de montante: Reservatório que sempre fornece água à rede de 

distribuição.  

  - reservatório de jusante (ou de sobra): Reservatório que pode fornecer ou receber 

água da rede de distribuição.  

  - reservação total: Soma dos volumes úteis de todos os reservatórios, que pode ser 

referida a uma única zona de pressão ou a todo o sistema de distribuição.  

  - estação de bombeamento/Elevatória/Booster: Conjunto de estrutura e 

equipamentos destinados a promover o recalque do fluído, com a finalidade de efetuar a 

sua elevação de nível e compensar as perdas de carga na linha. No caso particular em que 
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a pressão é superior à atmosférica, a estação passa a ter a designação de booster (estação 

impulsionadora).  

  O sistema inicia-se na captação superficial realizada no manancial do Rio Pará, a 

qual é executada por sucção direta, com balsa suportada com dois conjuntos motobombas 

de 150 cv (sendo um conjunto reserva), com capacidade de 205 l/s, que recalca a água 

bruta, numa extensão de 400m em tubos de ferro fundido, até a Estação de Tratamento de 

Água (ETA) – fotos do processo inicial de captação à f. 1025.  

  A Estação de Tratamento de Água entrou em operação em março de 2019 e tem 

vazão média de 200 l/s, sendo que o tratamento da água é realizado em três etapas distintas: 

tanque de equalização/desanerador (foto de f. 1028); tratamento físico-químico, onde a 

água bruta é direcionada para duas ETA para coagulação química, floculação, decantação 

e filtração (fotos de ff. 1029/1030 e ff. 1033/1041, além do fluxograma de tratamento). Das 

ETA’s a água segue para a última etapa de tratamento, a qual consiste num processo 

químico composto por três etapas:  pré-oxidação ou desinfestação ou cloração (adição de 

cloro, que tem a função de garantir que a água a ser consumida esteja livre de 

microorganismos patogênicos); alcalinização (adição de cal CAO), que tem o objetivo de 

corrigir o pH da água, de modo a evitar a corrosão das tabulações da rede de abastecimento; 

e fluoretação (adição de flúor, com a finalidade de controlar/evitar/reduzir a prevalência de 

cárie da população). Esta etapa do tratamento é realizada na Casa de Química (fotos às ff. 

1042/1047).  

  Após a adição dos produtos de desinfeção e fluoretação, a água potável segue para 

o tanque de contato (edificado em concreto armado), com a finalidade de completar a 

desinfecção, homogeneizar e maximizar a ação do cloro e do flúor na água. Após, a água 

tratada, já própria para o consumo, segue para um poço de sucção (poço de tomada – foto 

às ff. 1049/1050) e de lá é bombeada para a rede de distribuição. Tal processo ocorre em 

uma Elevatória de Água Tratada – EAT – composto por três conjuntos motobomba de 

300cv, sendo dois conjuntos mantidos em pleno funcionamento e um de reserva, com 

capacidade de sucção de 160 l/s. O lodo gerado no processo de tratamento da água é tratado 

in loco, por meio de uma Unidade de Tratamento de Resíduos.  

  Já na rede de distribuição de água, a água tratada é encaminhada para a Elevatória 

de Água Tratada (EAT) e o fluido é bombeado para a adutora principal de água tratada e 
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depois para as subadutoras de derivação, boosters/elevatórias de água tratada até os 38 

reservatórios, dispostos em 9 setores de distribuição. Em seguida, às adutoras de 

distribuição e, finalmente, chegam ao usuário.  

  Os dados da RDA – Rede de Distribuição de Água de Nova Serrana, são os 

seguintes, conforme o laudo pericial: - 368.036 metros de extensão disposta em rede 

malhada; 7 adutoras de água tratada (AAT) derivadas da principal; 4 subadutoras que 

abastecem os setores Novo Horizonte, Fausto Pinto, Romeu Duarte e Serra Dourada; 38 

reservatórios (identificados no quadro de ff. 1056/1057); 9 setores de distribuição; 8 

estações de água tratada (EAT), conforme identificação de ff. 1057/1058, e 11 booster’s, o 

que atende a 91,78% da população, com um índice de perdas na distribuição de 38,7% 

(conforme laudo pericial e relatório da agência de fiscalização – ARSAE, que também 

consta dos autos e será objeto de análise mais adiante).  

  São 37 (trinta e sete) reservatórios com capacidade total de 9.635 m3 e 1 (um) 

reservatório instalado no Bairro Boa Vista, que estão distribuídos nos seguintes setores: 1 

– Gamas (1 reservatório; em operação); 2 – Capão (2 reservatórios; em operação, sendo 

um deles instado em dez/2019); 3 – Cidade Nova (2 reservatórios; em operação); 4 – Serra 

Dourada (5 reservatórios; em operação); 5 – Planalto (6 reservatórios em operação, exceto 

um, que se encontra instalado, mas não operante); 6 – Novo Horizonte (6 reservatórios; em 

operação, sendo dois deles instalados em dez/2019); 7 – ETA (6 reservatórios, todos em 

operação); 8 – Fausto Pinto (5 reservatórios, dois em operação e três instalados em 

dez/2019, mas não operantes); 9 – Romeu Duarte (4 reservatórios, todos em operação e um 

deles instalado em dez/2019). A tabela apresentada pela perita às ff. 1057/1058 apresenta 

ainda a capacidade de cada reservatório, concluindo que o total da reservação instalada é 

de 9.635m3. Por ocasião da vistoria, os reservatórios 13- Planalto, 31, 32 e 33 do Setor 

Fausto Pinto e o 38 – Intermediário ainda não estavam em operação, sendo que a 

capacidade de reservação da rede de distribuição à época era de 7.560m3.  

  O sistema conta ainda com 11 booster’s, nos seguintes setores: Cidade Nova, Serra 

Dourada, Planalto, Novo Horizonte, ETA, Fausto Pinto e Romeu Duarte. O complexo 

fluxograma que consta à f. 1060 descreve o sistema de distribuição e os equipamentos 

instalados em cada setor. O laudo pericial, nesse ponto, detalha cada setor e ilustra com 

fotos.  
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  No que se refere às obras realizadas e em andamento, consta dos autos que 

tiveram início no ano de 2016, com previsão de término em 2018, contudo, houve atrasos 

e somente foram terminar em dezembro de 2019. O quadro de obras concluídas consta do 

laudo pericial à f. 1103. É importante registrar que, muito embora o início do contrato de 

concessão deu-se no ano de 2010, os investimentos da ré no município somente começaram 

em 2016, mesmo ciente da obrigação de planejamento e do crescimento contínuo da 

população e, consequentemente, da demanda de água.  

  A ré esclareceu que:  

 

a 1ª etapa de obras foi concluída em 2019 e que, atualmente, encontram-se em 

processo de licitação as 2ª e 3ª etapas de obras. A segunda etapa prevê a 

continuidade de execução da EEAT intermediária e suas unidades 

complementares, conforme projeto. A 3ª etapa prevê a execução das obras 

remanescentes da 1ª etapa, bem como novas melhorias. A 4ª etapa, prevista para 

licitação em 01/2021, prevê a setorização da distribuição do SAA Nova Serrana. 

O projeto se encontra em revisão juntamente com o cadastro do SAA. A  5ª etapa 

prevê melhorias no sistema elétrico e instalação do sistema de automação (f. 

1101).  

 

  Segundo o preposto da ré, que acompanhou a perita, atualmente estariam em 

andamento a construção da elevatória intermediária; segundo a perita, o reservatório 

intermediário já está concluído (fotos às ff. 1099/1101).  

  Como se vê, o planejamento não foi executado de maneira a atender à população 

com um serviço público de abastecimento de água eficiente, contínuo e universal. O tempo 

de execução das obras não foi respeitado. Demorou-se demasiadamente para se iniciar 

qualquer investimento no Município de Nova Serrana, mesmo ciente da alta demanda, do 

constante crescimento populacional e das peculiaridades da região que conta com alta 

densidade demográfica e aquecido setor industrial. Resultado: falta água em diversos 

bairros, em que o serviço é interrompido por vários dias da semana, estendendo-se essa 

situação por anos, segundo relatos dos consumidores.  

