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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

 
Justiça de Primeira Instância 

 
Comarca de NOVA SERRANA / 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Serrana
 
 
 
PROCESSO Nº: 5004042-74.2020.8.13.0452
 
CLASSE: [CÍVEL] MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
 
ASSUNTO: [Água e/ou Esgoto]
 
IMPETRANTE: COPASA 

 

IMPETRADO: LUIZ FERNANDO TEIXEIRA SILVA e outros (4)
 
 
 
 
 

DECISÃO
 
 
 

            Cuida-se de ação de mandado de segurança impetrado por COMPANHIA DE
SANEAMENTO DE MINAS GERAIS – COPASA apontando como autoridades coatoras LUIZ
EDUARDO DAS CHAGAS, ELAINE MARIA RIBEIRO PIRES e DENILCE HELAINE RIBEIRO, 
membros da comissão processante nomeada para atuar no Processo Administrativo n.º 001/2020
instaurado pelo Município de Nova Serrana para apuração de suposta inexecução parcial do
contrato de concessão celebrado entre as partes, tendo em vista o constante desabastecimento
de água no município, bem com a suspeita de lançamento de esgoto sem tratamento no curso
d’água.
 
            Pretende, liminarmente, a suspensão da tramitação do processo administrativo nº
001/2020 alegando, em síntese, que a comissão processante indeferiu o pedido de prova técnica
formulado pela impetrante naquele processo, violando, assim seu direito fundamental à ampla
defesa. Argumenta que a prova técnica é essencial ao desate da lide, eis que a controversa
cinge-se ao cumprimento (ou não) do contrato de concessão e adequação dos serviços públicos
de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no município.
 
            Ao final, pede a anulação da aludida decisão proferida pela comissão processante no
processo administrativo n.º 001/2020, bem como de todos os atos posteriores, garantindo à
impetrante o direito à produção da mencionada prova.
 
            É o relato do necessário. Decido.
 
            I – Da competência do juízo da 1ª Vara Cível para processar e julgar o presente
Mandado de Segurança

Num. 1281114846 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: ROMULO DOS SANTOS DUARTE - 06/11/2020 14:11:48
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110614114797900001279502215
Número do documento: 20110614114797900001279502215



            O presente feito foi distribuído por dependência ao Mandado de Segurança n.º 5001820-
36.2020.8.13.0452 impetrado pela COPASA em face do Prefeito Municipal de Nova Serrana e do
Secretário Municipal de Administração do Município de Nova Serrana, e que tramita nesta 1ª Vara
Cível.
 

        No aludido writ a impetrante requer, em sede de liminar, a suspensão da tramitação
processo administrativo instaurado pelo Município de Nova Serrana nº 001/2020, bem como os
efeitos da decisão cautelar que suspendeu a concessão dos serviços à impetrante. Ao final, pede
a declaração de ilegalidade do processo administrativo n. º 001/2020, assim como da decisão
cautelar mencionada.
 
            Por seu turno, o presente mandado de segurança, impetrado pela COPASA em face dos
membros da comissão processante nomeada pelo prefeito municipal para atuar no Processo
Administrativo n.º 001/2020 instaurado pelo Município de Nova Serrana, visa suspender,
liminarmente, a tramitação do aludido processo, sob o fundamento de que a comissão indeferiu
seu pedido de prova técnica formulado naquele processo, violando, assim, o direito fundamental à
ampla defesa.
 
            Nos termos do art. 55, caput, do CPC “Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações
quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.”.
 
            Em razão disso e atento ao disposto no art. 55, caput, do CPC, entendo que a distribuição
por dependência do presente Mandado de Segurança ao de n.º 5001820-36.2020.8.13.0452 foi
acertada, na medida em que ambos possuem o mesmo objeto (processo administrativo n.º
001/2020) e pedidos, divergindo apenas quanto à causa de pedir: irregularidade na instauração
do processo administrativo n.º 001/2020 (MS n.º 5001820-36.2020.8.13.0452) e indeferimento da
produção de prova técnica (MS n.º  5004042-74.2020.8.13.0452).
 
            Assim, reconheço a conexão entre os mandados de segurança, sendo, por
consequência, competente para processar e julgar o presente feito.
 
            II – Da análise do pedido liminar
 
            Quanto ao pedido de concessão de medida liminar, anoto que o inciso III do caput do art.
7º da Lei nº 12.016/09 dispõe que, “Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: […] III – que se
suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato
impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado
exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à
pessoa jurídica”, sendo que “Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a
compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a
reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão
de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.” (§ 2º do art. 7º da Lei nº 12.016/09).
 

