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- O fornecimento de vinte caminhões-pipa não supre
a  necessidade  da  cidade.  Embora  a  magistrada
tenha determinado a disponibilização de, no mínimo,
vinte  veículos,  é  temerária  a  ordem  de  deixar
caminhões de prontidão  na  quantidade necessária
para a população, sob pena de multa, pois não se
tem dados precisos de quais bairros são carentes de
água,  qual  seria  a real  necessidade coletiva,  se o
fornecimento é intermitente no decorrer do dia, se o
serviço é inexistente, se há responsabilidade direta
da  CAGEPA ou  se  o  caso  envolve  uma  política
pública que requer participação efetiva do Município,
a quem compete organizar melhor seu espaço para
que  o  surgimento  de  comunidades  de  forma
desordenada não prejudique a coletividade. 

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, por unanimidade, em PROVER O RECURSO, nos termos
do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 102.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento  com  Pedido  de  Efeito

Suspensivo  interposto pela  Companhia  de  Água  e  Esgotos  da  Paraíba-

CAGEPA contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Mista da Comarca de

Guarabira (fls.91/92) que, nos autos da Ação  Civil  Pública, deferiu o pedido

liminar e determinou a disponibilização de, no mínimo, vinte caminhões-pipa



Agravo de Instrumento nº 2012706-02.2014.815.0000 

por dia  para realizar  o abastecimento e distribuição de água na cidade,  os

quais devem ficar de prontidão no aguardo de chamados da população quando

da interrupção do serviço de água, sob pena de multa diária de mil reais.

Em suas razões recursais, explica que o problema é macro e

não decorre de exclusiva responsabilidade da concessionária,  mas, sim, do

crescimento  desenfreado  da  população,  ocupação  desordenada  de  locais,

ligações irregulares e omissão do Município. 

Afirma  que  com  a  operação  do  sistema  Araçagi-Guarabira

houve uma melhora no fornecimento de Guarabira, mas que, ainda assim, o

abastecimento de bairros altos,  como o bairro do Nordeste,  faz com que o

sistema seja intermitente, mas jamais seja cessado o serviço.

Por  fim,  alega  que  para  ocorrer  uma  efetiva  solução  do

problema se faz necessária, também, a realização de obras e estas demandam

um período razoável de tempo, que não pode ser especificado tendo em vista

sua complexidade. Contudo, ressalta que a CAGEPA busca uma incessante

otimização dos serviços.

Ao final, requereu a atribuição de efeito suspensivo a fim de

que seja reformada a decisão de primeiro grau, afastando a obrigação imposta.

O  recurso  veio  instruído  com  a  cópia  da  decisão  agravada

(fls.91/92), da prova da intimação (fl. 94, verso) e da procuração outorgada ao

advogado  do  Agravado  (fl.  95),  além de  outros  documentos  que  entendeu

pertinentes.

Contrarrazões às fls. 77/83.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça opina pelo

desprovimento do recurso (fls. 96/98v).

É o relatório. 
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VOTO

A sociedade de economia mista se insurge contra decisão que

deferiu o pedido liminar do Ministério Público e determinou a disponibilização

de, no mínimo, vinte caminhões-pipa por dia para realizar o abastecimento e

distribuição de água na cidade de Guarabira.

Fazendo uma estimativa, com base em pesquisas realizadas

no link http://www.dec.ufcg.edu.br/saneamento/A5.html, o consumo mínimo de

água/pessoa por dia para fins domésticos é de 77 litros. Já um caminhão-pipa

pode variar de 10 a 36 mil litros por dia. Assim, os vinte caminhões implicariam,

em,  no  mínimo,  200.000 litros  de  água por  dia,  o  que  daria  para  socorrer

apenas 2.597 pessoas. Entretanto, a população da cidade de Guarabira é de

57.780 pessoas, segundo dados do IBGE.

Imaginando  um  caminhão-pipa  de  36  mil  litros  e  sendo

possível ele fazer duas viagens por dia, teremos 72 (setenta e dois) mil litros

por veículo, que multiplicados por vinte (número de caminhões) resultaria um

total de 1.440. 000 (um milhão, quatrocentos e quarenta mil) litros.

Considerando  que  a  população  de  Guarabira  é  de  57.780,

segundo dados do IBGE, o total  de 1.440. 000 (um milhão,  quatrocentos e

quarenta  mil)  litros  diários  que  esses  caminhões  conseguiriam  diariamente

fornecer à população daria apenas 24,92 litros por pessoa, número este bem

inferior a necessidade diária de cada indivíduo.

Não é preciso muito esforço para constatar a inviabilidade da

operação, ainda mais sabendo-se que a sociedade-ré fornece água através de

seu sistema de distribuição,  não por  carros-pipas,  o que significa dizer  que

além do custo da água seria indispensável a despesa para alugar ou comprar

caminhões.

Aliás, apenas para argumentar, seria lógico supor ação com o

objetivo de fixar prazo razoável para a implantação do sistema de distribuição

Araçagi-Guarabira, que resolveria definitivamente o problema, e não idealizar
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um paliativo que se torna irrazoável pelas circunstâncias aduzidas.

Deste modo, vê-se que o fornecimento de vinte caminhões-

pipa  não  suprem  a  necessidade  da  cidade.  Embora  a  magistrada  tenha

determinado a disponibilização de, no mínimo, vinte caminhões, é temerária a

ordem de deixar  caminhões de prontidão na quantidade necessária  para  a

população, sob pena de multa, pois não se tem dados precisos de quais bairros

são carentes de água, qual seria a real necessidade coletiva, se o fornecimento

é  intermitente  no  decorrer  do  dia,  se  o  serviço  é  inexistente,  se  há

responsabilidade direta da CAGEPA ou, se o caso envolve uma política pública

que  requer  participação  efetiva  do  Município,  a  quem  compete  organizar

melhor  seu  espaço  para  que  o  surgimento  de  comunidades  de  forma

desordenada não prejudique a coletividade. 

É  fato  que  o  Poder  Judiciário,  em  situações  excepcionais,

pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de

direitos  constitucionalmente  reconhecidos  como  essenciais.  Entretanto,  o

crescimento  urbano  desordenado  no  Município  certamente  acarreta  em

prestação ineficiente de serviços públicos como água e esgoto, o que não pode

ser corrigido a curto prazo. Outrossim, o sistema Araçagi-Guarabira ainda está

em execução, de forma que se não é possível apurar, com precisão, os limites

da responsabilidade da CAGEPA, também não é razoável impor obrigação de

fazer sob pena de multa diária.

A  determinação  da  juíza  “a  quo”,  embora  aparentemente

resolva um problema de forma mediata, não soluciona a real dificuldade da

população.

Por tais razões, PROVEJO  O RECURSO,  determinando que

seja cassada a decisão da magistrada a quo.

É o voto.

Presidiu a Sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos  Santos.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator,  Excelentíssimo
Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  os  Excelentíssimos
Desembargadores  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  José
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Ricardo Porto.

Presente à Sessão o representante do Ministério Público, Dr.
Herbert Douglas Targino. Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 24 de maio de 2016.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator 
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