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APELAÇÃO  CÍVEL.  MANDADO  DE
SEGURANÇA  IMPETRADO  CONTRA
DIRIGENTE  DE  CONCESSIONÁRIA  DE
ENERGIA  ELÉTRICA.  PRELIMINARES.
INADEQUAÇÃO  DA  VIA  ELEITA.  ATO  DE
MERA GESTÃO. IMPROCEDÊNCIA. ATO DE
AUTORIDADE  COATORA.  REJEIÇÃO.
INCOMPETÊNCIA  ABSOLUTA  DO  JUÍZO
ESTADUAL. ACOLHIMENTO. EXERCÍCIO DE
FUNÇÃO  DELEGADA  PELO  PODER
PÚBLICO  FEDERAL.  STATUS  DE
AUTORIDADE  FEDERAL.  ART.  109,  INCISO
VIII,  DA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL  QUE
DETERMINA QUE SERÁ DO JUIZ FEDERAL A
COMPETÊNCIA  PARA  JULGAR  MANDADO
DE  SEGURANÇA  CONTRA  ATO  DE
AUTORIDADE  FEDERAL. ACOLHIMENTO.
PRECEDENTES DESTA CASA DE JUSTIÇA E
DO  STJ.  PROVIMENTO  DOS  RECURSOS.
ANULAÇÃO DA SENTENÇA.  REMESSA DOS
AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL.

– Dotado o Diretor da Energisa Paraíba de poder
de  decisão,  podendo  ele,  inclusive,  corrigir  a
ilegalidade  impugnada,  patente  a  adequação  da  via
eleita.

– O fornecimento  de  energia  elétrica  é  serviço
público essencial  de competência da União Federal,
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prestado  diretamente  ou  mediante  autorização  ou
concessão  –  Constituição  Federal,  art.  21,  XII,  d  -
agindo as concessionárias deste  serviço público por
delegação  da  função  federal,  constituindo-se  em
autoridades federais os dirigentes das concessionárias
ao  concretizarem  a  interrupção  do  serviço  de
fornecimento de  energia elétrica.

– “É assente nesta Corte o entendimento de que
compete  à  Justiça  Federal  (art.  109,  VIII,  da
CF/1988)  o  processamento  e  o  julgamento  de
Mandado  de  Segurança  impetrado  contra  ato  de
autoridade  federal,  qualidade  de  que  se  considera
revestido  o  agente  de  empresa  concessionária  de
serviços  públicos  de  energia  elétrica,  quando  no
exercício  de  função  federal  delegada.” (AgRg  no
Resp  1034351/SP,  Rel.  Ministro  HERMAN
BENJAMIN,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
23/04/2009, DJe 19/05/2009)

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,  em
sessão ordinária, “Acolher, à unanimidade, a questão de ordem, para retificar a
decisão  de  julgamento  do  dia  03.02.15,  nº  53 da  referida  pauta  que  dava
provimento  ao  recurso,  nos  termos  do  voto  do  relator,  unânime,  para:
'Rejeitada a preliminar, à unanimidade. No mérito, por igual votação,  deu-se
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator'”. 

Trata-se de Apelação Cível interposta pela  Energisa Paraíba
Distribuidora  de  Energia  S/A  contra  sentença  proferida  pelo  juízo  da
Comarca  de  Teixeira,  que  concedeu  a  segurança  em  favor  da  impetrante,
Fundação Médica Assistencial de Desterro.

 Retroagindo à  exordial,  a  Fundação Médica  Assistencial  de
Desterro  impetrou  Mandado  de  Segurança  contra  ato  abusivo  e  ilegal  do
Diretor da Energisa Paraíba em Patos/PB.

Narra a impetrante que ter sido surpreendida por funcionários
da  Energisa  que,  sem  darem  maiores  explicações,  interromperam  o
fornecimento de energia elétrica, desconsiderando a natureza das atividades
prestadas  à  comunidade e  o fato  de ser  ela  a  única entidade hospitalar  da
cidade.

Liminar  deferida às fls.  51/55,  determinando o Magistrado a
quo  o  imediato  religamento  do  fornecimento  de  energia   na  unidade  de
consumo da autora.

Prestando  informações,  a  concessionária  impetrada  apontou,
preliminarmente, a inadequação da via eleita, não sendo cabível mandado de
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segurança contra atos de gestão comercial praticado pelos administradores das
empresas concessionárias de serviço público.