        A impetrante requer, em sede de liminar, a suspensão da tramitação do processo
administrativo nº 001/2020 (instaurado pelo Município de Nova Serrana para apuração de suposta
inexecução parcial do contrato de concessão celebrado entre as partes), sob o argumento de que
a comissão processante indeferiu seu pedido de prova técnica, violando, portanto, seu direito
fundamental à ampla defesa. Argumenta que a prova técnica é essencial ao desate da lide, eis
que a controversa refere-se a suposto descumprimento parcial do contrato de concessão de
abastecimento de água e de esgotamento sanitário no município.
 
            Pois bem. Para a concessão da liminar em mandado de segurança, como é sabido,
exige-se direito líquido e certo. Nesse sentido, determina o artigo 1º da Lei 12016/09 que: “
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado
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por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer
pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade,
seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. Conceitua-se direito
líquido e certo como aquele que pode ser provado de forma incontestável, normalmente através
de prova documental e com alto grau de plausibilidade.
 
            A ação mandamental traz em seu bojo fundamento que levaria à necessidade de
suspensão do processo administrativo n.º 001/2020, a saber: ilegalidade da decisão da comissão
processante que indeferiu o pedido de produção de prova técnica no âmbito do processo
administrativo.
 
            Acerca da possibilidade de controle, pelo Poder Judiciário, sobre os atos administrativos,
os professores Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo, em Direito Administrativo Descomplicado  -
17. ed. - Rio de Janeiro: Forense, p. 797 e 798, didaticamente discorrem:
 
 
 

“O controle judicial verifica exclusivamente a legalidade ou legitimidade dos
atos administrativos, nunca o mérito administrativo. Trata-se, em regra, de
um controle posterior, corretivo, incidente sobre o ato já praticado.
 
[…]
 
Em resumo, o Poder Judiciário pode, sempre, desde que provocado, anular 
atos administrativos, vinculados ou discricionários, que apresentem vícios de
ilegalidade ou ilegitimidade. O que não se admite é que o Poder Judiciário
revogue um ato editado pelo Poder Executivo ou pelo Poder Legislativo. A
revogação, que traduz exercício do controle de mérito administrativo, retira do
mundo jurídico um ato discricionário válido que se tornou inoportuno ou
inconveniente ao interesse público, segundo juízo exclusivo da administração
pública que o praticou.”
 
*destaques no original
 
 
 

            Feitas essas considerações, tem-se que no caso em apreço, em que se aponta a
ilegalidade da decisão que indeferiu o pedido de produção de prova técnica, haveria suposto vício
de ilegalidade por violação ao princípio do contraditório e ampla defesa, possibilitando, por isso, o
controle do ato pelo Poder Judiciário.
 
            Quanto ao ato administrativo praticado pela autoridade coatora, é necessário destacar que
o direito à produção de provas, tanto na esfera judicial quanto na administrativa, é consectário
lógico do princípio do contraditório e ampla defesa. Tal princípio encontra-se insculpido de forma
expressa na Constituição Federal em seu artigo 5º, inc. LV: “aos litigantes, em processo judicial
ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com
os meios e recursos a ela inerentes;”.
 
            Sobre a produção de provas, oportuno transcrever a lição de Marcelo Alexandrino e
Vicente Paulo, em Direito Administrativo Descomplicado  - 17. ed. - Rio de Janeiro: Forense, p.
853:
 
 
 

“Durante toda a fase instrutória, até antes da decisão, os interessados podem
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juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias e aduzir
alegações (art. 38). A administração somente pode recusar,
fundamentadamente, provas propostas pelos interessados quando forem 
ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias (que tenham
intuito precípuo de atrasar a decisão).”
 

                                    *destaques no original
 
 
 
            In casu, o processo administrativo n.º 001/2020 foi instaurado pelo Município de Nova
Serrana para apurar suposta “[…] inexecução parcial do contrato assinado pela Concessionária
Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA MG, em virtude do constante
desabastecimento  de água no Município de Nova Serrana, bem como da suspeita de lançamento
de esgoto sem tratamento no curso d’água, dentre outros” (ID 1185119808).
 
            Diante disso, conclui-se que a prova técnica solicitada pela impetrante não se conforma
aos conceitos de “desnecessária” e/ou “impertinente” e/ou “protelatória”, muito pelo contrário, ela
é indispensável ao deslinde da controvérsia. Com efeito, não se trata apenas de prova de falta
d’água, mas também da qualidade da água fornecida pela impetrante, dos investimentos
realizados e a fazer, saber se a oferta de água supre (ou não) a demanda, investigar o motivo do
constante desabastecimento.
 

