
 
 

 

1 
_______________________________________________________________________________________________ 

Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais – Comarca de Barbacena – MG – Atuação 1ª e 2ª Varas Cíveis 

Tel.: (32) 3333-8498 – Rua General Antônio Carlos de Andrada Serpa, 20, 4º andar – Gabinete – Ibiapaba – 36.200-

033 – Barbacena – MG 

 

RECOMENDAÇÃO Nº 003/2020 

 

Barbacena, 27 de março de 2020. 

 

Exmo. Sr. Diretor-Geral do Serviço de Água e Saneamento, 

 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, 

por meio do Defensor Público signatário, no uso de suas atribuições 

constitucionais (artigo 134, § 2º, da CF) e legais (artigo 4º, VII, da Lei 

Complementar nº 80/94), e, ainda: 

 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 134, § 2º, da 

Constituição Federal, que confere autonomia funcional e administrativa às 

Defensorias Públicas dos Estados; 

 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 4º, VII, da Lei 

Complementar nº 80/94, com as alterações dadas pela Lei Complementar nº 

132/09, que consagrou, como função institucional da Defensoria Pública, a 

promoção de ação civil pública e todas as espécies de ações capazes de 

propiciar a adequada tutela dos direitos difusos, coletivos e individuais 

homogêneos, quando o resultado da demanda puder beneficiar grupo de 

pessoas hipossuficientes; 

 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 5º, II, da Lei nº 

7.347/85, com redação alterada pela Lei nº 11.448/07, conferindo 

legitimidade à Defensoria Pública para a propositura de ação civil pública e a 

celebração de termo de ajustamento de conduta; 

 

CONSIDERANDO que, em data recente, a Organização Mundial 

de Saúde reconheceu que a proliferação da infecção causada pelo novo 

coronavírus ao redor do mundo já configura cenário de pandemia; 
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CONSIDERANDO que a epidemia de COVID-19 já atinge o 

Brasil, sendo que os números relativos à infecção não param de crescer; 

 

CONSIDERANDO que no Brasil, na data de hoje, chegou-se a 

2.989 (dois mil novecentos e oitenta e nove) casos confirmados, com 77 

(setenta e sete) óbitos; 

 

CONSIDERANDO que até a presente data não foi descoberta 

uma vacina apta a combater o novo coronavírus, sendo que, de acordo com 

a Organização Mundial de Saúde, as melhores formas de evitar a 

contaminação são o isolamento social extremo e a rigorosa adoção de 

medidas de higiene, tanto das superfícies em geral como do corpo humano, 

sendo que a principal delas é lavar as mãos com regularidade; 

 

CONSIDERANDO a declaração do Ministério da Saúde, em 3 de 

fevereiro de 2020, por meio da Portaria MS nº 188, nos termos do Decreto 

nº 7.616, de 17 de novembro de 2011, do Estado de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Nacional – ESPIN, com a mobilização do Centro de 

Operações de Emergências em Saúde Pública (COEnCoV), como mecanismo 

nacional de gestão coordenada de respostas à emergência na esfera nacional, 

sob a coordenação da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 

Saúde – SVS/MS; 

 

CONSIDERANDO que, no âmbito do Estado de Minas Gerais, 

foi editada a Deliberação nº 17, de 22 de março de 2020, do Comitê 

Extraordinário, estabelecendo estratégias de enfrentamento ao COVID-19, 

dentre as quais se destacam medidas de restrição à circulação de pessoas, a 

exemplo de suspensão de atividades de diversos estabelecimentos, com o 

objetivo de que as pessoas permaneçam em suas residências e assim haja 

redução nos níveis de contágio, com vistas a evitar o colapso do sistema único 

de saúde; 

 

CONSIDERANDO a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, 

que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde 
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pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável 

pelo surto de 2019; 

 

CONSIDERANDO que os serviços de água e esgoto são 

indispensáveis para a execução dos Planos de Contingência Federal, Estadual 

e Municipal em vigor para enfrentamento da pandemia causada pelo COVID-

19; 

