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 DECISÃO

  1 - Relato

Trata-se de medida cautelar de produção antecipada de provas e exibição de documentos, movida pelo
Ministério Público do Estado do Pará e Defensoria Pública do Estado do Pará, em face da Companhia de
Saneamento do Pará (COSANPA).

Infere-se da petição de ingresso, em resumo, que foi instaurado inquérito civil no Ministério Público
para apurar irregularidades apontadas em reclamações apresentada contra a ré querida. Assim, visando a
instruir o referido procedimento, o Ministério Público e a Defensoria Pública realizaram reuniões com a ré 
“...solicitando informações de cunho técnico e operacional que somente a requerida tem ingerência em

 (sic, fl. 03).prestar...”

Segundo os autores, foram efetuadas solicitações à ré, no entanto, o prazo estipulado para resposta
expirou sem que a Cosanpa tenha apresentado a documentação solicitada, o que acarretou o atraso das
fiscalizações que seguiriam no procedimento. Alegam, ainda, que a demandada solicitou dilação de prazo.
Contudo, afirmaram que, em nova reunião, não foi possível extrair nenhuma novidade e nenhum elemento
novo que pudesse ser analisado, no sentido de resolver a problemática posta nas reclamações.

Sustentaram os autores que “... em 05/06/2019 a Cosanpa protocolou junto ao Ministério Público dois
expedientes, projeto de redução e controle de perda de água e relatório sobre qualidade de água, que, após

 (sic, fl. 05). Poranálise desta Promotoria, restaram insuficientes para melhor apuração do procedimento...”
conta disso, requereram, liminarmente, a exibição judicial dos seguintes documentos:

a)       Projeto e planta da rede de distribuição de água de Belém e região metropolitana, envolvendo captação,
tratamento e distribuição, ou seja, um mapeamento da cobertura de serviço nessa região;

b)    Relatório das reclamações recebidas pelo serviço de atendimento ao consumidor da Cosanpa, indicando os
pontos de maior reclamação tanto em relação à qualidade da água como em relação à intermitência do
serviço, indicando esse quantitativo no mapeamento anterior, bem como aponte as áreas de ocupação
irregular onde está sendo demandada a prestar seus serviços;

c)       Demonstrativo da oferta, ou seja, do volume produzido de água tratada para a região metropolitana de
Belém;

d)    Demonstrativo da demanda, ou seja, do volume da demanda pelo serviço de fornecimento de água na região
metropolitana de Belém;

e)    Análise de controle de qualidade da água fornecida conforme legislação vigente, consolidação número 05 do
Ministério da Saúde (água para consumo humano);

f)     Demonstrativo dos procedimentos de controle de qualidade e demonstrativo de como vem executando esse
controle;
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g)    Perfis geológicos/técnicos dos poços tubulares profundos que atendem a região de Belém.

No mérito, postularam a confirmação dos pedidos iniciais.

Com a petição de ingresso, os demandantes aditaram documentos.

É o relato necessário. Decido sobre a tutela de urgência.

2 – Fundamentos

Como é sabido, as medidas de urgência podem ter uma função essencialmente instrumental, pois,
tendem a evitar o perecimento de um direito, cuja aparência possa ser razoavelmente aferida de plano. É mais
que justificável a sua existência, portanto, eis que, acaso a situação fática apresentada não seja analisada
desde logo e resguardado (ainda que minimamente) o direito material pretendido pelo sujeito que se diz
ofendido, o decurso do tempo poderá desconstituir o próprio exercício tempestivo do alegado direito, se
apenas tardiamente for reconhecido.

Nessa linha de ideia é que art. 381 do CPC dispõe que a produção antecipada de provas terá
cabimento quando:

 

Nesse contexto, convém ressaltar que, assumindo feições de uma tutela de urgência, o pedido também
poderá ser deferido quando estiverem presentes a probabilidade do direito e, também, o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo. É que, nos termos do art. 311 do CPC, a tutela da evidência será
concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo,
quando, por exemplo, a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos

.do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável

No caso presente, parece razoável prestigiar o pedido formulado pelos autores, já que, ao menos em
tese, subsiste um forte interesse público na instrução do inquérito administrativo em trâmite. Afinal, é de
interesse comum a melhoria da qualidade e da eficiência dos serviços prestados pela demandada.

Neste sentido, não há óbices para que, de plano, seja deferida a liminar requerida. Neste sentido,
assimilo que subsistem a um só tempo: 1) a verossimilhança das alegações; 2) a probabilidade do direito
reclamado pelos demandantes em favor dos consumidores.

3 - Dispositivo

Consoante as razões precedentes, defiro a tutela de urgência reclamada para determinar que, em
05 dias, a Cosanpa proceda a exibição dos seguintes documentos:

h)       Projeto e planta da rede de distribuição de água de Belém e região metropolitana, envolvendo captação,
tratamento e distribuição, ou seja, um mapeamento da cobertura de serviço nessa região;

i)     Relatório das reclamações recebidas pelo serviço de atendimento ao consumidor da Cosanpa, indicando os
pontos de maior reclamação tanto em relação à qualidade da água como em relação à intermitência do
serviço, indicando esse quantitativo no mapeamento anterior, bem como aponte as áreas de ocupação
irregular onde está sendo demandada a prestar seus serviços;

j)         Demonstrativo da oferta, ou seja, do volume produzido de água tratada para a região metropolitana de
Belém;
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k)    Demonstrativo da demanda, ou seja, do volume da demanda pelo serviço de fornecimento de água na região
metropolitana de Belém;

l)     Análise de controle de qualidade da água fornecida conforme legislação vigente, consolidação número 05 do
Ministério da Saúde (água para consumo humano);

m)  Demonstrativo dos procedimentos de controle de qualidade e demonstrativo de como vem executando esse
controle;

n)    Perfis geológicos/técnicos dos poços tubulares profundos que atendem a região de Belém.

 

Para o caso de incumprimento, fixo a pena de multa de R$1.000,00/dia, devidos em favor dos
demandantes, por agora, limitada a R$50.000,00.

Determino a citação e a intimação da ré (em ato único) para que tome ciência e cumpra a
, bem como para que, querendo, apresente contestação, observado o prazo do art. 306 dopresente decisão

CPC.

Sem custas. 

 Belém, 28 de junho de 2019.

 

 RODRIGUES RAIMUNDO SANTANA

Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas
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