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Poder Judiciário da Paraíba
4ª Vara Mista de Bayeux

 TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12084) 0800803-36.2020.8.15.0751

DECISÃO

Vistos, etc.,

PROCON – Fundo Municipal de Defesa dos Direitos do Consumidor,

qualificado nos autos, ajuizou Ação Cautelar Preparatória de Ação Civil Pública com pedido de

liminar contra a CAGEPA – Companhia de Água e Esgotos da Paraíba, Energisa Paraíba –

Distribuidora de Energia S.A., TIM S.A., OI S.A., Claro S.A. e Vivo S.A., qualificadas nos autos,

alegando em síntese:

a)                Que a humanidade enfrenta uma terrível Pandemia em razão

do Coronavírus (COVID-19), declarada recentemente pela Organização Mundial de Saúde,

apontando ser de fácil contágio, proliferação e, o pior, não há qualquer fármaco capaz de

eliminá-lo, não havendo sequer previsão para o surgimento da vacina;

b)                              Que há muito, autoridades médicas mundiais alertam que o

Coronavírus alastrar-se-ia no país, entretanto, não deram a devida atenção e o resultado são as

desastrosas ações que a imprensa, ora revela;

c)                Que é bem verdade que há a possibilidade de os consumidores

utilizarem-se de meios alternativos para pagamentos, no entanto, nem todos dispõem de aparatos

tecnológicos, notadamente os idosos (mais vulneráveis e presentes no ápice da cadeia de grupo de

risco), afora o fato de que muitos necessitam de transações nas próprias agências de recebimento

de dinheiro, tais como compensação de cheques, empréstimos, transferências nos próprios caixas

de atendimento, etc.;

d)                Que os Decretos em vigor impõem o fechamento de todas as

atividades mercantis, excetuando-se, apenas, farmácias, padarias e supermercados, impactando

toda economia como já confessou o Ministério da Fazenda;

e)                               Que o Conselho Monetário Nacional (CMN) anunciou

medidas para que os bancos renegociem dívidas dos clientes e que as maiores instituições
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bancárias “estão comprometidas em atender pedidos de prorrogação por 60(sessenta) dias, dos

vencimentos de dívidas de clientes pessoas físicas e micro e pequenas empresas”, entretanto não

contemplam as contas mais comezinhas (água, energia elétrica e telefone);

f)                                Que diante da grave Pandemia e as medidas para evitar sua

prorrogação é inegável que grande parte dos consumidores de Bayeux-PB não terão recursos

financeiros e os que têm enfrentarão dificuldade ou mesmo não conseguir efetuar seus

pagamentos, trazendo-lhes graves e irreparáveis prejuízos.

Requer que seja deferida tutela de urgência inaudita altera parts,

determinando que as empresas de telefonia, de fornecimento de água e energia elétrica se

abstenham de promover o corte da prestação desses serviços por motivo de inadimplência durante

o período da Pandemia ou pelo período que entender suficiente, sob pena de multa diária.

Processo distribuído inicialmente para a 2ª Vara Mista desta Comarca,

tendo sido declinada a competência através da Decisão de Id. nº 29318733.

É, em síntese, o relatório, decido.

Trata-se de Ação Cautelar Preparatória  de Ação Civil Pública com[1]

pedido de liminar contra ajuizada pelo PROCON – Fundo Municipal de Defesa dos Direitos do

Consumidor contra a CAGEPA – Companhia de Água e Esgotos da Paraíba, Energisa Paraíba –

Distribuidora de Energia S.A., TIM S.A., OI S.A., Claro S.A. e Vivo S.A., todas qualificadas nos

autos.

Para concessão de tutela antecipada em caráter antecedente, faz-se

necessário que fique demonstrado o perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo .[2]

No caso em tela os requisitos acima referidos estão demonstrados, apenas, em parte.

É público e notório que o mundo vem enfrentando uma Pandemia, em

razão do surgimento, na China, do Coronavírus (COVID-19), com alto poder de transmissão e

que se espalha pelo mundo numa velocidade nunca visto antes, com mortes e internações em

todos os continentes.

