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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
 2ª Vara da Comarca de Campo Maior DA COMARCA DE CAMPO
MAIOR
Rua Siqueira Campos, 372, Centro, CAMPO MAIOR - PI - CEP: 64280-000

PROCESSO Nº: 0801929-81.2020.8.18.0026
CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
ASSUNTO(S): [Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
AUTOR: MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR

REU: EQUATORIAL PIAUÍ

 

DECISÃO

1. RELATÓRIO
Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER movida pelo MUNICÍPIO DE
CAMPO MAIOR/PI, em desfavor da EQUATORIAL ENERGIA S.A., ambas
devidamente qualificadas nos autos em epígrafe.
Relatou que foi surpreendido com a suspensão no fornecimento de energia em
alguns de seus órgãos municipais, em 16/03/2020, em decorrência de um aviso
prévio que havia recebido anteriormente, onde haveria um débito de R$
654.460,45 (seiscentos e cinquenta e quatro mil e quatrocentos e sessenta reais e
quarenta e cinco centavos). Argumentou que a concessionaria engloba supostos
débitos referentes ao mês de agosto e setembro que totaliza mais da metade da
dívida.
Disse que nas faturas desses meses estão inclusos parcelamentos e não apenas o
consumo atual, destacou que a notificação de débito não foi devidamente
acompanhada da documentação necessária para melhor análise da suposta
dívida, tendo em vista se tratar de 395 (trezentos e noventa e cinco) faturas.
Ressaltou que a demonstração de débito Municipal (anexo) só foi encaminhada em
19/03/2010, após requerimento (conforme e-mail anexo). verificou-se que haviam
cobranças pretéritas no bojo das cobranças atuais, inclusive, com cobranças de
faturas do ano de 2018. Desta forma, evidencia-se o ato ilegal da ré ao cobrar
débitos pretéritos de parcelamento no bojo das faturas atuais.
Argumentou que o Mercado Público, a Torre de TV, a Rodoviária, e a Associação
dos Deficientes Visuais Campomaiorenses (ADVIC), que atende cerca de 60
pessoas, tiveram seus trabalhos paralisados devido o corte de energia.
Disse que foi realizado o pagamento de R$227.886,43 (duzentos e vinte e sete mil
e oitocentos e oitenta e seis reais e quarenta e três) e que, após o pagamento a
empresa informou que referido valor foi utilizado para pagamento de faturas
pretéritas e parcelamentos.
Pleiteou a concessão de liminar, para que a requerida restabeleça os serviços de
fornecimento de energia elétrica em todos os órgãos municipais em prazo não
superior a 24 horas para que assim o autor possa garantir o funcionamento de seu
aparato administrativo e restabeleça todos os serviços essenciais a seus
administrados, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este douto juízo.
Eis o relato. DECIDO.
2. FUNDAMENTAÇÃO
É de conhecimento geral que tutela de urgência, caracteriza-se como um
adiantamento do provimento que se pleiteia ao final da ação, assegurando às
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partes os efeitos da providência antes de ocorrer o julgamento definitivo da lide.
Com isso, as tutelas provisórias de urgência (satisfativa ou cautelar) pressupõem a
demonstração de "probabilidade do direito" e do "perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo" (art. 300, CPC).
A probabilidade do direito é a verossimilhança fática, com a constatação de que há
um considerável grau de plausibilidade em torno da narrativa dos fatos trazidos
pelo autor.
A seu turno, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é didática e
oportuna a explanação do professor Marinoni, veja-se:

"Nos casos de ação constitutiva ou declaratória o receio de
dano liga-se à situação jurídica que depende da constituição
ou à situação jurídica objeto de requerimento de declaração.
Assim, por exemplo, (a) em face de ação constitutiva de
servidão, o réu pode ser autorizado, alegando receio de dano,
a exercer faculdades que estão contidas no direito a ser
constituído; (b) na pendência da ação declaratória de
ilegitimidade do ato de despedida, surgindo receio de dano no
curso do processo, o trabalhador pode requerer sua
manutenção no em prego."1

E mais:

O perigo de dano refere-se, portanto, ao interesse processual
em obter uma
justa composição do litígio, seja em favor de uma ou de outra
parte, o que não
poderá ser alcançado caso se concretize o dano temido. Ele
nasce de dados concretos, seguros, objeto de prova suficiente
para autorizar o juízo de grande probabilidade em torno do
risco de prejuízo grave. Pretende-se combater os riscos de
injustiça ou de dano derivados da espera pela finalização do
curso normal do processo. Há que se demonstrar, portanto, o
“perigo na demora da prestação da tutela jurisdicional”
(NCPC, art. 300)2.