  A perita cuidou de entrevistar consumidores dos bairros mais atingidos pela falta 

d’água, apontados pelo autor. Os relatos constam do tópico 8.4 do laudo e foram visitados 

os seguintes bairros: Concesso Elias, Novo Horizonte, Antônio Venâncio, Amazonas e 

Santa Cruz. Os entrevistados chegaram a dizer que “a falta de água todo final de semana”; 

(Sra. Divina, bairro Concesso Elias);  “o desabastecimento ocorre frequentemente, a cada 
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três dias” (Sr. Pedro, bairro Concesso Elias);  “faltou água durante a pandemia de COVID-

19”, (Sra. Elisângela);  “que a água chega em sua casa com pouca pressão”;  (Sra. Maria 

Helena); “que a falta de água ocorre de forma variável, quase toda semana, que inclusive 

aconteceu durante a pandemia” (entrevistados do bairro Amazonas);  “que a falta de água 

ocorre de uma a três vezes na semana” (todos os entrevistados do bairro Santa Cruz). A 

tabela de f. 1118 mostra que, apenas entre dezembro de 2019 e março de 2020, foram 2.724 

(duas mil, setecentas e vinte e quatro) reclamações de desabastecimento em Nova Serrana.  

  E a perita, neste ponto, arrematou: “Em observação a tal pesquisa verifica-se que, 

todos os usuários entrevistados ainda sofrem por falhas constantes no abastecimento de 

água, e que a maioria constatou que após um período sem água, o produto apresenta 

coloração adversa com aspecto de suja” (f. 1113). 

  Neste ponto, as reclamações dos consumidores registradas no laudo e a conclusão 

de que, até os dias atuais, ainda é comum a interrupção do serviço, apenas reforça a 

presunção de veracidade dos fatos não impugnados pela ré, conforme já reconhecido por 

este Juízo. É patente a violação ao princípio da continuidade do serviço público. Segundo 

a doutrina:  

Esse princípio indica que os serviços públicos não devem sofrer interrupção, ou 

seja, sua prestação deve ser contínua para evitar que a paralisação provoque, 

como às vezes ocorre, colapso nas múltiplas atividades particulares. A 

continuidade deve estimular o Estado ao aperfeiçoamento e à extensão do 

serviço, recorrendo, quando necessário, às modernas tecnologias, adequadas à 

adaptação da atividade às novas exigências sociais. (CARVALHO FILHO, José 

dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 19ª ed., p. 300).  

 

  Prosseguindo na análise do laudo pericial, a expert, em conclusão, aponta as causas 

das falhas do sistema de abastecimento, primeiro sob a ótica da própria COPASA, que 

as reconhece e, em seguida, acrescenta suas razões.  

  Segundo a ré, o problema do desabastecimento ocorre em razão de: - obras de 

expansão do sistema de distribuição; manutenções corretivas e emergenciais; adversidades 

com o fornecimento de energia; problemas com equipamentos.  

  Ocorre que tais razões não são hábeis a justificar a interrupção do serviço nas 

proporções em que ocorrem no Município de Nova Serrava, atingindo diversos bairros 

durante anos. Obras de expansão somente se iniciaram em 2016 e antes disso o Plano de 

Saneamento já relatava falta d’água. As obras da primeira etapa terminaram em 2019 e 
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outras ainda não se iniciaram, exceto a construção da elevatória intermediária, mas a falta 

de água continua. Manutenções corretivas e emergências não geram falta de água 

constante, mas apenas momentânea. Também não se pode imputar toda a responsabilidade 

pela interrupção rotineira do serviço ao fornecimento de energia elétrica, como se estivesse 

tratando área completamente não abrangida por esse serviço ou mesmo sem especificar e 

provar o exato ponto em que “as adversidades com o fornecimento de energia elétrica” 

comprometeram, tão intensamente e por tanto tempo, o abastecimento de água de uma 

cidade.  

  Da mesma maneira, rechaçasse a alegação genérica de problemas com 

equipamentos, eis que, além de não restarem provados nos autos, não seriam causa de 

interrupção se a ré observasse a orientação da ARSAE de manter equipamentos reserva, 

notadamente as motobombas.  

  Corroborando estas conclusões do Juízo, a expert chega a afirmar, a partir das 

razões apontadas pela ré para justificar o desabastecimento que “tais fatores realmente 

estão associados às falhas no abastecimento sucedidas nos últimos anos, contudo existem 

outros fatores que devem ser considerados, como a reservação e problemas em booster’s e 

elevatórias” (f. 1114).  

  Assim, segundo a perita, além das causas apontadas pela ré, existem outras que 

levam ao desabastecimento e que estão relacionadas à insuficiência de reservação, previsão 

de baixo valor de consumo per capita e ainda problemas nas elevatórias.  

  Quanto à insuficiência de reservação, o laudo aponta que, em alguns setores do 

Sistema de Abastecimento de Água, a reservação ainda é insuficiente para atender à 

demanda, em separado, por zona de pressão, muito embora o volume de reservação total 

instalado (7.565m3) seja maior do que 1/3 da demanda máxima diária.  

  No cálculo de reservação, foram consideradas a população do projeto, a demanda 

per capita, o alcance do projeto (22 anos, de 2011 a 2033) e os coeficientes correspondentes 

ao dia de maior consumo e à hora de maior consumo. A tabela de f. 1116 apresenta a 

reservação necessária para atender à demanda em cada setor e os números em vermelho 

apontam a reservação insuficiente em 2020, em comparação ao volume dos reservatórios 

que estão instalados e em operação. Assim, pode-se afirmar que, em 2020, houve 
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reservação insuficiente nos setores: Fausto Pinto, Serra Dourada, Planalto, Capão e Gamas.  

  O laudo faz referência ainda ao Relatório de Fiscalização Operacional n.º 64 da 

ARSAE, no qual se verifica que, mesmo após as instalações de novos reservatórios, as 

reclamações de desabastecimento nos setores em que a reservação é insuficiente 

continuaram. O problema do desabastecimento envolve, segundo esse relatório, nada 

menos que 13 (treze) bairros, a seguir nominados (bairros/setores):  Fausto Pinto da 

Fonseca (setor Fausto Pinto); Centro (setor ETA); Novo Horizonte (setor Novo Horizonte); 

Planalto (setor Planalto); São Geraldo II (setor Cidade Nova); Concesso Elias (setor Novo 

Horizonte); Maria José do Amaral (setor Serra Dourada); Boa Vista de Minas (setor 

Planalto); Jardim do Lago (setor ETA); Veredas da Serra; Romeu Duarte (setor Romeu 

Duarte); Jefferson Batista de Freitas (setor Fausto Pinto) e Moreira (setor Planalto).   

  Importante destacar o prévio conhecimento da concessionária ré, quando assumiu 

a concessão, de que a reservação era limitada e insuficiente, isso em 2010, quando havia 

11 reservatórios instalados, com capacidade de 3.883 m3, sendo a projeção de reservação 

para o ano de 2011 de 5.120 m3. A despeito dessa conhecida realidade, a COPASA somente 

iniciou as obras para aumentar o volume de reservação do sistema de abastecimento em 

janeiro de 2016, obras essas concluídas apenas em 2019 e que aumentaram o volume de 

reservação em 1.850 m3, mas não resolveram o problema do desabastecimento conforme 

já acima descrito (dados extraídos do laudo pericial, f. 1118).  

  Uma segunda causa de falha no sistema de abastecimento é a baixa previsão do 

valor de consumo per capita, ainda segundo o laudo pericial. No projeto, utilizou-se um 

valor de consumo per capita diário equivalente a 170l/hab/dia, valor que a perita considera 

“não muito usual” em projetos de rede de distribuição de grande porte, eis que grande parte 

dos projetistas se utiliza da tabela NB 587/1970 (ainda que já extinta), para considerar que 

“na existência de dados confiáveis, locais ou regionais, e não sendo fixados previamente 

pelo órgão contratante” deve ser adotado o consumo médio per capita de 250l/s, para uma 

população estimada > 50.000 habitantes e valores clássicos comumente apresentados na 

literatura como um valor médio de 200l/s/pessoa/dia.  

