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VARA ÚNICA DE JACAREACANGA
 
 
 
 
 

PROCESSO: 0800116-29.2021.8.14.0112
 
AÇÃO: AÇÃO CIVIL COLETIVA (63)
 
AUTOR: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JACAREACANGA 
 
REQUERIDO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 
 
 
 
DECISÃO 
 
Vistos etc.
 
Trata-se de uma AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PRECEITO COMINATÓRIO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER E DE NÃO FAZER C/C PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE
URGÊNCIA em face de EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
 
Na inicial que no dia 02 de março deste ano foi anunciado pelo Governo do Estado do Pará a
mudança no bandeiramento de todo o Estado, onde passou-se a adotar a coloração vermelho, o
que significa que o governo passou a impor restrições com o intuito de evitar aglomeração de
pessoas e, por conseguinte, evitar a proliferação do Covid-19
 
Alegou o parquet que as medidas sanitárias adotadas pelo governo do estado são absolutamente
necessárias ao momento pandêmico, embora seja sabido de todos, que por consequência, estas
medidas causam impactos negativos na economia como um todo, notadamente àquelas pessoas
de baixa renda e que dependem de trabalhos informais.
 
Mencionou ainda que a requerida retomou os cortes no fornecimento de energia elétrica por
inadimplemento de contas, inclusive de consumidores de baixa renda (tarifa social), desde
dezembro de 2020, constrangendo os consumidores a pagar o débito ou assinar acordos, sob
pena de corte no fornecimento de energia elétrico.
 
Todavia, o corte da energia elétrica nas presentes condições apenas favorece o desconforto, a
diminuição das taxas de isolamento social para as famílias atingidas, além de trazer outros
prejuízos colaterais, o ainda assim, não proporcionará o resultado financeiro esperado pela
requerida, posto que o consumidor não terá a oportunidade de fazer renda, dadas as restrições
no exercício de suas atividades econômicas.
 
Dessarte, a presente demanda ofertada pelo Ministério Público busca a imediata suspensão no
corte de fornecimento de energia elétrica em unidades consumidoras de pessoas físicas por
inadimplência enquanto perdurar o bandeiramento vermelho ou preto do estado do Pará; (ii) o
reestabelecimento em um prazo de 24 (vinte e quatro) horas do serviço para as unidades
consumidoras que tiveram o fornecimento suspenso durante a mudança de bandeiramento do
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Estado para o vermelho (a contar do dia 03.03.2021, enquanto perdurar o bandeiramento
vermelho ou houver mudança para o preto) e em caso de descumprimento da liminar, pugna pela
aplicação de multa à requerida.
 
Juntou documentos.
 
É o relatório. Decido.
 
Preliminarmente, considerando que o Ministério Público está atuando como substituto processual
em defesa dos interesses e direitos dos consumidores e, portanto, para garantia do exercício do
direito de ampla defesa do consumidor, inverto do ônus da prova postulado pelo parquet,
conforme prescreve o art. 6º VIII do CDC.
 
Passo a análise do pedido da tutela de urgência.
 
Para casos em que o trâmite natural inerente aos procedimentos judiciais possa se mostrar
prejudicial ao bem da vida pleiteado pelo jurisdicionado, ou mesmo representar a ineficácia total
ou parcial do provimento jurisdicional exarado ao final do julgamento de um caso concreto, o
legislador brasileiro foi sábio em prever situações que estar o magistrado autorizado a, não
aguardando o final do processo, antecipar total ou parcialmente os efeitos práticos da tutela
pretendida.
 
Todavia, para que isso ocorra, concessão de medida de urgência, há que se estar presentes os
requisitos autorizadores, exigências estas que traduzem verdadeiras condições sine qua non,
porquanto a ausência de um dos requisitos acaba por fulminar a possibilidade o seu deferimento.
 
A tutela provisória tratada pelo CPC/2015 pode fundamentar-se na urgência da situação ou em
evidência, tal como ensina o caput do art. 294 do novo CPC, por sua vez, em semelhança ao que
acontecia com as medidas urgenciais inerentes aos ritos processualistas, a tutela de urgência,
cautelar ou antecipada pode ser concedida antecedente ou incidentalmente ao processo,
conforme parágrafo único do mesmo artigo.
 
No caso em testilha o parquet requer tutela de urgência fundamentada no art. 300 do Código de
Processo Civil, cumprindo enfatizar que de forma semelhante ao que era descrito no art. 273 do
CPC/73 é agora prescrito pelo novo dispositivo, ou seja, para a concessão da medida de urgência
se faz mister que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e que haja perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo, como permite a leitura do caput do art. 300 do
CPC/2015: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
 
Não é demais reforçar que somente será permitida a concessão da tutela de urgência quando
houver a comunhão de ambos os requisitos legais.
 
No mesmo pisar, o que o novel código processualista trata como "elementos que evidenciem a
probabilidade do direito" era tratado na codificação antiga como "prova inequívoca da
verossimilhança da alegação", sendo em consequência o que se conhece de forma assemelhada
como "fumus boni iuris".
 
Cândido Rangel Dinamarco obtempera que o fumus boni iuris (fumaça do bom direito): “É a
aparência de que o demandante tem o direito alegado, suficiente para legitimar a concessão de
medidas jurisdicionais aceleradas – que de natureza cautelar, que antecipatória. Resolve-se em
mera probabilidade, que é menos que a certeza subjetiva necessária para decidir o mérito, porém
mais que a mera verossimilhança. O art. 273, caput, do Código de Processo Civil dá a impressão
de exigir mais que essa probabilidade, ao condicionar as antecipações tutelares à existência de
uma prova inequívoca – mas pacificamente a doutrina e todos os tribunais se satisfazem com a
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probabilidade. Consiste esta na preponderância dos motivos convergentes à aceitação de
determinada proposição, sobre os motivos divergentes. Essa é menos que a certeza, porque, lá,
os motivos divergentes não ficaram afastados, mas apenas suplantados; e mais que a mera
verossimilhança, que se caracteriza pelo equilíbrio entre os motivos convergentes e motivos
divergentes. Na prática, o juiz deve raciocinar mais ou menos assim: se eu fosse julgar agora,
minha vontade seria julgar procedente a demanda.” (Vocabulário do processo civil, Malheiros,
páginas 338/339).
 