 

CONSIDERANDO que, na hipótese de interrupção do serviço, 

poderá ser necessário que o Poder Público adote medidas e meios alternativos 

de oferta de água para higiene e hidratação da população, como a 

contratação de carros-pipas de terceiros, requisição de poços e fontes 

privadas, intervenção, mutirões e outros meios eficientes e razoáveis para 

salvaguarda da coletividade; 

 

CONSIDERANDO que a omissão na adoção de providência em 

situação de calamidade pública pode resultar em responsabilidade 

administrativa, civil e criminal a quem lhe der causa; 

 

CONSIDERANDO que diante do cenário de absoluta 

necessidade de isolamento social, é imprescindível que o fornecimento de 

água funcione com regularidade e continuidade, sem sofrer qualquer 

interrupção; 

 

RESOLVE, nos termos do artigo 4º, inciso X, da Lei 

Complementar nº 80/94, RECOMENDAR ao Diretor-Geral do Serviço de 

Água e Saneamento, por meio de seus representantes legais, que: 

 

1) Abstenham-se de interromper o fornecimento de água e 

esgoto no Município de Barbacena, na área de concessão da autarquia, pelo 

prazo de 45 (quarenta e cinco) dias ou enquanto durarem as medidas 

estabelecidas pelo Executivo Estadual no que se refere à restrição na 

circulação de pessoas e manutenção do isolamento social relacionados ao 

enfrentamento do COVID-19; 
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2) Recomendar que tal medida abarque também aqueles 

consumidores que já estejam inadimplentes ou que venham a ficar em 

inadimplência durante a vigência do período referido no item anterior, 

recomendando-se a não interrupção do serviço de fornecimento de água e 

esgoto mesmo nessas hipóteses, sem prejuízo da adoção de medidas de 

compensação financeira, após o transcurso do período indicado no item 1; 

 

3) Reforcem, inclusive mediante contratação temporária, 

equipes de manutenção e logística para restabelecimento, no menor prazo 

possível, do serviço de água e esgoto interrompido na sua área de concessão; 

 

4) Reforcem, inclusive mediante contratação temporária, a 

distribuição de carros-pipas, para atendimento à população em situação de 

interrupção do serviço de água e esgoto; 

 

5) Divulguem, no mínimo, 3 (três) boletins de informação diários 

(manhã, tarde e noite) sobre a existência de interrupção do serviço de água 

e esgoto nos bairros e ruas dentro de sua área de concessão, com 

esclarecimentos sobre a causa da interrupção e estimativa realista de seu 

restabelecimento, assim como orientações sobre racionamento de água, se 

couber; 

 

6) Divulguem, de imediato e em tempo real, a ocorrência de 

interrupção do serviço de água e esgoto em determinada localidade, 

assegurando o maior tempo possível à população para promover o 

racionamento indispensável ao enfrentamento da pandemia por COVID-19; 

 

7) Realizem a divulgação das informações e boletins diários por 

todos os veículos de comunicação disponíveis à população, inclusive mediante 

TV, Rádio, Imprensa, Canais de Notícia na internet, Twitter, Facebook, 

Instagram e WhatsApp. 

 

ADVERTE, outrossim, que a presente Recomendação cientifica 

e constitui em mora os destinatários quanto às providências elencadas e 
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poderá, em tese, importar ato ímprobo na hipótese de não atendimento, além 

de implicar a adoção das medidas judiciais cabíveis contra os responsáveis 

inertes. 

Requisita-se ao Diretor-Geral do Serviço de Água e Saneamento, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, informações sobre as medidas 

adotadas para o acatamento da presente recomendação, que poderão ser 

enviadas para o endereço eletrônico felipe.panconi@defensoria.mg.def.br 

 

Barbacena, 27 de março de 2020. 

 

 

FELIPE ROCHA PANCONI 

DEFENSOR PÚBLICO 

MADEP 0665 
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