  Por fim, aponta ainda a perita como uma das concausas que levam ao frequente 

desabastecimento de água no Município de Nova Serrana os problemas em elevatórias e 

booster’s. A inexistência de conjuntos motobombas reservas em algumas das 
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elevatórias/booster’s, segundo a expert, também influencia no desabastecimento, pois, “em 

caso de danificação e/ou falhas destes únicos conjuntos de motobombas, a reservação, bem 

como a distribuição poderá ser significativamente comprometida”. E arremata: “Portanto, 

sabendo que o sistema possui fragilidades e que uma das causas apontadas pela própria 

concessionária são as falhas/defeito em equipamentos elétricos e de recalque, se faz 

necessários que sejam dispostos conjuntos motobombas reservas em todas as Estações e 

Booster’s.  (Laudo pericial, f. 1119).  

  Em seguida, a perita aponta as Estações Elevatórias e Booster’s que dispõem de 

somente um conjunto de motobomba, ressaltando que alguns deles apresentam constantes 

defeitos mecânicos: Booster Planalto (relatório de manutenção f. 1120); Booster Boa Vista 

(relatório de manutenção à f. 1121); Booster Serra Dourada, Elevatória Maria José do 

Amaral e Elevatória Jeferson Batista.  

  Portanto, pode-se afirmar que a interrupção do serviço ao longo dos anos não 

decorre simplesmente de crise hídrica ou de fatores climáticos, obras de expansão ou 

manutenções de equipamentos. O desabastecimento, que claramente pode e deve ser 

imputado à ré, deve-se, notadamente, à falta de investimentos relacionados à reservação de 

água, ausência de previsão correta de consumo e ausência de equipamentos reservas que 

poderiam evitar a interrupção do serviço.  

  Não se trata, pois, de causa alheia à responsabilidade da ré ou que tivesse o condão 

de afastar o nexo causal, como o caso fortuito/força maior, mas de efetivo inadimplemento 

culposo do contrato que também caracteriza violação da Lei n.º 11.445/2007, 

especificamente quanto aos princípios da universalidade e ininterrupção do serviço (art. 2º, 

inc. I), bem como daquilo que foi pactuado no Contrato de Programa.  Ora, foi uma escolha 

e não um acaso a opção por não investir em nenhuma obra nos seis primeiros anos de 

contrato, mesmo sabendo da demanda e da reservação insuficiente. Optou ainda a ré por 

não ter equipamentos reserva em todos os setores, interrompendo o serviço toda vez que 

se faz necessária uma manutenção, circunstância que, conforme se demonstrou, ocorre 

frequentemente.  

  Insubsistente a tese que alega a imprevisão, decorrente de aumento populacional 

ou da necessidade de manutenção de equipamentos, circunstâncias previsíveis que não se 

amoldam ao conceito de caso fortuito ou força maior, eis que essas situações exigem, como 
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característica fundamental, a imprevisibilidade:  

 

  Caso fortuito e força maior são situações de fato que redundam na 

impossibilidade de serem cumpridas as obrigações. O primeiro decorre de 

eventos da natureza, como catástrofes, ciclones, tempestades anormais, e o 

segundo é resultado de um fato causado, de alguma forma, pela vontade humana, 

como é o clássico exemplo da greve. O Código Civil, todavia, não faz distinção, 

limitando-se a consignar que “o caso fortuito ou de força maior verifica-se no 

fato necessário, cujos efeitos não eram possíveis evitar ou impedir” (art. 393, 

parágrafo único do Código Civil).  

  [...] 

  Assinala-se, por fim, ser correta a advertência de que tais situações devem 

caracterizar-se pela imprevisibilidade, inevitabilidade e impossibilidade total do 

cumprimento das obrigações. Fora daí, os fatos estarão dentro da álea normal 

dos contratos. (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito 

Administrativo. 19ª ed., p. 193-194).  

 

  Por tais razões é que se pode concluir, afastando-se a tese do rompimento do nexo 

de causalidade por alguma excludente, pela responsabilidade contratual da ré, 

consubstanciada na má prestação do serviço, tido por inadequado por não se amoldar às 

características previstas na legislação de regência, notadamente o art. 2º, inc. I, da Lei n.º 

11.445/2007, que traz como princípios a universalidade e a prestação integral do serviço e 

a Lei n.º 8.975/1995, que trata da concessão do serviço público, conceituando, repita-se, o 

serviço adequado como sendo aquele que “satisfaz as condições de regularidade, 

continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e 

modicidade das tarifas”. Reconhece-se, pois, a inexecução culposa, pela ré, de parte do 

Contrato de Programa celebrado entre as partes.  

  Não foi em outro sentido, a conclusão da perita em seu exaustivo e bem elaborado 

laudo (f. 1123): 

 

Diante dos fatos apresentados conclui-se que: 

- desde o início de contrato, firmado entre as partes em 2010 o sistema de 

abastecimento de Nova Serrana já apresentava condições limitadas, pois o 

volume de reservação era escasso, bem como a capacidade de produção era 

menor (100l/s), que a atual (200l/s). 

- a Ré somente iniciou as obras de ampliação do sistema de abastecimento em 

2016, obras estas que foram parcialmente concluídas em dezembro de 2019, 

após um atraso de um ano devido recorrentes alterações de projeto;  

- apesar dos investimentos e obras já executadas pela Ré, o SAA ainda apresenta 

deficiências como insuficiência de reservação (ver Tabela 3) e ausência de 

conjunto motobomba reserva em algumas elevatórias e booster’s.  
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  Os problemas apontados pela expert estão diretamente relacionados à falta de 

investimentos necessários à prestação de um serviço adequado, universal e contínuo, pois 

estão ligados à capacidade de reservação e produção. Nota-se que, ao contrário do que fora 

alegado pela ré, em nenhum momento se fez prova da ausência de recursos hídricos que 

possibilitassem o adequado fornecimento de água. A água está na natureza, 

especificamente no Rio Pará que corre próximo à cidade de Nova Serrana. Contudo, não 

chega magicamente às residências dos consumidores, precisa ser captada, reservada, 

tratada e distribuída, sendo justamente esse o trabalho da ré, consubstanciado em lei e 

contrato de outorga do serviço público essencial. Tais providências não podem ser 

negligenciadas, sob pena de se provocar, por omissão, o desabastecimento. Assim, ao 

contrário do que fora alegado, não vivenciamos uma crise hídrica durante toda a execução 

do contrato de forma a impactar, dificultar ou até mesmo impedir a ré de cumprir suas 

obrigações contratuais; de fato, faltaram investimentos adequados, tempestivos e 

proporcionais à demanda.  

  A prova das infrações contratuais e legais praticadas pela ré não advém apenas da 

confissão quanto à matéria fática não impugnada (falta do serviço), inúmeras reclamações 

e ações judiciais dos consumidores, provas documental e pericial. O Estado de Minas 

Gerais, o Município de Nova Serrana e a ARSAE – Agência Reguladora de Serviços de 

Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais – 

celebraram o Convênio de Cooperação que consta dos autos às ff. 47/56, cujo objetivo é a 

“conjugação de esforços entre os partícipes para o fim de estabelecer uma colaboração 

federativa na organização, regulação, fiscalização e prestação dos serviços públicos 

municipais de abastecimento de água”.  

  A ARSAE, que possui independência decisória e deve atuar com transparência, 

tecnicidade e objetividade (cláusula terceira do Convênio), tem por objetivo, dentre outros, 

fiscalizar os serviços públicos municipais de abastecimento de água, abrangendo o 

acompanhamento de ações da prestadora (COPASA) dos serviços nas áreas técnica, 

operacional, contábil, econômica, financeira, tarifária e de atendimento aos usuários, o que 

ocorre por meio de acompanhamento dos planos executivos de expansão e de metas 

ambientais, acompanhamento da evolução dos indicadores de desempenho, verificação dos 
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níveis de cobertura de abastecimento de água, defesa dos direitos dos usuários, dentre 

outros, atribuições que também constam da  cláusula terceira do convênio celebrado.  

