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Mandado de Segurança

Autos nº 8000516-87.2020.8.05.0220

Requerente: Nome: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ CABRALIA
Endereço: MIRANTE DA COROA, SN, AV CRISTAL S/N, SANTA CRUZ CABRáLIA - BA - CEP:
45807-000

Requerido: Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
Endereço: Rua Pedro Álvares Cabral, 55, Centro, TEIXEIRA DE FREITAS - BA - CEP: 45985-172

DECISÃO

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ CABRÁLIA - BAHIA,  qualificado nos autos, por i. Procurador,
 impetrou o presente MANDADO DE SEGURANÇA contra ato da autoridade coatora PAULO

, Supervisor da Unidade de Atendimento de Itabuna da ROBERTO VIEIRA DOS SANTOS  COELBA
, devidamente – COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA qualificado.

 

Infere-se da peça vestibular que a Impetrada através de missiva, apócrifa sem identificação numérica,
datada de 03.03.2020, noticiou o autor acerca da suspensão do fornecimento de energia referente ao
Contrato de Fornecimento 10598083, contrato geral ao qual estão atreladas todas as unidades de consumo
do poder público municipal da impetrante.

Consta ainda que a autoridade coatora, sem o devido processo administrativo, fugindo completamente de
qualquer comezinho disciplinamento normativo, sem a devida e adequada especificação da irregularidade
que justificaria a pronta atuação, e sem a oportunidade de manifestação do poder publico, suspendeu o
fornecimento de energia elétrica de todas as unidades, sob o argumento de “DEFICIÊNCIA TÉCNICA
NA INSTALAÇÃO”, atingindo assim tal medida, as unidades atreladas a serviços essenciais do
Município, ora impetrante.

 

Ao final, requereu a concessão de liminar, para que seja determinada impetrada que restabeleça o
fornecimento de energia elétrica das unidades de consumo da impetrante e se abstenha de realizar novas
suspensões com base na atuação irregular e insuficientemente descrita no ofício - apenso - que buscou
amparar o indigitado ato. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar.

É o relatório. .DECIDO

Como se sabe, o mandado de segurança, nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da CF, presta-se a proteger
direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus e habeas data, quando o responsável pelo ato
coator for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de suas atribuições.

Entende-se por direito líquido e certo a comprovação dos fundamentos de fato alegados, mediante prova
estritamente documental, sem que haja necessidade de maior dilação probatória.

Dessa sorte, tem o impetrante, na via estreita do mandado de segurança, o ônus de demonstrar,
cabalmente, ao tempo da propositura, a ilegalidade ou o abuso de direito praticado pela autoridade coatora
contra seus interesses legalmente protegidos pela ordem constitucional ou legal.

Nesse sentido, é a lição dos consagrados doutrinadores Hely Lopes Meirelles, Arnoldo Wald e Gilmar
Ferreira Mendes, ipsis litteris:
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Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto
a ser exercitado no momento da impetração. (…)  Quando a lei alude a direito líquido e certo, está

  exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício
  no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é o direito comprovado de

   .plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido, nem certo, para fins de segurança
(…) É um conceito impróprio – e mal expresso – alusivo a precisão e comprovação do direito quando
deveria aludir à precisão e comprovação dos fatos e situações que ensejam o exercício desse direito. (in
Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, 33ª ed. rev. e atual., São Paulo: Malheiros, 2010, p. 37,
g.)

Trilhando igual posicionamento, é o escólio do renomado processualista Elpídio Donizetti, ad litteram:

Direito (ou fato) líquido e certo, portanto, é aquele cuja existência se reputa indene de dúvidas,
   que deve, salvoporquanto passível de ser demonstrada documentalmente pela prova pré-constituída

as exceções contidas no art. , , da Lei nº /09, acompanhar a petição inicial. (…) Atente-se6º § 1º 12.016
para a seguinte observação: a existência ou inexistência do direito líquido e certo é matéria relativa ao
mérito da impetração.  O que se considera como condição específica da ação é a possibilidade de os

  fatos alegados serem demonstrados documentalmente e sem necessidade de instrução probatória,
  Assim, se os fatos alegados pelohaja vista que o mandado de segurança não comporta tal dilação.

autor forem passíveis de pronta comprovação documental, o direito será líquido e certo e satisfeita estará
a condição da ação. (in Ações Constitucionais, 2ª ed. rev. atual. ampl., São Paulo: Atlas, 2010, p. 24/25,
g.)