Considerando tudo o que foi noticiado nos autos e o juízo de convicção firmado em
diversas situações similares que tramitam nesta Vara, tenho que a tutela de
urgência é a medida própria e adequada apenas quando o corte de energia ocorre
em unidades dos serviços públicos responsáveis pela prestação de serviços
essenciais, ou seja, quando o corte ocorre de maneira indiscriminada, de forma a
colocar em risco o interesse público.
A própria Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg
na SS 1764/PB, firmou a tese de que, quando o consumidor for órgão público,
como no caso dos autos, o corte no fornecimento de energia por falta injustificada
de pagamento só será legítimo se não afetar a prestação de serviços públicos
essenciais, como hospitais, postos de saúde, creches, escolas.
Neste sentido, entendo que, num estado de normalidade, em face do processo
encontrar-se na sua fase inicial de propositura, não tendo sequer sido determinada
a citação da concessionária, não haveria como afirmar, considerando apenas os
documentos juntados pelo autor, que a suspensão do fornecimento de energia
elétrica ocorreu de forma ilegítima, vez que a extensão do conhecimento da
matéria debatida, mostra-se demasiadamente precária, vez que, neste juízo
sumária, entendo que os espaços públicos afetados não possuem natureza de
essencialidade.
Contudo, é público e notório que a coletividade atravessa um grave momento em
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razão da pandemia pelo novo coronavírus, COVID-19, o que exige do judiciário
uma ampliação do conceito de essencialidade em razão  da Lei nº 13.979, de
06 de fevereiro de 2020, e do estado de calamidade pública em que se
encontra o Município .
Assim, tem-se que, embora a jurisprudência admita o corte de energia de unidades
do serviço público, desde que não sejam responsáveis pela prestação de serviços
essenciais, o período de emergência no qual nos encontramos torna sensível a
perspectiva de suspensão do fornecimento de energia nos espaços públicos em
geral. Isso porque, neste cenário, o ente público necessita de sua toda estrutura
para cumprir as determinações contidas na recente legislação federal e municipal.
Por conseguinte, o inciso II do § 3º do artigo 6º da Lei nº 8.987/1995 (“Dispõe sobre
o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no
art. 175 da Constituição Federal, e dá outras providências”) consigna,
expressamente, que a interrupção do serviço por inadimplemento do usuário
somente pode se dar considerando o interesse da coletividade.
Por consequência, no tocante ao juízo de probabilidade do direito invocado (fumu
boni iuris), ao menos neste juízo sumário, deve prevalecer o interesse da
coletividade sobre o econômico da concessionária de energia, de sorte que a esta
cabe utilizar outros meios adequados para a cobrança do débito do Município,
especialmente se considerarmos o princípio da prevalência do interesse da
coletividade, da continuidade dos serviços públicos e a situação de calamidade
pública.
O "fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação", Ora, o fundado
receio de dano irreparável ou de difícil reparação, resta configurado, uma vez que
o serviço de energia elétrica é essencial para o funcionamento dos espaços
públicos descritos na inicial, sendo certo que o não deferimento da medida privará
seu regular funcionamento.
A tutela de urgência, ora requestada, deve ser concedida liminarmente,
prescindindo, portanto, de justificação prévia (art. 300, §2°), tampouco inexiste
perigo de irreversibilidade da medida (art. 300, §3°).
Contudo, destaco que não se está a afirmar que a concessionária não deve ser
remunerada pelo fornecimento de energia elétrica e após o período de
isolamento social provocado pela pandemia, a ré poderá requerer a
reapreciação desta decisão.
Destarte, suficientemente configurados os requisitos para a concessão da medida
perseguida pela autora.
QUANTO A NECESSIDADE DA DESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE
CONCILIAÇÃO, COMUNGO COM O ENTENDIMENTO CITADO NO ACÓRDÃO
Nº 70076983832 (Nº CNJ: 0063595-36.2018.8.21.7000) 2018/CÍVEL-TJRS.
Da não designação da audiência prevista no artigo 334 do Código de Processo
Civil de 2015. O artigo 334 do Código de Processo Civil de 2015 aplica-se apenas
ao procedimento comum. Nos especiais, a realização da audiência de conciliação
ou mediação inaugural será cabível se as normas de regência assim dispuserem,
como ocorre nas hipóteses dos artigos 565 e 695 do Código de Processo Civil de
2015.
Ainda que assim não fosse, destaco que essa audiência pressupõe haja
conciliadores ou mediadores devidamente habilitados para sua realização, na
forma do artigo 167 do Código de Processo Civil de 2015.
Na ausência de conciliadores ou mediadores, não há em falar em realização do
ato. Isso porque, como elucida a doutrina, o artigo 334, § 2º, do CPC/2015,
estabelece que onde houver, o conciliador ou mediador atuará, necessariamente,
na audiência de conciliação ou de mediação (artigo 334, § 1º, NCPC). Nada no
sentido de quando NÃO houver mediadores/conciliadores, hipótese bastante crível,
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principalmente nas pequenas unidades judiciárias do país, mormente diante da
regra do artigo 167, § 5º, do CPC/2015 (que impede o exercício da advocacia no
juízo na concomitância da atuação como mediador/conciliador).
Quer nos parecer as vantagens da realização desta audiência na fase inaugural do
rito (obtenção da autocomposição, prematuro findar do processamento da ação,
etc.) são bem menores dos que os prejuízos pela realização do ato pelo
magistrado (oneração da pauta, quebra da confidencialidade, uso de argumentos
de autoridade, falta de preparo técnico, etc.).
Por isso, ante a lacuna legislativa, acredita-se na prevalência do argumento de
ordem pragmática: na ausência de mediadores/conciliadores, a tentativa inaugural
de conciliação/mediação poderá ser dispensada pelo juiz (GAJARDONI. Fernando
da Fonseca. Sem conciliador não se faz a audiência inaugural do novo CPC.
Acessado em 02.05.2016. Disponível em: http://jota.uol.com.br/sem-conciliador-
nao-se-faz-audiencia-inaugural-novo-cpc). Tenha-se presente que a não realização
da multicitada audiência não obsta que as partes, por si mesmas ou por meio de
seus procuradores, ponham fim ao litígio mediante transação.
É, inclusive, o desejável à luz dos princípios que informam o Código de Processo
Civil.
Diante disso, deixo de designar a audiência de conciliação prévia.