  Assim, no âmbito desse poder-dever de fiscalizar a efetiva prestação do serviço de 

abastecimento de água no Município de Nova Serrana, consta dos autos (ff. 1135/1171), o 

Relatório de Fiscalização Operacional da ARSAE n.º 64/2020, elaborado por técnicos da 

gerência de fiscalização operacional da Agência. O período de inspeção foi entre junho e 

julho do ano de 2020. Após análise do sistema de abastecimento de água, apontando-se 

seus componentes e sua capacidade, identificou-se o contrato de concessão, com início em 

01/10/2010 e término previsto para 01/10/2040. Do relatório, extraem-se os seguintes 

pontos, todos de conformidade com os demais elementos probatórios e que reforçam a 

culpa exclusiva da ré no desabastecimento de água e prestação de serviço não adequado:  

 

- f. 1140: Os booster’s de Boa Vista, Planalto e Serra Dourada não possuem 

conjunto motobomba reserva. E a ausência desses “conjunto motobomba” pode 

comprometer o abastecimento dos bairros Planalto, Frei Ambrósio, Sandra 

Regina, Boa Vista, São Geraldo, Marília, Alto da Boa Vista, Do Carmo e Serra 

Dourada.  

 

- f. 1140: Constatou-se que 11 dos 36 reservatórios estão em desconformidade 

com a Resolução ARSAE n.º 40/2013, que estabelece condições gerais para 

prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento de água, como má 

conservação da tampa de inspiração, falta de identificação da área, falta de 

proteção da área, falta de limpeza da área ou má conservação do reservatório.  

 

-f. 1142: Apesar das melhorias realizadas no sistema de abastecimento de água, 

o índice de reclamações de vazamentos de água e também de desabastecimento 

continuam elevados. Os bairros com maior índice de vazamento de água estão 

entre aqueles com maior número de reclamações de desabastecimento.  

 

- f. 1143: É sabido que a pressão elevada e rede de distribuição de água antiga 

estão entre as possíveis causas de vazamentos. A Copasa justificou que “devido 

à morosidade para a finalização das obras de ampliação do Sistema, bem como 

à demanda crescente por água, tornaram-se necessárias ações operacionais com 

vistas a melhorar o abastecimento do município, até que as obras sejam 

finalizadas. Com o aumento da vazão ofertada ao sistema e intervenções 

realizadas pela área operacional acabaram por interferir nas pressões e essa 

situação persistirá até que sejam implantadas todas as unidades previstas na 4ª 

etapa das obras, que contemplará a revisão da rede de distribuição de água 

setorização do SAA, cujas obras estão programadas para o 1º semestre de 2021.  

 

- f. 1143: No período de dezembro de 2019 a maio de 2020, foram registradas 

1547 ocorrências de vazamento de água no Sistema Comercial da Copasa e ainda 

detectadas 2.724 reclamações de falta de água na sede do município.  
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  Dentre as constatações e não conformidades encontradas em diversos setores do 

sistema de abastecimento, o relatório de fiscalização da ARSAE aponta, a partir das ff. 

1150:  

 Deixar de cumprir o plano de amostragem para controle da qualidade da água, 

conforme norma vigente.  

 Não cumprir os padrões de potabilidade estabelecidos pelo Ministério da Saúde.  

 Operar estação de tratamento de água com vazão superior à sua capacidade normal 

(sobrecarga).  

 Deixar de cumprir os prazos estabelecidos pela Resolução Normativa da ARSAE-

MG para atendimento de solicitações de ligação ou de vistoria para ligação de 

água/esgoto.  

 Deixar de manter conjunto motobomba reserva instalado e operando 

alternadamente nas unidades operacionais.  

 Deixar de manter as tampas de inspeção de reservatórios de distribuição e 

acumulação devidamente trancadas (cadeado ou similar) ou mantê-las em más 

condições (enferrujadas, sem vedação adequada ou quebradas).  

 Deixar de realizar a conservação das estruturas prediais e limpeza das unidades 

operacionais.  

 Manter unidades operacionais vulneráveis ao acesso de pessoas não autorizadas.  

 Deixar de manter placas de advertência e/ou de identificação nas unidades.  

 

  E, no campo destinado às recomendações (item 7 do relatório, f. 1155, a ARSAE 

recomendou: “Apresentar cronograma de instalação do 3º módulo da estação de tratamento 

de água”.  

  O mesmo relatório aponta também, à f. 1147, irregularidades encontradas quando 

da fiscalização ocorrida no ano de 2018, apresentando recomendações. E isso indica que 

o descumprimento das obrigações contratuais e legais se perpetuou no tempo, durante toda 

a execução do contrato. Apontou-se, já em 2018, a ausência de conjunto motobomba 
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reserva e a necessidade de se melhorar o acesso à balsa de captação instalada no rio Pará.  

  Extrai-se ainda do referido relatório da ARSAE que houve sim um aumento da 

capacidade de produção e de reservação, mormente a partir da conclusão das obras em 

2019 e que o “o aumento da capacidade de reservação confere ao SSA uma margem de 

segurança na continuidade do abastecimento de água mediante anomalias no sistema de 

tratamento ou distribuição”. Contudo, não é o que tem ocorrido na prática, já que, mesmo 

com o aumento da reservação, subsiste o desabastecimento ao consumidor.  

  A agência reguladora, na esteira da conclusão da perita, aponta acúmulo de causas 

que justificam a falta de água no Município, dentre elas, o crescimento acelerado da 

população e fatores operacionais e estruturais. Extrai-se da parte intitulada “considerações 

por demanda”, f. 1149:  

 

No município de Nova Serrana, o crescimento acelerado da população e uma 

soma de fatores operacionais e estruturais resultaram em desabastecimento 

recorrentes e intensificados nos últimos anos, comprometendo a regularidade e 

qualidade do serviço de abastecimento de água, gerando insatisfações entre os 

usuários e desgastes com o poder concedente”.  

 

   A meu sentir, o crescimento da população, que vem ocorrendo há décadas em razão 

da vocação industrial da cidade para o ramo de calçados e que atrai milhares de migrantes, 

é fator extremamente previsível, de todos conhecido, de maneira que essa circunstância 

deveria ter sido acrescentada quando do planejamento realizado pela ré para o 

abastecimento futuro de água. Afasta-se, como já dito, a possibilidade de aplicação da 

teoria do caso fortuito/força maior, dada a previsibilidade da situação.  

  Já as razões estruturais vinculam-se à falta de investimentos adequados, que 

deveriam ter sido executados de maneira mais célere e eficaz, enquanto as razões 

operacionais apontam, por exemplo, para a necessidade de implementação de medidas já 

recomendadas desde o ano de 2018, mas que ainda não foram tomadas, como a aquisição 

de equipamentos reserva, tais como motobombas, a fim de se evitar o desabastecimento 

quando se faz necessária uma manutenção. 

  A ré apresentou a Nota Técnica UNCE-10/2020, em petição de ff. 761/766, datada 

de 27 de maio de 2020, a fim de apresentar as ações/medidas adotadas para “garantir o 
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regular funcionamento do sistema de abastecimento de água de Nova Serrana”, fazendo 

referência à medida liminar deferida por este Juízo. O documento bem relata todas as 

ampliações e melhorias do SSA – Sistema de Abastecimento de Água de Nova Serrana, 

salientando que o projeto para ampliação e melhorias foi concluído no ano de 2010 e que 

as obras tiveram início em 18/01/2016, com previsão de conclusão no ano de 2019, 

reafirmando as mesmas datas de início e conclusão das obras que já constam em outras 

provas e indicando a morosidade da ré na execução dos melhoramentos necessários.  

  Na já referida nota técnica, há relatos da construção de uma nova estação de 

tratamento (ETA), substituição de três conjuntos motobombas de 25 Cv por dois conjuntos 

de 150 Cv, o que proporcionou aumento da vazão captada, adaptações na elevatória de 

água bruta que passou a ser estação de elevatória de água tratada (EETA), além da aquisição 

do 4º conjunto motobomba (reserva), novos sistemas elevatórios (booster Fausto Pinto e 

booster Novo Horizonte), além de outros melhoramentos no sistema elencados no 

documento e realizados por equipe própria.  

  Então, não é que a COPASA não tenha realizado 

investimentos/melhoramentos no SSA – Sistema de Abastecimento de Água. 

Absolutamente não é isso que se está a dizer. A conclusão a que se chega é que a ré realizou 

investimentos tardiamente e que tais investimentos são insuficientes para garantir o 

abastecimento. E mais: o jurisdicionado de Nova Serrana não pode esperar a boa vontade 

da ré em executar obras num ritmo que não acompanha a demanda de abastecimento de 

água.  