Por  conseguinte  aduz  incompetência  absoluta  da  Justiça
Estadual para processar e julgar o feito, uma vez que a competência em sede
de mandado de segurança é definida em função da autoridade coator, no caso,
o Diretor da Energisa Paraíba em Patos/PB, que exerce função delegada pelo
Poder  Público  Federal,  restando  incontroversa  a  competência  da  Justiça
Federal.

No  mérito  ressalta  que  o  desligamento  da  referida  unidade
consumidora  ocorreu  em atendimento  à  solicitação  da  Edilidade,  mediante
ofício encaminhado pelo Secretário de Administração. Assim, a religação da
energia depende tão só da iniciativa de seu titular – Prefeitura de Desterro.

Pugnou ao fim pelo acolhimento das preliminares ou,  noutra
hipótese, pela denegação da segurança pleiteada.

O Ministério Público Estadual manifestou-se às fls. 83/86 pela
rejeição das preliminares e concessão da segurança.
 

Sentenciou  o  Magistrado  de  base  pelo  deferimento  da
segurança, julgando extinto o processo com resolução do mérito (fls. 87/89).

Embargos de Declaração rejeitados (fls. 101/102).

Inconformada com o  decisum,  a  empresa  ré  interpôs  recurso
apelatório (fls. 105/114), repetindo as razões da peça de informações, a saber:
a  inadequação  da  via  eleita,  por  tratar-se  de  ato  de  gestão  comercial,
incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar o feito e o
fato do desligamento ter ocorrido em atendimento à solicitação da Edilidade,
mediante ofício encaminhado pelo Secretário de Administração.

Contrarrazões não ofertadas (fls. 123).

A  Procuradoria  de  Justiça,  em  parecer  às  fls.  130/136,
posicionou-se  pelo  desprovimento  do  recurso,  mantendo-se  a  sentença
objurgada.

É o relatório.

VOTO.

Presentes  os  requisitos  de  admissibilidade,  intrínsecos  e
extrínsecos, os recursos voluntário e de ofício devem ser conhecidos.

1- Preliminares

– Da  inadequação  da  via  eleita  e  da  incompetência
absoluta da Justiça Estadual:
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Consoante relatado, aduz a Energia a inadequação da via eleita,
não  sendo  cabível  mandado de  segurança  contra  atos  de  gestão  comercial
praticado  pelos  administradores  das  empresas  concessionárias  de  serviço
público.

Aponta,  em  seguida,  a  incompetência  absoluta  da  Justiça
Estadual para processar e julgar o feito, uma vez que a competência em sede
de mandado de segurança é definida em função da autoridade coatora, no caso,
o Diretor da Energisa Paraíba em Patos/PB, que exerce função delegada pelo
Poder  Público  Federal,  restando  incontroversa  a  competência  da  Justiça
Federal.

Pois bem. As preliminares hão de ser analisadas em conjunto,
uma vez suas razões se entrelaçarem.

Primeiramente, há de se convir ser de fato impossível se atacar
mediante o remédio heroico atos de mera gestão comercial de administradores
de empresas concessionárias de serviço público. Vejamos, pois, o que dispõe o
artigo inicial da Lei nº 12.016/2009:

Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para
proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas  corpus  ou  habeas  data,  sempre  que,
ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa
física  ou  jurídica  sofrer  violação  ou  houver  justo
receio de sofrê-la por parte de autoridade,  seja de
que categoria for e sejam quais forem as funções que
exerça.
§ 1o Equiparam-se às autoridades,  para os efeitos
desta Lei,  os  representantes  ou órgãos de  partidos
políticos  e  os  administradores  de  entidades
autárquicas,  bem  como  os  dirigentes  de  pessoas
jurídicas  ou  as  pessoas  naturais  no  exercício  de
atribuições do poder público, somente no que disser
respeito a essas atribuições.
§ 2o Não cabe mandado de segurança contra os atos
de  gestão  comercial  praticados  pelos
administradores de empresas públicas, de sociedade
de economia mista e de concessionárias de serviço
público.
§ 3o Quando o direito ameaçado ou violado couber a
várias  pessoas,  qualquer  delas  poderá  requerer  o
mandado de segurança.

Entrementes,  in casu, não se trata de ato de mera gestão,  mas
sim  de  autoridade,  entendendo  esta  como  aquele  que  detém  na  ordem
hierárquica poder de decisão e é competente para praticar atos decisórios.

