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APELAÇÃO.  AÇÃO  CAUTELAR  INOMINADA
PREPARATÓRIA.  SERVIÇOS  DE  ENERGIA
ELÉTRICA  SUSPENSOS.  LIMINAR  CONCEDIDA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO  ANTE  O  JULGAMENTO  DO  PEDIDO
PRINCIPAL.  NÃO  CONFIGURAÇÃO.  SENTENÇA
PROLATADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73.  TEMPUS
REGIT  ACTUM. INCIDÊNCIA.  APLICAÇÃO  DO
ART.  515,  §  3°,  DO  CPC/73.  JULGAMENTO  DO
MÉRITO.  PRETENSÃO  DE  CARÁTER  NÃO
SATISFATIVO.  REFORMA  DA  SENTENÇA.
ANULAÇÃO DO DECISUM.

Está caracterizado o interesse de agir na situação em
que  foi  formulado  pedido  de  restabelecimento  dos
serviços de energia elétrica, em caráter acautelatório,
enquanto questiona a existência ou não do débito a
ser discutida na ação principal.
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Nos termos do art. 515, § 3, do CPC/73, em casos de
extinção  do  processo  sem  resolução  do  mérito,
versando  a  causa  sobre  questão  exclusivamente  de
direito  e  estando  em  condições  de  imediato
julgamento,  o  Tribunal  poderá  julgar  desde  logo  a
lide.

MÉRITO. CAUTELAR  INOMINADA
PREPARATÓRIA.  RESTABELECIMENTO  DA
PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO  DE  ENERGIA
ELÉTRICA.  INEXISTÊNCIA  DO  DÉBITO.
ALEGAÇÃO  VEROSSÍMIL.  FUMAÇA  DO  BOM
DIREITO.  SERVIÇO  ESSENCIAL.  SOLUÇÃO  DE
CONTINUIDADE.  IMPOSSIBILIDADE  NO  CASO
CONCRETO.  PERIGO  DA  DEMORA
CONFIGURADO. PROVIMENTO DO APELO.

Como  o  apelante  demonstrou  a  inexistência  de
possível débito, ante a ausência de formalismo para
constituição da dívida, e a suspensão do fornecimento
da energia elétrica, considerando a essencialidade do
serviço  e  a  impossibilidade  de  ocorrer  solução  de
continuidade,  impõe-se  a  confirmação  da  liminar
deferida pelo Órgão judicial de origem.

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.

ACORDA a  egrégia  Terceira  Câmara  Especializada
Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em dar
provimento ao apelo para anular a sentença e, na forma do art. 515, §3º,
do CPC/73, julgar procedente o pedido formulado na ação cautelar.

RELATÓRIO

Trata-se  de  apelação interposta  por  Diomedes
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Teixeira de Carvalho contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara
Cível  da  Comarca  da  Capital  nos  autos  da  Ação  Cautelar  Inominada
Preparatória  por  ele  ajuizada  em  face  da  Energisa  Paraíba  –
Distribuidora de Energia S/A.

O Juízo  a quo extinguiu o processo sem resolução de
mérito  por  entender  caracterizada  a  perda  do  objeto  ante  o  caráter
instrumental  do pleito  acautelatório  e  o  julgamento  da  ação principal.
Condenou  a  promovida  ao  pagamento  de  honorários  advocatícios  no
importe de R$ 300,00 (trezentos reais).

O apelante sustenta que inocorreu a configuração da
perda  do  objeto,  sob  alegação  de  que  a  pretensão  formulada  neste
procedimento  é  o  restabelecimento  dos  serviços  de  energia  elétrica
enquanto  que  na  demanda  principal  questiona  o  débito  que  lhe  foi
imputado.

Aduz  que  o  pedido  cautelar  está  respaldado  na
urgência e tem como objetivo garantir a efetividade do pleito formulado
na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização.

Assevera  que  a  prestação  relativa  aos  honorários
advocatícios está incompatível com as hipóteses legais pertinentes à sua
constituição.

Pugna  pelo  provimento  do  apelo  para  analisar  o
mérito da demanda cautelar e majorar os honorários advocatícios.

A apelada  afirma  que  ocorreu  a  materialização  da
perda do objeto da ação cautelar diante da declaração da inexistência de
débito  e  da  ausência  de  elementos  para  suspender  o  fornecimento  da
energia elétrica.

Pede  o  desprovimento  do  apelo  para  manter
irretocável a sentença.