Por enquanto é uma doença que não tem remédio para combate-la e

atinge todas as classes sociais, e já conta atualmente com mais de 300.000(trezentos mil)

infectados no mundo e 11.000(onze mil) mortes.

O Brasil já conta atualmente com 1.891 casos e 34(trinta e quatro)

mortes.
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Por enquanto, a única forma de se combater a doença é a prevenção,

ou seja, o isolamento social.

Para isso, os governos federal, estaduais e municipais, têm adotado

diversas medidas de isolamento social, recomendando o recolhimento das pessoas às suas

respectivas residências por períodos que variam de 15(quinze) a 45(quarenta e cinco) dias, com

possibilidade real de prorrogação.

No caso do Estado da Paraíba, dada a gravidade da situação, foi

decretado situação de emergência (Decreto 40.122/2020).      

Com a imposição das medidas supra, o consumidor não está

desobrigado de pagar suas faturas e para isso deve, sempre que possível, realizar o pagamento nos

prazos devidos, através de internet, computadores, celulares, etc.

Por outro lado, não há como exigir que àqueles que não dispõem de

acesso virtual, tenham que arriscar sua saúde ou a vida, com deslocamentos até as casas lotéricas,

bancos e outras unidades arrecadadoras, durante o período da Pandemia.

É bom destacar, ainda, que dada a singularidade da situação, não há

como permitir a suspensão da prestação de serviços essenciais, devido a inadimplência, sob pena

de colocar em risco parcela da população, que certamente enfrentará período de extrema

necessidade com desemprego e outros problemas financeiros que certamente virão.

Assim, entendo que durante esse período de recolhimento das pessoas

em razão da Pandemia do Coronavírus, devem as concessionárias de serviço público se absterem

de realizar a suspensão dos serviços, em caso de inadimplência, já que têm a sua disposição

outros meios de cobrança.

Pelo exposto, , a tutela de urgência para determinardefiro, em parte

às demandadas, que durante o período de vigência do Estado de Situação de Emergência (Decreto

Estadual 40.122), , se abstenham de realizar a suspensãono âmbito do Município de Bayeux-PB

do fornecimento dos serviços de água, energia elétrica e telefonia, respectivamente, dos

consumidores inadimplentes, devendo fazer a religação dos fornecimentos porventura suspensos,

a partir de (data do ajuizamento da ação), sob pena de multa de R$ 2.000,00(dois mil22/03/2020

reais) por consumidor atingido, ficando facultada a realização de outras formas de cobrança.

Notifiquem-se as promovidas para ciência e fiel cumprimento da

presente Decisão.
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Intime-se o autor para ciência desta decisão e para no prazo de

15(quinze)  nos moldes do Inciso I do art. 303 do CPC, sob pena dedias aditar a petição inicial

extinção .[3]

Bayeux-PB, 24 de março de 2020.

 

Francisco Antunes Batista – Juiz de Direito (assinado eletronicamente)

[1]  A petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráterArt. 305 do CPC.
antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Parágrafo único. Caso entenda que o pedido a que se refere o caput tem natureza antecipada, o juiz
observará o disposto no art. 303.

[2]Art. 303 do CPC. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição 
inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a
exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do
processo.

...

[3] § 1º do art. 303 do CPC. Concedida a tutela antecipada a que se refere o caput deste artigo:

I - o autor deverá aditar a petição inicial, com a complementação de sua argumentação, a juntada
de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, em 15 (quinze) dias ou em outro
prazo maior que o juiz fixar;

II - o réu será citado e intimado para a audiência de conciliação ou de mediação na forma do art. 334;

III - não havendo autocomposição, o prazo para contestação será contado na forma do art. 335.

§ 2o Não realizado o aditamento a que se refere o inciso I do § 1o deste artigo, o processo será
extinto sem resolução do mérito.
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