Sobre o tema, discorre Hely Lopes Meirelles:
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"Ato de autoridade é toda manifestação ou omissão
do  Poder  Público  ou  de  seus  delegados,  no
desempenho de suas funções ou a pretexto de exercê-
las.  Por  autoridade  entende-se  a pessoa  física
investida de poder de decisão dentro da esfera  de
competência que lhe é atribuída pela norma legal.
Deve-se  distinguir  autoridade  pública  do  simples
agente  público  . Aquela  detém,  na  ordem
hierárquica, poder de decisão e é competente para
praticar atos administrativos decisórios, os quais, se
ilegais ou abusivos, são suscetíveis de impugnação
por  mandado  de  segurança  quando  ferem direito
líquido e certo; este não pratica atos decisórios, mas
simples atos executórios, e, por isso, não responde a
mandado de segurança,  pois é apenas executor  de
ordem superior . (...)” (in Mandado de Segurança, 18ª
edição, Malheiros editores, págs. 31 e 54/55). 

Assim,  dotado  o  Diretor  da  Energisa  Paraíba  de  poder  de
decisão, podendo ele, inclusive, corrigir a ilegalidade impugnada, patente a
adequação da via eleita, pelo que rejeito a preliminar aventada.

Passando  adiante,  cumpre  asseverar  que  em  se  tratando  de
mandado  de  segurança,  a   competência  se  define  e  conformidade  com  a
natureza da autoridade impetrada, se federal ou estadual. É que o art.  109,
inciso  VIII,  da  Constituição  Federal  determina  que  será  do  juiz  federal  a
competência  para  julgar  mandado  de  segurança  contra  ato  de  autoridade
federal.

Esclareço, pois, que será autoridade federal se o ato diz respeito
a funções da União Federal, de autarquias ou de empresas públicas federais,
incluindo-se os dirigentes das empresas privadas que exercem funções federais
delegadas,  salvo  neste  último  caso  se  o  ato  consubstanciar  mera  gestão
administrativa,  hipótese  em  que  o  dirigente  nem  poderá  ser  considerado
autoridade, conforme já explicitado acima.

Sabe-se,  de  outro  vértice,  que  o fornecimento  de  energia
elétrica é serviço público essencial de competência da União Federal, prestado
diretamente ou mediante autorização ou concessão – Constituição Federal, art.
21, XII, d -  agindo as concessionárias deste serviço público por delegação da
função  federal,  constituindo-se  em  autoridades  federais  os  dirigentes  das
concessionárias ao concretizarem a interrupção do serviço de fornecimento de
energia elétrica.

Nesses  termos,  tenho que  assiste  razão ao apelante quanto  à
alegação da incompetência absoluta da justiça comum para processar e julgar
o presente mandamus.

De  outra  senda,  caso  o  consumidor  opte  por  propor  ação
ordinária  em  face  da  concessionária  de  energia  elétrica,  obviamente  a
competência  será  da  Justiça  Estadual,  já  que  a  Carta  Magna  exaltou  tão
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somente o remédio do mandado de segurança, como de competência da Justiça
Federal, em demandas como a que ora se examina.

Este é o pensar desta Corte de Justiça:

“PROCESSUAL  CIVIL  Agravo  de  Instrumento
Mandado de Segurança Suspensão no fornecimento
de  energia  elétrica  Ato  reputado  ilegal  Empresa
concessionária  de  Serviço  Público  Delegação
federal Incompetência da Justiça Estadual Matéria
de  ordem  pública  Reconhecimento  ex  officio
Possibilidade Art.  267, §3°,  do CPC Anulação dos
atos  decisórios  Aplicação  do  Art.  557  do  CPC  -
Remessa dos  autos  à  Justiça  Federal. Cumpre  ao
magistrado  conhecer  de  ofício  das  matérias  de
ordem  pública,  que  dispensam  até  argüição  pela
parte  interessada,  pois  não  estão  sujeitas  à
preclusão, podendo ser aventadas a qualquer tempo
e  grau  de  jurisdição.  É  competência  da  Justiça
Federal processar e julgar o mandado de segurança
impetrado  em  face  do  ato  de  dirigente  de
concessionária  de  energia  elétrica,  que  age  no
exercício  de  função  delegada  pelo  Poder  Público
Federal. O relator. Segundo a sistemática no art. 55
do CPC, por meio de decisão monocrática;.` negará
seguimento  a  recurso  que  estiver  em  consonância
com jurisprudência do tribunal de segundo grau ou
dos tribunais superiores.” 
TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº  20040116262  -
Órgão  (TRIBUNAL PLENO)  - Relator  Maria  de
Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti  -  j.  em 21-03-
2005 