        Portanto, o indeferimento da produção de prova técnica no caso sob exame gera
nulidade insanável no processo administrativo, por ofensa ao princípio do contraditório e ampla
defesa. Em outros termos, “o cerceamento do direito de defesa, em qualquer fase do processo,
acarreta sua nulidade relativamente a todos os atos subsequentes (quando isso for possível; caso
contrário, acarreta a nulidade de todo o processo).” (Direito Administrativo Descomplicado /
Marcelo Alexandrino, Vicente Paulo. - 17. ed. - Rio de Janeiro: Forense, p. 772).
 
            Ademais, não se pode perder de vista o princípio implícito da verdade material,
característico ao processo administrativo de acordo com a melhor doutrina, por meio do qual
deve-se buscar o conhecimento dos fatos efetivamente ocorridos, possibilitando, em regra, que
sejam trazidas aos autos provas de fatos relevantes mesmo depois da fase prevista para a
apresentação de provas.
 
            Portanto, não há dúvidas de que a produção de prova técnica no processo administrativo
n.º 001/2020 é essencial ao desate da contenda administrativa.
 
            Superada a questão da indispensabilidade da produção de prova técnica no processo
administrativo, importa destacar a ação civil pública n.º 5000222-81.2019.8.13.0452 - cujos
autos se encontram apensos aos autos dos mandados de segurança em comento -, proposta
pelo Município de Nova Serrana em face da COPASA, visando a cobrança de melhor execução
do serviço público de fornecimento de água e tratamento de esgoto, uma vez que tal serviço não
estaria sendo prestado de maneira satisfatória.
 
            Ocorre que a ação civil pública encontra-se em fase de conclusão da prova pericial
através da qual se busca esclarecer exatamente os mesmos fatos controversos no processo
administrativo n.º 001/2020 – execução insatisfatória do serviço público de fornecimento de água
e tratamento de esgoto no município -. Observa-se, portanto, que o processo administrativo n.º
001/2020 e a ação civil pública n.º 5000222-81.2019.8.13.0452 possuem o mesmo objeto, sendo
certo que na ação civil pública a prova pericial encontra-se em fase de finalização.
 
            Nesse contexto, se faz necessária a observância do princípio constitucional da celeridade
processual, previsto no art. 5º, inc. LXXVIII: “A todos, no âmbito judicial e administrativo, são
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assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação”. Decorrente disso, o princípio da economia processual orienta os atos processuais na
tentativa de que a atividade jurisdicional deva ser prestada sempre com vistas a produzir o
máximo de resultados com o mínimo de esforços, evitando-se, assim, gasto de tempo e recursos
financeiros inutilmente.
 

        A celeridade e a economia processual, portanto, devem andar lado a lado, sendo
dever dos magistrados e serventuários da justiça a condução da marcha processual com a
máxima presteza possível e com observância das demais garantias constitucionais.
 

        Atento a tudo isso, entendo prudente aguardar o desfecho da ação civil pública n.º
5000222-81.2019.8.13.0452, a qual, conforme fundamentado, possui o mesmo objeto do
processo administrativo.
 

        Com efeito, a prova pericial está sendo realizada na ação civil pública sob o crivo do
contraditório, não sendo razoável se repetir essa prova no processo administrativo, notadamente
porque ambos visam apurar as mesmas questões. Ademais, o trâmite simultâneo de ambos
poderia acarretar decisões conflitantes.
 

        Pelo exposto, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO LIMINAR, para determinar  
SUSPENSÃO do processo administrativo n.º 001/2020 instaurado pelo Município de Nova
Serrana, até o julgamento da ação civil pública n.º 5000222-81.2019.8.13.0452.
 
  
 

        Notifiquem-se as autoridades coatoras para que preste, no prazo de 10 (dez) dias,
informações (inciso I do caput do art. 7º da Lei nº 12.016/09).
 
 
 

        Dê-se ciência do feito, ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica
interessada, por meio de ofício para que, querendo, ingresse no feito (inciso II do caput do art. 7º
da Lei nº 12.016/09).
 
 
 

        Após, remetam-se os autos ao Ministério Público, a fim de que opine, dentro do prazo
improrrogável de 10 dias (art. 12, caput, da Lei nº 12.016/09).
 
         
 
            Então, com ou sem parecer do Ministério Público, façam-se os autos conclusos, para
decisão (art. 12, parágrafo único, da Lei nº 12.016/09).
 
         
 
         
 
            NOVA SERRANA, 06 de novembro de 2020.                 
 
         
 
         
 
            RÔMULO DOS SANTOS DUARTE
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            Juiz de Direito
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Avenida Coronel Pacífico Pinto, 281, Fausto Pinto da Fonseca I, NOVA SERRANA - MG - CEP: 35523-210 
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