Nesse diapasão, alinha-se o magistério, sempre preciso, dos ínclitos processualistas Nelson Nery Júnior e
Rosa Maria de Andrade Nery, ipsis litteris:

Direito líquido e certo.  É o direito que pode ser comprovado prima facie, por documentação
  inequívoca que deve ser juntada com a petição inicial do MS. A matéria de fato e de direito já deve

  estar comprovada de início, pois não se admite dilação probatória no procedimento angusto do MS.
 A complexidade da matéria é irrelevante para a aferição da liquidez e certeza do direito. (in Código de
Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª ed. rev. atual. ampl., São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2010, p. 1695, g.)

À luz desse sólido arcabouço doutrinário, é forçoso concluir que o mandado de segurança está
indissoluvelmente vinculado à demonstração dos fatos alegados que lastreiam sua pretensão, mediante
provas estritamente documentais, neste caso a notificação expedida pela impetrada.

Atendida essa condição processual específica (interesse/ adequação) do mandado de segurança, deve o
magistrado sopesar os fatos e avaliar se o ato praticado pela autoridade coatora está ou não em
conformidade com o ordenamento jurídico.

Passa-se, em outras palavras, ao exame dos requisitos do pedido liminar do , que consiste na aferiçãowrit
da existência ou não de ilegalidade.

É válido dizer que para o deferimento da medida liminar requerida, devem concorrer dois requisitos
legais, quais sejam: a relevância dos motivos ou fundamentos em que se assenta o pedido inicial e que
haja possibilidade da ocorrência de lesão irreversível ao direito da impetrante, ou dano de difícil
reparação, seja de ordem patrimonial ou funcional, se for mantido o ato ilegal até a sentença final.

No caso em tela, pelos argumentos e documentos atrelados na inicial, estou convencida da necessidade de
concessão da medida liminar, sem antes ouvir a autoridade coatora, havendo grave comprometimento da
situação da impetrante se a ordem de segurança for concedida a .posteriori
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Dada lesão ou ameaça a direito líquido e certo, bem como evidente indícios de ilegalidade ou abuso de
poder, tem-se os pressupostos essenciais para a concessão do , a teor do que dispõe o art. writ 1º da Lei n. 
12.016/2009.

47969030 - Pág., demonstra Analisando os autos, verifico que a prova pré-constituída anexada ao id nº  
afronta ao princípio da legalidade, isto porque a suspensão do fornecimento de energia elétrica, serviço
essencial à coletividade, posto que estamos falando de impetrante cuja natureza jurídica é Poder Público
Municipal, leva a crer que não obedeceu as regras legais.

Não se pode admitir que a concessionária de energia elétrica suspenda a energia de todo o Município
sobre o argumento raso de deficiência técnica. Ora, que deficiências técnicas em alguns setores existam, é
razoável de se entender, entretanto beira à ignorância admitir que todos os setores do Município, tais
como hospitais, escolas, praças, creches, prefeitura municipal estejam inaptos para receber energia
elétrica.

Logo, o direito líquido e certo vindicado pelo Município de Santa Cruz Cabrália, exigível nas ações de 
mandado de segurança, parece se encontrar indene de dúvidas, vez que consta nos autos notificação de
suspensão de energia elétrica sem motivação legal apto à intenção da impetrada.

E não é só. A Constituição Federal, em seu artigo 175, atribuiu ao Poder Público a incumbência de
prestar, direta ou indiretamente, os serviços públicos, estando obrigado, ainda, a mantê-los.

Nesta linha, o caput do artigo  do  (Lei federal nº , de 11 de22 Código de Defesa do Consumidor 8.078
setembro de 1990) estatui que os serviços oferecidos pelos órgãos públicos devem ser fornecidos de
maneira adequada, eficiente, segura e, quanto àqueles essenciais, de forma contínua. Veja-se, verba legis:

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer
outra forma de empreendimento, são obrigados a  fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e,

 .quanto aos essenciais, contínuos

Desta forma, razão não possui a ao sustentar a suspensão de fornecimento de energia elétricaCOELBA 
em razão de suposta deficiência nas instalações do Município, sem antes conceder prazo ao ente público 
para sanar quaisquer deficiências acaso existentes, posto que em sua notificação a impetrada não se deu
ao trabalho de especificar em quais setores se encontram as deficiências apontadas genericamente.

Dessa maneira, a interrupção do fornecimento de energia elétrica ou de qualquer outro serviço essencial
não pode ser indiscriminada, levando-se em conta tão somente a deficiência técnica da instalação. É
imprescindível que se atente à repercussão, perante a sociedade, de eventual suspensão.

Isto é, se a norma visa proteger justamente a coletividade, consoante explicitado e ressalvado no texto
legal, é ilícita a interrupção de serviço que resulte em prejuízo ou afronta aos interesses da sociedade.

Assim sendo, é evidente que a interrupção no fornecimento de energia elétrica, de maneira ampla e
irrestrita, em todas unidades consumidoras do ente municipal impetrante, caracteriza inegável
inobservância aos interesses da coletividade.