  Numa triste comparação, pode-se afirmar que o ritmo das obras, melhorias e 

investimentos necessários para atender a demanda do Município, realizados pela COPASA, 

conseguem ser mais lentos do que a vacinação contra a Covid-19 no país. Seis anos sem 

investimentos e investimentos que, embora tivessem melhorado o sistema, ainda não o 

tornaram adequado, deixando de proporcionar a todos (universalidade), o abastecimento 

de água continuado (integridade). Acrescenta-se que se trata de serviço público essencial, 

com oferta de bem também essencial à própria vida, daí porque exsurge a necessidade de 

intervenção judicial no contrato de concessão para exigir a efetiva prestação de serviço 

adequado, nos termos da lei.   

  Em suma, restou sobejamente demonstrado que a ré descumpriu parte das 
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obrigações constitucionais, legais e contratuais assumidas em razão da concessão de 

serviço público. A origem das obrigações consta do Contrato de Programa e este, por sua 

vez, se fundamenta na própria Constituição Federal quando exige que o serviço público 

concedido seja adequado, na Lei n.º 11.445/2007, que estabelece o Plano de Saneamento 

Básico e no Decreto n.º 7.217/2010, que a regulamenta.  

  Quando se confronta todo o arcabouço legal e contratual, ou seja, aquilo que o 

destinatário do serviço legitimamente espera do executor, detentor da concessão, vê-se que 

o serviço prestado está bem distante do ideal, prejudicando demasiadamente a população 

do município em razão da ausência da prestação de serviço público essencial universal e 

contínuo. O rico acervo probatório aponta nesse sentido. Em apertada síntese, fazendo-se 

apenas referência a cada um dos meios de prova aqui produzidos, tem-se: - a presunção 

legal de fato não impugnado (falta do serviço); - a prova pericial; - as notas técnicas 

ofertadas pela ré; - o relatório de fiscalização da ARSAE, tudo a indicar e demonstrar, de 

forma contundente, que o serviço prestado está longe de ser aquele adequado, exigido 

constitucionalmente.  

  E, afastando-se as excludentes de ilicitude do fato já acima analisadas, em razão da 

notória previsibilidade dos fatos, chega-se à inevitável conclusão de que a 

responsabilidade pelo fornecimento intermitente e irregular de água do Município de 

Nova Serrana deve ser imputado à ré, reconhecendo-se sua negligência na execução 

de obras e investimentos tendentes à prestação efetiva do serviço público dito 

adequado.  

   A escassez de recursos financeiros para a realização de investimentos não foi objeto 

de alegação pela ré, e nem poderia ser. Atendendo à requisição deste Juízo, a ré apresentou 

seus resultados financeiros dos últimos dez anos, os quais serão analisados em ponto 

específico desta decisão. Adianta-se, entretanto, que não faltaram recursos para os 

necessários investimentos, concluindo-se, neste particular, que as obras que poderiam 

suprir, definitivamente, o desabastecimento de água, não ocorreram por mera conveniência 

da ré em não executá-las.  

  Salienta-se que a execução parcial e lenta de obras necessárias à adequada prestação 

do serviço contribuiu apenas para minorar as consequências de omissão da concessionária 

de serviço público, mas não impediram, em última análise, por sucessivos anos em 
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reiteradas oportunidades, a violação da dignidade da pessoa humana, notadamente 

daqueles consumidores que permaneceram e ainda permanecem sem abastecimento regular 

de água potável.   

  A falta de planejamento e investimentos adequados caracteriza a ineficiência do 

serviço, violando um dos princípios constitucionais insculpidos no art. 37 da CF e 

direcionados especificamente à administração pública, direta ou indireta: trata-se do 

princípio da eficiência do serviço público, incluído no texto constitucional pela Emenda 

Constitucional n.º 19/1998, denominado, no projeto da Emenda de “qualidade do serviço 

prestado”.  

  José dos Santos Carvalho Filho, escrevendo sobre os motivos que levaram à 

inclusão de tal princípio no texto constitucional, bem elucida:  

 

Com a inclusão, pretendeu o Governo conferir direitos aos usuários dos diversos 

serviços prestados pela Administração ou por seus delegados e estabelecer 

obrigações efetivas aos prestadores. Não é difícil perceber que a inserção desse 

princípio revela o descontentamento da sociedade diante de sua antiga 

impotência para lutar contra a deficiente prestação de tantos serviços públicos, 

que incontáveis prejuízos já causou aos usuários. De fato, sendo tais serviços 

prestados pelo Estado ou por delegados seus, sempre ficaram inacessíveis para 

os usuários os meios efetivos para assegurar seus direitos. Os poucos meios 

existentes se revelaram insuficientes ou inócuos para sanar as irregularidades 

cometidas pelo Poder Púbico na execução destes serviços.  (Manual de Direito 

Administrativo, Lumen Juris, 19º ed., p. 23).  

 

    Diante disso, passa-se à análise das consequências jurídicas do 

reconhecimento dessa responsabilidade civil contratual, à luz dos pedidos formulados 

na inicial.  

  Inicio pela alegação de descumprimento da liminar deferida por este Juízo, às ff. 

538/542, que impôs à ré as seguintes obrigações de fazer:  

 

Desta feita, face a gravidade da situação, e, ainda, tendo em conta o disposto na 

nota técnica n°10/2019, principalmente diante da proposta apresentada pela 

própria ré e que a ela se comprometeu, DEFIRO, em termos, a liminar para 

compelir a ré Companhia de Saneamento de Minas Gerais – Copasa em 

obrigação de fazer consistente em: 

 

a) CONCLUIR as obras de “captação de água no Rio Pará e implantação de 7 

reservatórios (2.375m3), implantação de 3 boosters, adequações na Estação 
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Elevatória de Água Bruta ser transformada em Estação de Água tratada e 

implantação das respectivas adutoras até os novos reservatórios” (nota técnica 

n°10/2019 ID66318064) até a data final de 01/06/2019, sob pena de multa diária 

de R$1.000,00 limitada à R$200.000,00. Após a data de finalização da obra, terá 

a ré 48h para juntar aos autos documentos que comprovem sua conclusão; 

 

b) REALIZAR, no prazo máximo de 06 meses (final 14/10/2019), a obra 

proposta na nota técnica n°10/2019 referente à “construção de adutora paralela 

à existente desde as unidades de tratamento de água recentemente implantadas 

no rio Pará até o local onde existia a antiga captação de água, no ribeirão Capão, 

numa extensão de 6.519 metros, em tubulações de diâmetro 600 e 500 mm”, 

também sob pena de multa diária de R$1.000,00 limitada à R$200.000,00. Após 

a data de finalização da obra, terá a ré 48h para juntar aos autos documentos que 

comprovem sua conclusão; 

 

c) ADOTAR, de maneira emergencial e no prazo máximo de 05 dias, todas as 

medidas necessárias e possíveis a garantir o regular abastecimento de água 

tratada (uso de caminhões-pipa e perfuração 

de poços artesianos) aos bairros do Município de Nova Serrana em que não 

esteja ocorrendo o abastecimento regular, principalmente os relatados na 

manifestação de ID60992445, quais sejam, Planalto, Itapuã, Santo Antônio, Frei 

Ambrósio, Mariana Martins, Novo Horizonte, Concesso Elias, 

Esplanada, Amaral, Campo Belo, Eduardo Bretas, José Rodrigues da Costa, 

Sandra Regina, Elisa Amaral, Santa Sara e Ana Carolina, sob pena de multa 

diária de R$500,00 limitada à R$100.000,00”.  

 

  Importante ressaltar neste ponto que a imposição das obrigações foi precedida de 

audiência de conciliação realizada em 08/04/2019 (f. 529), em que a própria ré se 

comprometeu a, no prazo de 48 horas, apresentar petição e nota técnica indicando as obras 

a curto prazo que estariam sendo feitas e os prazos de sua realização para sanar o problema 

de abastecimento de água no prazo de 180 dias. Sobreveio aos autos a nota técnica de ff. 

