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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
 Vara Única da Comarca de Altos (Juízo Titular) DA COMARCA DE ALTOS
Avenida Francisco Raulino, 2038, Centro, ALTOS - PI - CEP: 64290-000

PROCESSO Nº: 0802303-33.2021.8.18.0036
CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
ASSUNTO(S): [Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
AUTOR: MUNICIPIO DE ALTOS

Nome: MUNICIPIO DE ALTOS
Endereço: Praça Cônego Honório, 30, Centro, ALTOS - PI - CEP: 64290-000

REU: EQUATORIAL PIAUÍ

Nome: EQUATORIAL PIAUÍ
Endereço: Rua Lucrecio Avelino, S/N, Matadouro, ALTOS - PI - CEP: 64290-000
DECISÃO O(a) Dr.(a) nomeJuizOrgaoJulgador, MM. Juiz(a) de Direito da Vara Única da Comarca de
Altos (Juízo Titular) da Comarca de ALTOS, MANDA o Oficial de Justiça designado que, em cumprimento
ao presente Despacho-mandado, proceda a CITAÇÃO/INTIMAÇÃO conforme decisão abaixo

DECISÃO-MANDADO

O MUNICÍPIO DE ALTOS- PI propôs AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER C/C PEDIDO DE CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR INAUDITA
ALTERA PARS Em face de EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A, qualificados.Alega que a atual gestão municipal de Altos-PI, ao
assumir a administração do município, encontrou débitos altíssimos referentes ao
fornecimento de energia elétrica dos órgãos da Prefeitura Municipal. Em 23 de
fevereiro de 2021, a Equatorial Piauí encaminhou “Notificação de Débito” à
Prefeitura Municipal, informando débito no valor de R$882.633,31 e concedendo
o prazo de 15 dias para pagamento, sob pena de suspensão do fornecimento de
energia elétrica nas unidades consumidoras inadimplentes. O débito acumulado
total apontado pela Equatorial seria de R$18.682.502,44 e parte dele é objeto de
discussão judicial no Processo n° 0000048-53.2012.8.18.0036, inclusive há
liminar deferida que determina a proibição de suspensão de energia elétrica em
relação aos débitos questionados. Em relação à suspensão no fornecimento de
energia, há discussão judicial, com medida liminar deferida no Proc. 0800717-
58.2021.8.18.0036, obstando a suspensão do fornecimento de energia elétrica
em relação às unidades que prestam serviço essencial. Porém, a Equatorial Piauí
se recusa a realizar a ligação de energia da fonte de abastecimento de água,
poço tubular que abastece aproximadamente 200 casas situadas no Bairro
Tranqueira. O poço fica localizado na Rua Santa Luzia, nas proximidades dos
números 1715-1730.Aduz que o Superior Tribunal de Justiça consagra
entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos
serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de
recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de
cobrança de débitos antigos não pagos. Além disso, as concessionárias somente
podem deixar de fornecer energia a entes públicos inadimplentes quando não há
prejuízo à continuidade dos serviços públicos essenciais.Sustenta que o
Município de Altos-PI se encontra em dia com suas obrigações. Os débitos
cobrados pela Equatorial remontam a gestões passadas, não incluídos nos
últimos 90 (noventa) dias, além do fato de que fonte de abastecimento de água é
serviço essencial e não pode ter seu fornecimento interrompido.Requer a
concessão de tutela de urgência para que a demandada realize a ligação do
fornecimento de energia do poço tubular que abastece o Bairro Tranqueira, no
prazo de 72  horas, sob pena de arcar com o pagamento de multa diária no valor
de R$ 2.000,00. Requer, ainda, que seja determinado à Requerida que não se
recuse a fazer ligações de fontes de abastecimento de água e outros serviços
essenciais, pertencentes ao Município de Altos-PI, sob pena de aplicação das

mesmas cominações legais.É o relatório. Decido.O Novo Código de Processo

1.
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Civil regulamentou as tutelas provisórias nos arts. 294 a 311, prevendo dois tipos:

tutela provisória de urgência e tutela provisória de evidência. A primeira exige

como requisitos a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado

útil do processo (artigo 300).Entre as tutelas de urgência, diferenciam-se as

antecipadas, em que o direito material está em risco, e as cautelares, nas quais o

perigo atinge a efetividade do futuro processo.Nas tutelas de evidência, a

concessão da medida provisória justifica-se em razão do desnecessário

prolongamento processual provocado pela parte adversa ou do grau de evidência

material do direito.Na análise da presença dos requisitos legais, deve-se

considerar que a probabilidade do direito guarda correspondência com a

relevância jurídica do pedido. Tal não significa que o autor tenha razão, mas que

a alegação apresenta plausibilidade, aparência de comportar um possível

amparo, mesmo que isso não se confirme na decisão final, quando a matéria

será analisada com maior profundidade.Assim, deve-se averiguar a probabilidade

do direito do autor à manutenção do fornecimento de energia, consideradas as

circunstâncias fáticas delineadas e os elementos probatórios carreados.De início,