Explicando melhor, sem o regular abastecimento de energia elétrica, inúmeros são os serviços públicos
essenciais que deixou-se de ser prestados à população local, não se perdendo de vista o tamanho do 
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ CABRÁLIA, vez que o mesmo faz fronteira com os Municípios de

, que, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e EstatísticaEunápolis, Porto Seguro e Belmonte
(IBGE), conta hoje com uma população estimada de 27.778 (vinte e sete mil setecentos e setenta e oito)
habitantes (fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/go/mairipotaba/panorama).

Com efeito, sobretudo em pequenos municípios, como é o caso do impetrante, a suspensão na
alimentação de energia elétrica nos prédios públicos é de notável impacto na população local, que
depende em grande medida dos serviços prestados pelo Poder Público.
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Logo, deveria a impetrada, ter indicado, em sua notificação, quais os setores do Município de Santa Cruz
Cabrália que se encontram com deficiência técnica na instalação, bem como terem especificado prazo
para o impetrante tentar sanar o suposto vício nas instalações, isto para não serem interrompidos em razão
do corte no fornecimento de energia elétrica os serviços essências, tais como hospitais, postos de saúde,
iluminação de ruas, dentre outros, o que, contudo não ocorreu, razão pela qual tenho que correta o
deferimento da medida liminar pleiteada, mormente considerando a já mencionada dependência da
população com o município para com os serviços públicos essenciais.

Repiso: considerando o porte do ente municipal impetrante, a interrupção no abastecimento de energia
nos prédios públicos coloca em sério risco não só a saúde da população, mas a própria sobrevivência dos
habitantes da cidade, que estão privados dos serviços médico-hospitalares, da educação pública, do
tratamento e abastecimento de água, dentre outros.

Corroborando o entendimento ora adotado, na linha de que é ilegal a interrupção no fornecimento de
energia elétrica que importe na paralisação de serviços públicos essenciais, afetando os interesses da
coletividade, colaciono os seguintes precedentes sedimentados pela jurisprudência pátria.

PROCESSUAL CIVIL. (…)  SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
 PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. INTERESSE DA COLETIVIDADE.

  . (…) “A suspensão do serviço de energia elétrica,PRESERVAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS
por empresa concessionária, em razão de inadimplemento de unidades públicas essenciais – hospitais;
pronto-socorros; escolas; creches; fontes de abastecimento d'água e iluminação pública; e serviços de
segurança pública –, como forma de compelir o usuário ao pagamento de tarifa ou multa, despreza o
interesse da coletividade” (EREsp 845.982/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em
24/6/2009, DJe 3/8/2009). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no AREsp
543.404/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, 2ª Turma, julgado em 12/02/2015, DJe 27/02/2015, g.)

ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO. PESSOA
JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. INTERESSE DA COLETIVIDADE. PRESERVAÇÃO DE
SERVIÇOS ESSENCIAIS. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ,  nos casos de inadimplência de

  pessoa jurídica de direito público é inviável a interrupção indiscriminada do fornecimento de
 . Precedente: AgRg nos EREsp 1003667/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção,energia elétrica

julgado em 23/06/2010, DJe 25/08/2010. 2. O art. , , inciso , da Lei n. /95 estabelece que é6º § 3º II 8.987
possível interromper o fornecimento de serviços públicos essenciais desde que considerado o interesse da
coletividade. 3.   A suspensão do fornecimento de energia elétrica em escolas públicas contraria o

 . Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no REsp 1430018/CE, Rel.interesse da coletividade
Ministro Humberto Martins, 2ª Turma, DJe 24/03/2014, g.)

ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO DGJ e AC nº
0013639.58.2014.8.09.0167 8 FORNECIMENTO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO.
INTERESSE DA COLETIVIDADE. PRESERVAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS. 1. O Superior
Tribunal de Justiça entende que, nos casos de inadimplência de pessoa jurídica de direito público, é
inviável a interrupção indiscriminada do fornecimento de energia elétrica . 2. Não há que se proceder
à suspensão da energia elétrica em locais como hospitais, escolas, mercados municipais, bem como em
outras unidades públicas cuja paralisação seja inadmissível, porquanto existem outros meios jurídicos
legais para buscar a tutela jurisdicional, como a ação de cobrança. 3. In casu, o Tribunal a quo salientou
que na Municipalidade, “dada a precariedade de suas instalações, em um único prédio, funcionam várias
Secretarias e até mesmo escolas”, a suspensão do fornecimento de energia iria de encontro a interesse da
coletividade. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no REsp 1142903/AL, Rel. Ministro Humberto
Martins, 2ª Turma, julgado em 28/09/2010, DJe 13/10/2010, g.)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. (…) TELEFONIA. SERVIÇOS ESSENCIAIS.
SUSPENSÃO. DELEGACIA DE POLÍCIA, UNIDADE DE CUSTÓDIA E SERVIÇO DE SAÚDE.
DÉBITOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. Nas razões do recurso
especial, a parte ora recorrente aduz a ocorrência de violação do art. , ,  da Lei nº /95, que6º § 3º II 8.987
expressamente prevê a possibilidade de interrupção dos serviços em caso de inadimplemento do usuário,
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se aplica ao caso em tela vez que o ente público não pagou pelos serviços que lhe foram prestados pela
concessionária. 2. Neste ponto, cumpre destacar que a orientação jurisprudencial deste Sodalício admite o
corte no fornecimento do serviço de telefonia em relação a entes públicos, desde que cumpridos os
requisitos legais pela concessionária de telefonia. Além disso,  o corte no fornecimento não pode