533/534, datada de 08/04/2019, em que a ré formaliza uma proposta de acordo, consistente 

na construção de uma adutora paralela. Então, a COPASA tinha obras em andamento, bem 

conhecia o estágio atual das obras e, propôs, a título de conciliação, o término de tais obras, 

alegando que “pode ser executada em prazo relativamente curto e não requer troca de 

equipamentos (bombas) nas unidades de bombeamento” (f. 534).  

  O Município autor prontamente recusou a proposta, eis que pretendia, na verdade, 

um reconhecimento de procedência do pedido travestido de acordo judicial que envolvesse 

todo o objeto da lide.  

  Foi nessa circunstância que, à míngua de elementos probatórios mais robustos, já 

que ainda não se tinha sido realizada a prova pericial, mas considerando a necessidade de 
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solucionar, ainda que parcialmente, o problema da falta de água, este Juízo decidiu por 

deferir medidas urgentes tendentes a obrigar a ré a realizar obras e investimentos, mas 

adotando-se um critério baseado na razoabilidade.  

  Os limites da decisão interlocutória foram extraídos da própria proposta de acordo 

formulada pela COPASA e rejeitada pelo autor, já que a ré teria afirmado tais medidas 

como sendo possíveis de serem executadas no tempo e modo proposto. Acolhendo-se as 

sugestões da ré, a proposta transformou-se em decisão judicial, na qual se impunha à 

COPASA obrigações de fazer com prazo certo e fixação de multa cominatória diária para 

a hipótese de eventual descumprimento, na exata medida do que a própria ré entendia como 

exequível e razoável para aquela fase do processo, tanto é assim que a decisão precluiu 

sem a interposição de qualquer recurso. A decisão liminar consta dos autos às ff. 538/542. 

  No entanto, como aponta o laudo pericial, a ré deixou de observar o prazo fixado 

para a conclusão das obras. A expert, explicitamente, discorreu em seu laudo sobre a 

liminar deferida e, após vistoriar as obras, concluiu que elas não foram executadas no prazo 

judicial conferido à ré. Senão vejamos:  

  

No que tange ao cumprimento da Liminar de 12/04/2020, objeto da perícia, foi 

verificado que:  

 a implantação das três (3) elevatórias, dos sete (7) reservatórios, em dezembro 

de 2019, ou seja, depois do prazo estabelecido na liminar. Além disso, os três (3) 

Reservatórios do setor Fausto Pinto (1 com 75m3, e 2x500m3) ainda não estão 

em operação, assim como o reservatório do bairro Planalto (um dos bairros mais 

afetado pelo desabastecimento) de 500m3;. 

 

 a obra de captação de água no Rio Pará foi concluída, em dezembro de 2019, 

também após do prazo estabelecido na liminar.; 

 

 a execução da transformação da Estação Elevatória de Água Bruta (EEAB) em 

Estação de Água Tratada (EAT) foi concluída e;  

 

 a obra de instalação da adutora paralela ainda está em fase inicial de instalação; 

 

   Para bem elucidar a questão da extrapolação injustificada do prazo concedido à ré 

para o completo cumprimento das medidas, tem-se:  

- 12/04/2019: data do deferimento da liminar;   

- 01/06/2019 e 14/10/2019: prazos para sua execução, respectivamente letras “a” e “b” da 
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liminar;  

- 07/01/2021, data em que o laudo pericial foi juntado aos autos, atestando que parte da 

obrigação foi cumprida fora do prazo e outra parte não tinha sido cumprida.  

  A implantação das três elevatórias e dos sete reservatórios ocorreu em dezembro de 

2019, cinco meses após o prazo concedido.  E, mesmo assim, constatou a perita que “Além 

disso, os três (3) Reservatórios do setor Fausto Pinto (1 com 75m3, e 2x500m3) ainda não 

estão em operação, assim como o reservatório do bairro Planalto (um dos bairros mais 

afetado pelo desabastecimento) de 500m3;”.  

  Já a obra de captação de água do Rio Pará foi concluída apenas em dezembro de 

2019, também com extrapolação do prazo. Quanto à obra de instalação da adutora paralela, 

que deveria ter sido concluída em seis meses, ou seja, 14/10/2019, segundo a perita, “ainda 

está em fase inicial de instalação”.  

  Também não se tem notícia nos autos da ação de medidas impostas no item “c” da 

liminar, consistente em “adotar, de maneira emergencial e no prazo máximo de 05 dias, 

todas as medidas necessárias e possíveis a garantir o regular abastecimento de água tratada 

(uso de caminhões-pipa e perfuração de poços artesianos) aos bairros do Município de 

Nova Serrana em que não esteja ocorrendo o abastecimento regular”. Ao revés, ao longo 

do tempo, o que se viu foi um agravamento da situação de desabastecimento, aumento das 

reclamações dos consumidores e um silêncio da ré quanto à prova de cumprimento da 

obrigação imposta. O uso de caminhões-pipa e a perfuração de poços artesianos nos bairros 

mais atingidos era medida urgente e extremamente necessária, de fácil demonstração nos 

autos, mas que não foram suficientemente implementadas.  

  Logo, reconheço o descumprimento parcial da liminar e, tendo em conta que a ré 

não cuidou de fazer prova em sentido contrário, não se sabe, ainda, se todas as obrigações 

impostas foram cumpridas. Seja pela mora no cumprimento das obrigações impostas (letra 

a), seja pelo cumprimento parcial no segundo caso (letra b), seja pelo absoluto 

inadimplemento da obrigação (letra c), é devida a totalidade da multa cominatória imposta, 

no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), quantum equivalente à soma das multas 

impostas.  

  Na parte dispositiva, ratificando as obrigações de fazer liminarmente impostas e, 
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visando dar efetivo cumprimento àquelas que ainda não foram cumpridas, o prazo e o valor 

da multa cominatória serão redimensionados. 

  No que tange ao pedido referente ao cancelamento total de tarifas em bairros 

que menciona e abatimento de, pelo menos 30% nas faturas relativamente ao período 

em que não houve a prestação do serviço contínuo de fornecimento de água nos demais 

bairros, o pedido não merece prosperar. A ré cobrou pela quantidade de água efetivamente 

fornecida.  

  Não se tem notícia de cobrança referente a período de desabastecimento e o 

fornecimento intermitente levou à constatação de que o serviço prestado não era adequado, 

culminando com outras consequências jurídicas – dano moral coletivo – pedido analisado 

em outro tópico.  

   No caso dos autos, não se tem provas de que houve cobrança por água que não foi 

efetivamente fornecida, o que levaria ao dever de restituir. O usuário paga pelo que 

consumir de forma efetiva, conforme leitura indicada em seu hidrômetro. Logo, ao que 

parece, neste ponto, embora se reconheça que o serviço prestado não é o adequado e que 

houve falta de abastecimento e abastecimento irregular de água no Município de Nova 

Serrana, não se pode concluir e muito menos reconhecer direito dos consumidores a 

eventual restituição de valores pagos à ré, por absoluta falta de nexo de causalidade. Neste 

ponto, o pedido não procede.  

  Neste particular, o Município autor alega, como causa de pedir na sua peça de 

ingresso, a existência de ar nas tubulações, diante da descontinuidade do abastecimento 

de água. Consta da inicial (f. 18): “Ou seja, não estando a rede de distribuição 

permanentemente com carga, sob pressão hidráulica, o ar passa livremente pelos 

hidrômetros, aumentando consideravelmente a conta de água, mesmo sem o fornecimento 

desta, em flagrante violação às normas consumeristas”. Não obstante a alegação, tal fato 

não restou demonstrado. A prova técnica nada dispôs a respeito, até mesmo porque a perita 

não foi questionada sobre esse ponto, pelo Município, quando da formulação de quesitos.  

  Portanto, seja pela mais absoluta falta de prova, cujo ônus era do autor, seja pela 

impossibilidade de se concluir que houve cobrança pela passagem de ar nas tubulações em 

razão do fornecimento intermitente de água, ou cobrança de água que não fora efetivamente 
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fornecida, é que este pedido não pode ser acolhido.  

  No que tange ao dano moral coletivo, é ponto pacífico, na doutrina e 

jurisprudência, a possibilidade da incidência dos danos morais coletivos, quando se trata 

de direitos individuais homogêneos. Contudo, havia ainda certa controvérsia quando se 

tratava dos danos morais coletivos incidentes nas relações coletivas stricto sensu, e em 

relação aos direitos difusos. Não obstante, a posição mais atual e aceita na doutrina é a sua 

possibilidade. 