deve-se considerar que a parte autora mantém débito referente ao consumo de

energia elétrica. Mesmo havendo questionamento judicial em outras ações, é fato

que a impugnação não se refere à totalidade da dívida.Sobre a realização de

novas ligações, na persistência de débitos com a concessionária de energia,

dispõe a Resolução nº 144 da ANEEL:Art. 128. Quando houver débitos decorrentes da

prestação do serviço público de energia elétrica, a distribuidora pode condicionar à quitação dos

referidos débitos:I – a ligação ou alteração da titularidade solicitadas por quem tenha débitos no

mesmo ou em outro local de sua área de concessão;(...)Assim, em regra, a concessionária pode se

recusar a realizar ligações para o fornecimento de energia a novas unidades consumidoras, desde

que existam débitos do mesmo titular.Decerto, a essencialidade do serviço de fornecimento de

energia elétrica não dispensa o consumidor da contraprestação por seu uso, sob pena de

inviabilização das empresas fornecedoras e de gerar-se prejuízo à coletividade, decorrente do

inadimplemento persistente. Assim, a legislação busca resguardar as concessionárias,

possibilitando a recusa a novas ligações, além de permitir da suspensão do serviço por débitos

recentes.O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido do exposto,

preceituando que “O princípio da continuidade do serviço público assegurado

pelo art. 22 do Código de Defesa do Consumidor deve ser obtemperado, ante a

exegese do art. 6º, § 3º, II da Lei nº 8.987/95 que prevê a possibilidade de

interrupção do fornecimento de energia elétrica quando, após aviso, permanecer

inadimplente o usuário, considerado o interesse da coletividade” (RESP

845.982/RJ).Admite-se inclusive a interrupção no fornecimento de energia

elétrica aos entes públicos, em situação de inadimplência recente. No entanto,

diante da extensão dos prejuízos decorrentes da paralização de determinadas

atividades de caráter público, firmou-se o entendimento jurisprudencial de que a

interrupção do fornecimento de energia elétrica não pode atingir a prestação de

serviços públicos essenciais, como saúde, educação, segurança pública, entre

o u t r o s ,  c o n f o r m e  p r e c e d e n t e s  d o  S T J .  C o l a c i o n o  j u l g a d o

exemplificativo.ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. MUNICÍPIO
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INADIMPLENTE. FORNECIMENTO. CORTE. ART. 6, § 3º, INCISO II, DA LEI Nº

8.987/95 E ART. 17 DA LEI Nº 9.427/96. 1. É lícito ao concessionário de serviço

público interromper, após aviso prévio, o fornecimento de energia elétrica de ente

público que deixa de pagar as contas de consumo, desde que não aconteça de

forma indiscriminada, preservando-se as unidades públicas essenciais. 2. A

interrupção de fornecimento de energia elétrica de Município inadimplente

somente é considerada ilegítima quando atinge as unidades públicas provedoras

das necessidades inadiáveis da comunidade, entendidas essas – por analogia à

Lei de Greve – como "aquelas que, não atendidas, coloquem em perigo iminente

a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população". 3. Não demonstrado

que o corte de energia elétrica colocará em risco a sobrevivência, a saúde ou a

segurança da coletividade local, o acórdão recorrido deve ser reformado. 4.

Recurso especial provido. (STJ, REsp 726627 / MT, Proc. n.º 2005/0021457-0,

Rel. Min. CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 19/08/2008).Como

parâmetro para a definição dos serviços públicos essenciais, em relação aos

quais é inadmissível a interrupção do fornecimento de energia elétrica, adota-se

a Lei de Greve, que estabelece como necessidades inadiáveis "aquelas que, não

atendidas, coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a

segurança da população" (art. 11, parágrafo único, da Lei n.º 7.783/89).Dessa

forma, o Poder Judiciário tem repudiado a suspensão do fornecimento de energia

elétrica a hospitais, pronto-socorros, escolas, creches, fontes de abastecimento

d’água, serviços de segurança pública e iluminação pública etc, mas não veda a

interrupção em sede administrativa, como reiteradamente tem decidido o Tribunal

de Justiça do Piauí:CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CORTE

DE ENERGIA. POSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE

ENERGIA ELÉTRICA POR DÉBITO ATUAL. NEGATIVAÇÃO NO CADIN.

POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS.

COBRANÇA POR OUTROS  MEIOS. RECURSOS CONHECIDOS E

IMPROVIDOS. 1. A concessionária fornecedora de energia elétrica dispõe dos

meios judiciais cabíveis para buscar o ressarcimento dos débitos em atraso, de

responsabilidade do Município, não sendo possível o corte de energia como

forma de obrigar ao pagamento desses valores.  2. Em relação aos débitos

recentes, é pacífico o entendimento de que é possível a suspensão do

fornecimento de energia elétrica, após aviso prévio, de ente público que deixa de

pagar as contas de consumo,  preservando-se as unidades públicas essenciais.

3. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.  (TJPI | Apelação Cível Nº

2015.0001.011068-4 | Relator: Des. Fernando Lopes e Silva Neto | 4ª Câmara de

Direito Público | Data de Julgamento: 01/11/2017) Da mesma forma que é

vedada a suspensão do fornecimento de energia elétrica em unidades

consumidoras que prestam serviço essencial, também não se admite a negativa

de novas ligações, quando relacionadas a serviço essencial.  O caso dos autos é

exatamente este, já que a unidade consumidora em questão consiste em poço
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tubular que abastece as casas residenciais do Bairro Tranqueira. No sentido do

e x p o s t o : C O N S T I T U C I O N A L .  A D M I N I S T R A T I V O .  A G R A V O  D E

INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA NEGATIVA DE

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA EM

RAZÃO DE INADIMPLÊNCIA DO ENTE MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE.

SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. INTERESSE DA COLETIVIDADE.

INCIDÊNCIA DO ART. 6º, § 3º, II, DA LEI Nº 8.987/95. RECURSO

CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. A questão

posta gira em torno da análise acerca da possibilidade da agravante ENEL

concessionária de serviço público, se negar a fazer nova ligação de energia

trifásica em praça pública municipal, em razão da existência de débitos relativos

ao consumo de energia elétrica pelo ente municipal. 2. O art. 6º, § 3º, inciso II,

da Lei nº 8.987/97, apesar de autorizar a suspensão do serviço público por

inadimplemento do usuário após prévio aviso, ressalva a observância ao

interesse da coletividade. 3. Tratando-se o presente caso de serviço público

essencial, 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, em observância ao

princípio da prevalência do interesse da coletividade e da continuidade dos

serviços públicos. 4. Deve prevalecer o interesse público sobre o econômico da

concessionária de energia, de sorte que a esta cabe utilizar outros meios

adequados para a cobrança do débito do Município. Precedentes do STJ e

desta Corte de Justiça. 5. Assim sendo, configurados os requisitos

autorizadores da medida de urgência concedida, quais sejam, a probabilidade

do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, impondo-se,

por conseguinte, a manutenção da decisão a quo. 6. Agravo de Instrumento

conhecido e improvido.Decisão agravada mantida. ACÓRDÃO: Vistos,

relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Público do

Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do

presente recurso, para lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Fortaleza, 12 de fevereiro de 2020. Presidente do Órgão Julgador

DESEMBARGADORA MARIA IRANEIDE MOURA SILVA Relatora (TJ-CE - AI:

06313915220188060000 CE 0631391-52.2018.8.06.0000, Relator: MARIA

IRANEIDE MOURA SILVA, Data de Julgamento: 12/02/2020, 2ª Câmara Direito

Público, Data de Publicação: 12/02/2020)Dessa forma, em se tratando de

unidade consumidora que presta serviço essencial, está evidenciado o fumus

boni iuris, haja vista os precedentes consolidados sobre a impossibilidade de

interrupção do serviço em tal espécie de unidade. O periculum in mora reside

na privação do fornecimento de água à população atendida pela unidade

consumidora em questão.Ante o exposto, presentes os requisitos do art. 300 do

CPC, defiro a tutela de urgência pleiteada para determinar à requerida que

promova a ligação da energia elétrica do poço tubular que abastece o Bairro
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Tranqueira, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária no valor de R$

1.000,00.Cite-se a demandada para contestar a ação em 15 dias, sob pena de

revelia e confissão quanto à matéria de fato. Intime-se da presente decisão.

DETERMINO QUE O PRESENTE DOCUMENTO SIRVA, AO MESMO TEMPO, COMO

DESPACHO E COMO MANDADO.

2.

Por este documento, fica o Oficial de Justiça que o portar autorizado a requisitar força policial para o

cumprimento da diligência nele determinada. CUMPRA-SE, NA FORMA E SOB AS PENAS DA

LEI. Poderá o Oficial de Justiça, para o cumprimento da diligência do mandado, proceder conforme

o disposto no § 2º do art. 212 do CPC.

3.

OBSERVAÇÃO: Este processo tramita por meio do sistema PJe  disponível

em https://tjpi.pje.jus.br/pje/login.seam. ANEXO: Conforme Provimento Conjunto Nº

29/2020 - PJPI/TJPI/SECPRE as cópias de todos os documentos de atos processuais até a

presente data praticados podem ser visualizadas, utilizando as chaves de acesso abaixo,

a c e s s a n d o  o  s í t i o

https://tjpi.pje.jus.br/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam : Documentos associados ao

processo  

4.

ALTOS-PI, 1 de setembro de 2021.

Juiz(a) de Direito da Vara Única da Comarca de Altos (Juízo Titular)  
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