  alcançar os serviços públicos essenciais para a coletividade tendo em vista a existência de outros
  . Precedentes do STJ: REspmeios à disposição da parte credora para a cobrança dos débitos

742.640/MG, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon,, DJ 26/09/2007; REsp 302.620/SP, 2ª Turma, Relator
p/ acórdão Min. João Otávio de Noronha, DJ de 16/02/2004. 3. Assim,  a conclusão ora alcançada em

  momento algum implica na conclusão de que o ente público não necessita adimplir com as dívidas
  contraídas perante a prestadora de serviço público, na hipótese, de telefonia. Apenas e tão somente

  ressalta a necessidade de ponderação de interesses envolvidos, os quais devem ter como norte não
prejudicar os interesses públicos da coletividade,sendo que, nestes casos, ainda que não haja o corte
no  fornecimento, o débito continua sendo devido pelo ente público à concessionária e esta poderá

  cobrar utilizando de todos os meios legais admitidos em lei, inclusive com bloqueio judicial de
  . 4. Nesta ponderação de valores, o caso em concreto apresentavalores que satisfaçam o adimplemento

peculiaridades que devem ser levadas em consideração tendo em vista a presença de interesse público
envolvido. Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, restou incontroverso que o corte
pretendido pela concessionária ora recorrente: (a)  ; e, ainda, (b) envolve débito pretérito se refere a

  de Polícia, na Unidadeserviços públicos essenciais, quais sejam, serviços prestados na Delegacia
Mista de Saúde e no Centro de Custódia do Município de Oiapoque. Sendo assim, o corte no
fornecimento no serviço de telefonia não é possível, nos termos da orientação jurisprudencial supracitada.
5. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 152.296/AP, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, 2ª Turma, DJe 11/12/2013, g.)

Assim é que, tendo em vista que a exordial do  faz referência à interrupção do fornecimento demandamus
energia elétrica em razão de suposta deficiência técnica nas instalações da impetrante, imperioso é
determinar que a impetrada restabeleça imediatamente o fornecimento de energia elétrica.

 

Por fim, cotejando a documentação anexada pela impetrante, constato que o binômio  e fumus boni iuris
, se faz presente, pois a ilegalidade cometida causará inúmeros prejuízos a impetrante.periculum in mora

 

Com esses fundamentos, DEFIRO A LIMINAR ROGADA NA PETIÇÃO INICIAL, VIA DE
CONSEQUÊNCIA, DETERMINO À AUTORIDADE INDICADA COMO COATORA QUE
RESTABELEÇA IMEDIATAMENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ CABRÁLIA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SOB Nº 10598083, sob pena de pagamento de multa
diária no valor de R$5.000,00(cinco mil reais), a ser suportado na pessoa da autoridade coatora, ex vi do
artigo 497, Parágrafo único, do NCPC, além de responder por crime de desobediência. 

 

Notifique-se, a Autoridade apontada como Coatora, a fim de que, no prazo de 10 dias, preste as
informações que julgares necessária (art. 7.º, inciso I da Lei n.º 12.016/2009), BEM COMO DAR FIEL
CUMPRIMENTO À PRESENTE LIMINAR.

 

Nos termos do inciso II do Artigo 7º da Lei nº 12.016/2009, intime-se a pessoa jurídica para querendo
ingressar no feito.
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Com as informações ou sem elas, vista ao Órgão do Ministério Público para parecer final (art. 10).

 

Ante os princípios da celeridade e economia processual dou força de mandado a presente decisão,
devendo ser cumprida com as cautelas de estilo.

 

P.R.I.

 

Santa Cruz Cabrália, 04 de março de 2020.

 

Tarcísia de Oliveira Fonseca Elias

JUÍZA DE DIREITO
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