“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  -  Mandado  de
segurança  -  Corte  no  fornecimento  de  energia
elétrica -  Writ impetrado contra ato de dirigente de
concessionária de serviço público federal delegado -
Incompetência  da  Justiça  Comum  Estadual  para
processar  e  julgar  o  feito  -  Precedentes  do  STJ -
Remessa  da  causa  originária  à  Justiça  Federal  -
Nulidade  da  decisão  a  quo  -  Possibilidade  de
julgamento imediato do recurso - Inteligência do §
1°-A,  do  art.  557  do  Código  de  Processo  Civil  -
Provimento  que  se  impõe.  -  Sendo  a  questão  de
direito  material  diz  respeito  ao  fornecimento  de
energia  elétrica,  e  sendo  discutida  em  âmbito  de
mandado  de  segurança,  a  competência  para  o
processamento da lide é da Justiça Federal.”
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TJPB - Acórdão do processo nº 01320060047761001
- Órgão (COMARCA DA CAPITAL) - Relator João
Machado de Souza - j. em 16-01-2007 

“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  MANDADO  DE
SEGURANÇA  PREVENTIVO  AMEAÇA  DE
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA  CONCESSÃO  IRRESIGNAÇÃO
VENTILADA A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA
JUSTIÇA  ESTADUAL  PARA  JULGAR  0
MANDAMUS  PERTINÊNCIA  DA  ALEGAÇÃO
AUTORIDADE  COATORA  EXERCÍCIO  DE
FUNÇÃO  DELEGADA  PELO  PODER  PÚBLICO
FEDERAL  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA
FEDERAL PRECEDENTES 10 ST.1 PROVIMENTO.
... onrpele privativamente à União Federal explorar
diretamente ou mediante autorização ou concessão
os serviços de instalação de energia elétrica art. 21,
XII,  d  ,  da  CF/88.  CC  40060  SP,  Rel.  Ministro
CASTRO MEIRA,  PRIMEIRA SEÇÃO,  julgado  em
24.03.2004, D.107.06.2004 p. 153 I  assente no STI
que  compele  à  Justiça  Federal  o  julgamento  de
mandado  de  .segurança  impetrado  contra  alo  de
dirigente  de  empresa  concessionária  dc  .serviço
público federal, quando esteja atuando investido de
função federal delegada, ex vi do art. 109, da Carta
Magna de 1988. CC 46.740/CE, Rel. Ministro 11117
HM, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14.12.2005, D.I
17.04.2006 p. 163.” 
TJPB - Acórdão do processo nº 20020077353445001
-  Órgão  (TRIBUNAL PLENO) -  Relator  Márcio
Murilo da Cunha Ramos - j. em 23-07-2007 

E também do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
MANDADO  DE  SEGURANÇA.  FORNECIMENTO
DE  ENERGIA ELÉTRICA.  MULTA DO  ART.  538
DO CPC. SÚMULA 98/STJ. INAPLICABILIDADE.
1.  É  assente  nesta  Corte  o  entendimento  de  que
compete  à  Justiça  Federal  (art.  109,  VIII,  da
CF/1988)  o  processamento  e  o  julgamento  de
Mandado  de  Segurança  impetrado  contra  ato  de
autoridade federal,  qualidade de que se considera
revestido  o  agente  de  empresa  concessionária  de
serviços  públicos  de  energia  elétrica,  quando  no
exercício  de  função federal  delegada.  Precedentes
do STJ.
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2.  Afasta-se  a multa do art.  538 do CPC,  pois  os
Embargos  de  Declaração  opostos  para  fins  de
prequestionamento  não  têm  caráter  protelatório.
Incidência da Súmula 98 desta Corte.
3. Agravo Regimental provido.”
(AgRg no Resp 1034351/SP, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
23/04/2009, DJe 19/05/2009)

Nesses termos, uma vez verificada a incompetência absoluta do
juízo  “a quo” para atuar  na ação mandamental,  há que se  declarar  nula a
sentença proferida, remetendo-se os autos para a Justiça Federal.

 Ante  o exposto,  rejeito  a  preliminar  de  inadequação da  via
eleita e acolho a preliminar de incompetência absoluta do Juízo Estadual, para
DAR PROVIMENTO aos recursos, declarando nula a sentença vergastada,
remetendo os autos à Justiça Federal.

É COMO VOTO.

Presidiu  a  sessão o Exmo.  Des.  Abraham Lincoln da Cunha
Ramos.  Participaram do  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do
Valle Filho, o Exmo. Dr. Miguel de Britto Lyra Filho (juiz convocado, para
substituir a Exma Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira)
e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos. Presente ao julgamento, a
Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.  Sala de
Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal  de Justiça do
Estado da Paraíba, João Pessoa, 10 de fevereiro de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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