  O fundamento do dano moral coletivo encontra respaldo nos dispositivos da 

Constituição da República (art. 5º, V e X), em conjunto a outros textos normativos. Pode-

se citar o art. 6º, incisos VI e VII, da Lei n.º 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), 

art. 1º, incisos I a V, da Lei n.º 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública) e também os arts. 

3º, 5º e 17 c/c 201, incisos V, VIII e IX, todos da Lei n.º 8.069/1990 (Estatuto da Criança e 

do Adolescente). 

  Para Xisto Tiago de Medeiros Neto (2012, p. 170), o dano moral coletivo, em 

termos: 

 

[...] corresponde à lesão injusta e intolerável a interesses ou direitos titularizados 

pela coletividade, considerada em seu todo ou em qualquer de suas expressões 

(grupos, classes ou categorias de pessoas), os quais se distinguem pela natureza 

extrapatrimonial e por refletir valores e bens fundamentais tutelados pelo 

sistema jurídico.  

 

 

  Consoante Dionis Mauri Penning Blank (2013, p. 81), o dano moral coletivo, cuja 

reparação possui funções punitiva e pedagógica, é aquele “vivenciado por um conjunto de 

indivíduos que suportam um prejuízo a um interesse comum, ou seja, ocorre o desrespeito 

a um determinado círculo de valores coletivos, violando a própria cultura, em seu caráter 

imaterial”.   

  Trata-se, nas palavras de Dionísio Renz Birnfeld (2009, p. 70), de “uma injusta 

lesão à moralidade comunitária ou a determinados valores coletivos, um ferimento 

impingido à própria cultura em seu aspecto imaterial”.  

  A proteção dos bens de natureza difusa e coletiva, em grande medida retrata a 

mudança de paradigmas relativos à proteção dos direitos de terceira dimensão (Mazzuoli) 

ou geração (Bonavides), promovendo a igualdade material entre os indivíduos. A base 

dessa proteção é o princípio da Dignidade da Pessoa Humana, em todos os seus aspectos, 
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e intimamente ligado ao caráter comunitário. Nas palavras de Ingo Sarlet:  

 

Pelo fato de a dignidade da pessoa encontrar-se ligada à condição humana de 

cada indivíduo, não há como descartar uma necessária dimensão comunitária (ou 

social) desta mesma dignidade de cada pessoa e de todas as outras pessoas, 

justamente por serem todos iguais em dignidade e direitos (na iluminada fórmula 

da Declaração Universal de 1948) e pela circunstância de nesta condição 

conviverem em determinada comunidade ou grupo.  

 
 

  Quanto à comprovação do dano, majoritariamente entende-se que os danos morais 

coletivos são in re ipsa, eis que independem da prova do dano ou abalo para sua incidência.  

Com efeito, pode-se caracterizá-lo como transindividual, visto que atinge uma classe 

específica ou não de pessoas, nos termos da decisão unânime da 2ª Turma do Superior 

Tribunal de Justiça no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

n.º 1.410.698-MG: 

 

é passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral 

coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como 

segmento, derivado de uma mesma relação jurídica-base”, e prescinde “da 

comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de 

apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e 

coletivos”.  

 

 

  No que se refere ao já conhecido caráter dúplice (reparatório e pedagógico), 

inerente à responsabilidade extrapatrimonial, relativamente ao dano moral coletivo, não é 

diferente, eis que possui a função compensatória, no sentido de compensar a coletividade 

ofendida pelos sentimentos negativos decorrentes da conduta lesiva, e a função preventiva, 

a fim de inibir a reiteração de atentados da mesma espécie, persuadindo o agente causador 

do dano e a sociedade como um todo a respeito da antijuridicidade daquela conduta. 

   Um ponto que merece atenção é o arbitramento da indenização a ser suportada pelo 

causador do dano, a qual deve ser moderada e proporcional ao grau de culpa, ao porte 

econômico da ré e nível socioeconômico dos autores. Trata-se de análise casuística, 

devendo ser fundamentada com base nos prejuízos coletivos e no sentimento negativo da 

coletividade, diante do dano causado. 

  Dessa maneira, considerando que a natureza da lide é de direito coletivo, assim 

entendidos, “os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria 

ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica 
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base”, nos termos do art. 81, inc. II, do CDC, foi que este Juízo determinou, para melhor 

sopesar e quantificar o dano moral coletivo, uma análise contábil da COPASA. No 

despacho de ff. 1223/1224, foi determinado que a ré apresentasse, nos últimos dez anos, 

demonstrativos contábeis de receitas, despesas e investimentos. Dentre os documentos 

apresentados, destacam-se os seguintes aspectos (ff. 1237/1265): 

 A ré, embora tenha sido instada a apresentar os demonstrativos de investimentos 

em Nova Serrana nos últimos dez anos, já que o Contrato de Programa objeto da 

lide teve início em 01/10/2010, foi além e apresentou relatórios de investimentos 

no sistema de abastecimento de água desde o ano de 1981, que em nada interessam 

ao processo, para, ao final, indicar investimentos na ordem de R$ 66.000.000,00. 

Não foi apresentado relatório isolado de investimentos dos últimos dez anos, como 

requisitado por este Juízo.  

 Da mesma forma, quanto ao relatório de investimentos no sistema de esgotamento 

sanitário, os dados foram apresentados a partir do ano 2000, cerca de dez anos antes 

do período do contrato. Os valores, portanto, indicam investimentos desde o ano 

2000, totalizando cerca de R$ 67.000.000,00 e não foram apresentados a partir do 

início do contrato, ou seja, a partir de 01/10/2010.  

 Extrai-se, ainda, quanto aos reajustes das tarifas, que estas ocorreram em todos os 

anos entre 2010 e 2020, em percentuais que variaram entre 3,04% (2020) a 15,04% 

ao ano (reajuste do ano de 2015). Os reajustes foram devidamente autorizados pela 

ARSAE. Com os reajustes sempre autorizados, não pode a ré alegar insuficiência 

de recursos para a execução de suas atividades, notadamente, os investimentos.  

 No que tange ao resultado empresarial líquido, a ré obteve os seguintes resultados: 

ano de 2010: R$ 11.491.549,65; - ano de 2011: R$ 12.395.412,63; - ano de 2012: 

R$ 13.600.406,15; - ano de 2013: R$ 14.555.279,83; - ano de 2014: 

R$ 17.868.434,07;  - ano de 2015: R$ 19.343.047,65; - ano de 2016: 

R$ 22.611.400,46; - ano de 2017: R$ 26.781.989,58; - ano de 2018: 

R$ 29.153.241,75; - ano de 2019: R$ 34.124.782,94; - ano de 2020: 

R$ 37.272.388,01. 

 O documento de ff. 1264/1265 apresenta os valores das receitas líquidas da ré, ano 

a ano. Apenas em 2020, obteve-se uma receita líquida de R$ 5.288.943,00. 



Num. 4666868044 - Pág. 45Assinado eletronicamente por: ROMULO DOS SANTOS DUARTE - 19/07/2021 13:00:03
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071913000303600004664810413
Número do documento: 21071913000303600004664810413

 
45 

 A ré não apresentou seus resultados de forma globalizada, mas apenas em Nova 

Serrana, muito embora este Juízo o tivesse requisitado, nos termos do despacho de 

ff. 1237/1265.  

 

  Com esses dados, é possível delimitar-se o grau de culpa da ré, correlacionando-se 

o resultado empresarial líquido, suas receitas líquidas e os investimentos realizados, ainda 

que parcialmente, já que a COPASA, como dito, deixou de apresentar os dados referentes 

aos investimentos da maneira em que foram solicitados, estendendo o período e retroagindo 

para tempos muito remotos. É possível concluir, mesmo para o leigo, sem expertise em 

contabilidade e através dos dados apresentados pela própria COPASA, que lhe era possível, 

a tempo e modo, realizar os investimentos a que estava obrigada pela lei e pelo contrato, 

de modo a evitar o constante desabastecimento e interrupção do serviço.   