3. DISPOSITIVO
Isto posto, DEFIRO a tutela provisória antecipada – com fundamento no art. 300,
do Código de Processo Civil – que a requerida adote as providências com o
propósito de efetivar, no prazo de 48hs (quarenta e oito horas), a ligação de
energia elétrica no Mercado Público Municipal, da Torre de transmissão televisivo
(TV), Rodoviária e Associação dos Deficientes Visuais Campomaiorenses (ADVIC),
abstendo-se de condicionar a ligação a quitação dos débitos da Prefeitura
Municipal de Campo Maior, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil
reais), até um total de R$ 50. 000,00 (cinquenta mil reais).
A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da
decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado (537,
§4°, CPC).
Atente-se o réu que nos termos do artigo 77, inciso IV, e parágrafo 2º, do Código
de Processo Civil as partes têm o dever de cumprir com exatidão as decisões
jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua
efetivação, sob pena da configuração de ato atentatório à dignidade da justiça,
devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis,
aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo
com a gravidade da conduta.
CITE-SE o requerido de imediato dos termos da ação, para querendo, apresentar
resposta, no prazo de 15 (quinze) dias. Em seguida, caso ofertada a contestação,
vista à parte autora.
Por fim, ressalto que a audiência será realizada se ambas as partes manifestarem,
EXPRESSAMENTE, o interesse na composição consensual.
Ciência ao membro do Ministério Público da inadimplência da parte autora.
Expedientes necessários. Cumpra-se.
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CAMPO MAIOR-PI, 31 de março de 2020.

 

Juiz(a) de Direito da 2ª Vara da Comarca de Campo Maior 
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