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Poder Judiciário da Paraíba
4ª Vara Mista de Patos

 AÇÃO CIVIL PÚBLICA (65) 0801999-86.2020.8.15.0251

DECISÃO

Vistos, etc.

Trata-se de Ação Civil Pública pedido de Tutela de Urgência pleiteada pelo Município de São
José de Espinharas em desfavor da ENERGISA PARAÍBA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
pelos fatos e fundamentos constantes na inicial.

Aduz o autor que, tendo em vista a difícil situação sanitária que não só o Brasil, mas diversos
países em todo mundo atravessa em decorrência à proliferação do denominado CORONAVÍRUS, vírus
este altamente contagioso e que vem se espalhando, inclusive, no Estado da Paraíba e, diante da
recomendação de que as pessoas permaneçam em isolamento social, o serviço de energia elétrica se
tornou ainda mais indispensável.

Com base em tais argumentos, pugna para que a energisa seja impedida de realizar suspensão do
fornecimento de energia de todos os consumidores inadimplentes, assim como o restabelecimento do
serviço de energia elétrica suspenso por corte, especialmente dos consumidores que se enquadrem na
“Tarifa Social Baixa Renda” e daqueles comprovadamente desempregados, durante o período de
calamidade pública, utilizando-se como parâmetro objetivo temporal o DECRETO Nº 40.122 DE 13 DE
MARÇO DE 2020, ou seja, pelo prazo de 90 (noventa) dias.

Antes da Citação, a demanda atravessou petitório retro, informando que a Energisa já vem
cumprindo a resolução 878/2020 da ANEEL, contudo, nesta resolução não há alcance a classe industrial,
comercial e Poder público que não se relacione a serviço essencial.

É o relato. Decido.

  

Determina o artigo 300 do Código de Processo Civil que, para a concessão das tutelas provisórias
de urgência devem ser demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado
útil do processo, vejamos:

Com efeito, o aludido instituto representa instrumento apto a realizar de modo célere e eficaz a proteção
de direitos no caso concreto, desde que estejam presentes nos autos as condições e pressupostos erigidos
pela legislação processual, com convicção plena e juízo de certeza do magistrado.

                       A respeito do convencimento do magistrado e a verossimilhança da alegação, leciona José
J o a q u i m  C a l m o n  d e  P a s s o s :

"O convencimento do magistrado, para decidir sobre matéria de fato, pode formar-se em três níveis: o da
certeza, o da probabilidade (verossimilhança) e o da dúvida. A certeza é rara, geralmente deriva de uma
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presunção absoluta, de uma evidência, da impossibilidade do contrário, da confissão etc. A dúvida, diz-se
existir quando o magistrado não encontra fundamentação aceitável para qualquer das versões expostas,
considerando a prova colhida no processo. Sua perplexidade é um obstáculo à formação de seu
convencimento. Cumpre-lhe, para decidir, pois não lhe é dado omitir-se, valer-se das regras que
disciplinam o ônus da prova.

Entende-se por prova inequívoca uma forte probabilidade de serem verdadeiras as alegações do
autor. Não se exige aqui uma cognição exauriente, posto que esta far-se-á na apreciação final do mérito da
lide, mas o juiz tem de se convencer da verossimilhança dos fatos articulados pelo autor.

  Em verdade, O(A) magistrado(a) precisa avaliar se há "elementos que evidenciem" a
probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante.

 Após os ensinamentos retro mencionados, verifico que, na hipótese dos autos, a meu modesto
juízo, estão presentes os pressupostos autorizadores da antecipação da tutela

No caso dos autos, tem-se que é notório o grave problema sanitário que atravessa o mundo face a
pandemia provocada pelo Covid19(coronavirus), situação esta vista como extrema em todos os níveis de
Poder, demandando atuação do Estado a fim de minimizar os nefastos efeitos provocados pela
disseminação do vírus.

 Neste tom, busca o Município de São José de Espinharas,  Estado da Paraíba, obter provimento
judicial de natureza antecipatória visando coibir a Energisa de promover a suspensão do fornecimento do
serviço de energia elétrica dos consumidores inadimplentes do Município de São José de Espinharas, em
especial daqueles de Baixa renda.