  Para se chegar ao quantum do dano moral coletivo, que reputo efetivamente 

ocorrido e exaustivamente demonstrado, considero ainda o tempo em que o jurisdicionado 

de Nova Serrana, atualmente mais de 100.000 habitantes, recebeu e ainda recebe um 

serviço público inadequado, com frequentes interrupções e que não atende aos critérios 

legais. São mais de dez anos de execução de contrato e as reclamações já existiam logo em 

seu início. E, com o perpassar do tempo, a situação apenas se agravou, tendo a ré tomado 

medidas que não foram suficientes para sanar o problema, mesmo podendo fazê-lo, tendo 

em conta sua confortável situação financeira indicada pelos seus rendimentos líquidos 

acima apontados.  

  Por fim, pondero também que a ré não se manteve totalmente inerte, eis que 

executou obras durante o contrato, contudo, insuficientes para tornar o serviço adequado, 

notadamente quando ao aspecto continuidade no abastecimento. Tais obras, também 

exaustivamente provadas nos autos, devem servir como fator de redução no quantum a ser 

arbitrado.  

  Portanto, com base nesses critérios, arbitro o dano moral coletivo em 

R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais).  
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 III- DISPOSITIVO 

 

   Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O 

PEDIDO formulado na inicial para: 

 

a)   Impondo à ré obrigação de fazer, determinar que, no prazo máximo de 1 (um) 

ano, tome todas as medidas necessárias à regularização da prestação de serviço público de 

abastecimento de água potável na cidade de Nova Serrana, tornando-o adequado, universal 

e ininterrupto, durante 24 horas por dia e em quantidade suficiente ao abastecimento de 

toda a população local.  

  Para eventual descumprimento da obrigação fixo multa diária de R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais), para cada bairro desabastecido, valor que pode ser alterado em 

eventual fase de cumprimento de sentença, a fim de se dar efetividade à decisão. A prova 

da interrupção do serviço se dará mediante declaração de, pelo menos, dez consumidores 

residentes no mesmo bairro, devidamente identificados e com firma reconhecida, na qual 

se atestarão os dias em que houve o desabastecimento.  

  Nos termos do art. 17, inc. III, do Decreto n.º 7.217/2010, não incidirá a multa 

cominatória diária na hipótese de ocorrência da necessidade de efetuar reparos, 

modificações ou melhorias nos sistemas por meio de interrupções programadas, estas 

devidamente comunicadas com antecedência. A comunicação deverá ser feita 

diretamente ao Município de Nova Serrana, de forma eletrônica, em e-mail a ser 

disponibilizado, identificando-se a natureza do serviço, reparo ou melhoria, local, data de 

início e sua duração. A declaração genérica de que o desabastecimento decorre de 

melhorias ou reparos no sistema não ilidirá a multa.  

 

  b) Condenar a ré em obrigação de reparar o dano moral coletivo causado pelo 

serviço público inadequado e intermitente de abastecimento de água durante todo o período 

de execução do contrato, no valor de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), valor que 

será revertido aos cofres públicos do Município de Nova Serrana. O valor deverá ser 

corrigido monetariamente com juros de mora a partir da citação e correção monetária desde 
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a data do arbitramento, nos termos da súmula 362 do STJ.  

 

  c) Condenar a ré ao pagamento da multa diária, em razão do inadimplemento de 

obrigação de fazer liminarmente imposta e descumprida, no valor de R$ 500.000,00. O 

valor será corrigido monetariamente, segundo índices da CGJ/TJMG, a partir do 

inadimplemento, constatado nos autos com a juntada do laudo pericial, ou seja, a partir de 

11/01/2021.  

    

  d) Ratificar integralmente a decisão liminar anteriormente deferida e, tendo 

constatado seu inadimplemento parcial, nos termos da fundamentação, uma vez mais, 

antecipo os efeitos da tutela pretendida, sem alteração de seu conteúdo original, mas 

estipulando novos prazos e com elevação da fixação da multa cominatória diária, nos 

seguintes termos:  

 

- CONCLUIR, no prazo máximo de 03 meses, contados da intimação da 

sentença, a obra proposta na nota técnica n.°10/2019, referente à “construção de 

adutora paralela à existente desde as unidades de tratamento de água 

recentemente implantadas no rio Pará até o local onde existia a antiga captação 

de água, no ribeirão Capão, numa extensão de 6.519 metros, em tubulações de 

diâmetro 600 e 500 mm”, sob pena de multa diária de R$10.000,00 limitada a 

R$ 500.000,00. Após a data de finalização da obra, terá a ré 48 horas para juntar 

aos autos documentos (nota técnica) e fotos que comprovem sua conclusão; 

 

 - FORNECER, de maneira emergencial e no prazo máximo de 30 dias, 

contados da intimação da sentença, pelo menos um caminhão-pipa por dia, entre 

sexta-feira e domingo, de 7h às 17h, nos seguintes bairros: Planalto, Itapuã, 

Santo Antônio, Frei Ambrósio, Mariana Martins, Novo Horizonte, Concesso 

Elias, Esplanada, Amaral, Campo Belo, Eduardo Bretas, José Rodrigues da 

Costa, Sandra Regina, Elisa Amaral, Santa Sara e Ana Carolina. O caminhão 

permanecerá à disposição dos moradores durante todo o período (sexta, sábado 

e domingo, das 7 às 17h) e deverá ser reabastecido quantas vezes forem 

necessárias neste período de tempo. A escolha dos bairros tem por fundamento 

a maior criticidade e deficiência no fornecimento da água, considerando a 

manifestação de ID60992445. A determinação do final de semana se deve ao 

fato provado de que é, geralmente, entre sexta-feira e domingo que existe maior 

falta d’água. A medida se destina apenas a amenizar as consequências do 

desabastecimento perante os consumidores e prevalecerá até que o 

abastecimento esteja regular, quando se terá cumprido o item ”a” deste 

dispositivo. Fixo multa de R$ 10.000,00 para cada vez que o caminhão não se 

fizer presente nos bairros e dias acima indicados. Para a prova do cumprimento 

da obrigação, a ré emitirá ordem de serviço para cada caminhão disponibilizado, 

indicando o bairro a que se destina, o dia do abastecimento, o horário que o 

caminhão permaneceu no local e quantas vezes foi reabastecido com água 
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potável.  A ré manterá em seu poder tais ordens de serviço, até a regularização 

completa do fornecimento de água no Município, sendo desnecessária sua 

juntada aos autos, salvo determinação judicial posterior.  

  

  

  Há sucumbência recíproca, tendo o Município autor decaído do pedido referente 

à restituição de valores supostamente cobrados de forma indevida. Diante disso, condeno 

ambas as partes ao pagamento das custas processuais, à razão de 25% para o autor e 75% 

para a ré. O Município é isento do pagamento.  

 

  Para a fixação dos honorários, considero o seguinte: a ação tem cunho 

condenatório e cumularam-se pedidos de obrigações de fazer e pecuniários, sendo que, 

quanto aos primeiros, não se pode aferir, de imediato, seu conteúdo financeiro. Lado outro, 

a fixação de honorários baseada apenas em percentual dos danos morais, estes já 

quantificados na decisão, afrontaria os critérios da razoabilidade e proporcionalidade que 

norteiam o arbitramento e que devem ser somados aos requisitos do art. 85, §2º, do CPC, 

notadamente a natureza e importância da causa, o local de prestação do serviço, o grau de 

zelo do profissional e o tempo exigido para seu serviço. O critério secundário – valor da 

causa – não deve ser adotado, eis que o valor atribuído é ínfimo se comparado ao conteúdo 

econômico financeiro da demanda. Assim, com fundamento no art. 85, §8º, do CPC, arbitro 

os honorários por equidade, fixando-os em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). E, seguindo 

a proporção da sucumbência de cada parte, deverá o autor pagar ao advogado da ré 

25% do valor dos honorários e a ré pagará ao procurador do autor 75% do valor dos 

honorários. 

 

  Expeça-se alvará para liberação do restante dos honorários da perita.  

  Publique-se. Registre-se. Intimem-se, inclusive o Ministério Público.  

  Nova Serrana, 19 de julho de 2021.   

 

  Rômulo dos Santos Duarte 

 Juiz de Direito 
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