Por sua vez, o "perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo" era tratado pelo CPC/73
como "fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação" é senão também parecido com
o "periculum in mora".
 
E o periculum in mora ou perigo na demora, segundo também Cândido Rangel Dinamarco:
“Consiste na iminência de um mal ou prejuízo, causado ou favorecido pelo correr do tempo (o
tempo-inimigo, de que falava Carnelutti), a ser evitado mediante as providências que o juiz
determinará. Embora seja inevitável alguma dose de subjetivismo judicial na apreciação do
periculum, sugere-se que o juiz leve em conta o chamado juízo do mal maior, em busca de um
legítimo equilíbrio entre as partes – indagando, em cada caso, se o autor sofreria mais se nada
fosse feito para conter os males do tempo, ou se sofreria mais o réu em virtude da medida que o
autor postula.” (op. cit., páginas 381/382).
 
No presente caso, no exercício da análise não exauriente tal como este momento processual
permite, é de se concluir estarem presentes os indispensáveis "elementos que evidenciem a
probabilidade do direito" (art. 300, CPC/2015).
 
Com efeito, das alegações trazidas à baila, bem como análise do conjunto probatório coligido à
inicial é possível perceber, ao menos perfunctoriamente, que interromper o fornecimento de
energia do consumidor, significa privá-lo de um direito básico a sua subsistência e que, gravame
maior, é privar o consumidor deste direito em um momento nefasto de sua vida, isto é, no
momento em que a economia passa por um de seu piores episódios, em que o consumidor mais
passou a depender desses serviços essenciais, notadamente porque precisa manter a sua família
em segurança e com o mínimo de dignidade possível em seu lar.
 
Desse modo, entendo como presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito
vindicado.
 
Por outro lado, o perigo de dano resta presente ante a possibilidade de interrupção do
fornecimento da energia que hoje é essencial a vida digna, sobretudo em uma região de clima
tropical como a desta comarca.
 
Portanto, não se mostra razoável que em período de isolamento social, o direito de corte de
energia elétrica da empresa requerida por inadimplência se sobressaia em face da situação que
se encontra a população.
 
Por amor ao debate, friso que em momento semelhante vivenciado, o decreto nº 609, de 14 de
março de 2020, que dispôs sobre as medidas de enfrentamento do COVID-19 no Estado do Pará,
proibiu expressamente em seu art. 10º, pelo prazo de 30 (trinta) dias, o corte de serviços
essenciais a população, tais como energia elétrica e fornecimento de água.
 
Ante o exposto, presentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência requerida,
nos termos do art. 300 do CPC, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para DETERMINAR
que a requerida EQUATORIAL – PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. suspenda qualquer
corte de fornecimento de energia elétrica em unidades consumidoras de pessoas físicas por
inadimplência, além de impedir futuros cortes de unidades em atraso, enquanto perdurar o
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bandeiramento vermelho ou preto do estado do Pará, bem como reestabeleça em até 24h (vinte e
quatro horas) horas) o serviço para as unidades consumidoras que tiveram o fornecimento
suspenso durante a mudança de bandeiramento do Estado para o vermelho (a contar do dia
03.03.2021, enquanto perdurar o bandeiramento vermelho ou houver mudança para o preto.
 
Por oportuno, com base no art. 139, IV, do CPC, para caso de eventual descumprimento da
presente ordem judicial, fixo multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por ato de
descumprimento até o teto de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), podendo inclusive, a
depender da situação, incidir sobre o patrimônio pessoal do gestor competente.
 
Atente-se a requerida 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.
 
Não antevejo necessidade, por força do disposto no § 1º, do artigo 300, do CPC, condicionar a
concessão da tutela de urgência à prestação de caução real ou fidejussória idônea no valor
equivalente ao do bem, ora pretendido (contracautela) para ressarcir os danos que a parte
contrária possa porventura vir a sofrer.
 
Atentem-se as partes que a efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao
cumprimento provisório da sentença, no que couber (CPC, artigos 297, parágrafo único, e 519).
 
Do andamento do feito.
 
Considerando o disposto no artigo 334 do CPC, uma vez que a petição inicial preenche os
requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do CPC e não sendo o caso de
improcedência liminar do pedido, recebo a inicial em todos os seus termos e determino:
 
1 - Intime-se acerca da medida liminar e cite-se a requerida para que, querendo, apresente
contestação no prazo de 15 (quinze) dias contados da juntada aos autos do aviso de recebimento
da carta de citação e intimação, fazendo acompanhar cópia da inicial ao mandado.
 
2 - Após, retorne os autos à secretaria, devendo o presente processo ser inserido na pauta de
audiência em dia e hora designado.
 
3 - Após a designação da audiência, intime-se o Ministério Público e a requerido.
 
4 - Expeça-se o necessário.
 
5 - Serve cópia do presente despacho/decisão como mandado/ofício.
 
6 - Considerando ainda a adequação à disponibilidade da pauta de audiências deste juízo, deve o
mandado ser cumprido em caráter de urgência ante a necessidade que o caso requer.
 
Jacareacanga, 15 de março de 2021.
 
 
 
 
 
KARLA CRISTIANE SAMPAIO NUNES GALVÃO
 
Juíza de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Jacareacanga
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