  A esse respeito, tenho que existem elementos evidenciadores da probabilidade do direito
invocado, é que o Governo do Estado da Paraíba, por meio do Decreto 40.122 de 13/03/2020, decretou
situação de Emergência no Estado da Paraíba ante ao contexto de decretação de Emergência em Saúde
Pública de Interesse Nacional pelo Ministério da Saúde e a declaração da condição de pandemia de
infecção humana pelo Coronavírus definida pela Organização Mundial de Saúde.

 Demais disso, a ANEEL, por meio da Resolução 878 de 24/03/2020, também suspendeu em
determinadas situações a suspensão do fornecimento de energia elétrica dos consumidores
inadimplementes.

Neste ponto, sustenta a demandada que já vem cumprindo a sobredita resolução, contudo, seus
efeitos não alcança o Poder público, a classe industrial e comerciária, referentes a atividade não essencial.

A esse respeito, ouso discordar acerca da exclusão da classe comerciária, industriária e Poder
Público, é que, neste momento de crise humanitária em que se ordenou o isolamento social, certamente as
classes excluídas são uma das mais afetadas, haja vista que estão de portas fechadas e com as obrigações
decorrentes de sua atividade para saldar, são essas classes, independente da natureza de sua atividade, que
necessitam de auxílio do Poder Público e daqueles que prestam serviços por delegação do Estado, como a
demandada.

Não se mostra razoável exigir de um pequeno comerciante, empresário, industrial que   há
semanas estão sem exercer suas atividades face o cenário em que vivemos ter recurso para pagamento de
fornecedores, mão de obra e demais despesas inerentes a sua atividade empresarial.

O Poder Público por sua vez, precisa está com todas as suas instalações em pleno funcionamento,
eis que a qualquer momento um ginásio esportivo, pode ser usado para hospital de campanha, a sede
administrativa pode ser utilizada para atendimentos diversos, estacionamentos de shoppings em todo o
país já estão sendo utilizados como postos de vacinação do H1N1.
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A situação do Poder Público e, porque não dizer do setor privado, é de completa anormalidade,
não se podendo catalogar e assim não o fez a resolução 878 da ANEEL, quais serviços são essenciais, e
consequentemente excluí-los desta decisão.

Assim sendo, não acolho, neste juízo sumário, as alegações da Energisa quanto ao alcance da
Resolução 878 de 24/03/2020 da ANELL,e perda do objeto, já que a resolução impõe a não suspensão

.dos serviços de energia apenas parcialmente .

 Em outro giro, o perigo da demora é patente, tendo em vista o reconhecimento da situação de
emergência sanitária no Estado e determinação de isolamento social, o que, naturalmente impõe aos
consumidores permanecerem em suas residência, e quanto ao setor privado, (indústrias e comércio), a
imposição de fechamento de suas atividades, expõe a crise econômica,eleva assim, a essencialidade do

.serviço

  Ademais, não vejo perigo de irreversibilidade do provimento antecipado que obste o
acolhimento da pretensão, notadamente porque, não se está por meio desta decisão impedindo que a
concessionária utilize de meios regulares de cobrança aos consumidores, tampouco abonando-os do
pagamento do débito.

A ilação é que, ao menos nessa fase preliminar, há de ser concedia a tutela antecipada ao autor.

Isto posto, com fulcro no art. 294 c/c art. 300, ambos do CPC CONCEDO, A TUTELA
ANTECIPADA   para determinar que a parte promovida, no prazo de 48h se abstenha de realizar a
suspensão do serviço de energia elétrica de Todos os consumidores inadimplentes, incluindo
comerciantes, industriários e prédios do Poder Público do Município de São José de Espinhares/PB, bem
como, no mesmo prazo até 05 dias religue os serviços suspensos após a decretação de emergia pelo
decreto 40.122, ou seja, 13/03/2020, enquanto durarem os efeitos do Decreto Estadual 40134/2020.

 Cite-se e intimem-se desta decisão.

 

Feito isento de custas.

PATOS, 28 de março de 2020.

Vanessa Moura Pereira de Cavalcante

Juiz(a) de Direito
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