O Ministério  Público  opina  pelo  desprovimento  da
apelação por entender configurada a perda do objeto da ação cautelar
após o julgamento da demanda principal.
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É o relatório.

VOTO.

Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes  -
Relatora

1  –  Sentença  de  extinção  do  processo  sem
julgamento do mérito.

As normas relativas ao direito intertemporal impõem
que os elementos estruturais da sentença sejam apreciados de acordo com
a data da publicação da sentença em cartório.

No  caso  concreto,  a  sentença  foi  publicada  em
cartório no dia 27/11/2015, conforme retrata a certidão de f. 169, e essa
circunstância  temporal  impõe  a  análise  dos  pressupostos  de
admissibilidade na forma estatuída no Código Civil de 1973. 

Outro não é o entendimento da jurisprudência pátria:

PROCESSUAL  CIVIL.  APELAÇÃO  CÍVEL.  DIREITO
INTERTEMPORAL. DECISÃO RECORRIDA PROFERIDA SOB
A ÉGIDE DO CPC-73. TEORIA DO ISOLAMENTO DOS ATOS
PROCESSUAIS.  AÇÃO  DE  EXECUÇÃO.  EMBARGOS  DO
DEVEDOR.  FIANÇA  EM  CONTRATO  DE  LOCAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. PENHORABILIDADE DO
IMÓVEL.  PRECEDENTES  DO  STF,  STJ  E  TJ/CE.
SUBSTITUIÇÃO  DO  BEM  PENHORADO.  ALEGAÇÃO  DE
MENOR  ONEROSIDADE.  PREJUÍZO  À  SATISFAÇÃO  DO
CRÉDITO. PENHORA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO. 1. O direito ao recurso nasce com a publicação
em  cartório,  secretaria  da  vara  ou  inserção  nos  autos
eletrônicos  da  decisão  a  ser  impugnada,  o  que  primeiro
ocorrer.  2.  Sendo  assim,  o  cabimento  e  os  pressupostos  a
serem  adotados  (prazos,  efeitos,  juízo  de  admissibilidade,
dentre outros) são os da Lei  Processual  vigente à época em
que a decisão se torna impugnável,  qual seja,  CPC-73.  3.  O
artigo  3º,  inciso  VII,  da  Lei  nº  8.009/90  disciplina  que  a
impenhorabilidade do bem de família é oponível em qualquer
processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou
de outra natureza, salvo se movido por obrigação decorrente de
fiança concedida em contrato de locação, como na hipótese dos
autos.  O  Supremo  Tribunal  Federal,  ao  analisar  o  referido
dispositivo  legal  em  cotejo  com  o  direito  de  moradia,
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reconheceu sua constitucionalidade. Precedentes do STJ e desta
corte  pela  legitimidade  da  penhora  de  bem  de  família
pertencente a fiador de contrato de locação. 4. A execução deve
atender  ao  interesse  do  credor  (art.  612,  do  CPC-73;
correspondente ao art. 797, do CPC-15). Desse modo, admite-se
a  mitigação  da  ordem  de  preferência  dos  bens  penhoráveis
prevista no art. 655, do CPC-73 (correspondente ao art. 835, do
CPC-15),  desde que não se faça em prejuízo da satisfação do
crédito exequendo. Contudo, a indicação de que a penhora dos
autos deve seguir a ordem de preferência legal,  preferindo o
automóvel  ao  imóvel,  tem  lugar  em  benefício  exclusivo  dos
executados,  subvertendo  o  sentido  de  ser  da  previsão
normativa  e  o  sistema  legal  de  satisfação  do  crédito  do
exequente. 5. O pleito de substituição do bem penhorado, ainda
que fundado na alegação de menor onerosidade, não cumpriu
na  espécie  a  demonstração  da  ausência  de  prejuízo  ao
exequente.  Portanto,  diante  da  necessidade  de  resguardar  a
efetividade  da  tutela  jurisdicional  executiva  em  prol  dos
interesses  do  credor,  a  manutenção da penhora sobre  o  bem
imóvel  é  medida  que  se  impõe.  6.  Recurso  conhecido  e
desprovido.  (TJCE;  APL  0041005-79.2008.8.06.0001;  Sexta
Câmara  Cível;  Relª  Desª  Lira  Ramos  de  Oliveira;  DJCE
19/09/2016; Pág. 55)

Definido  o  paradigma  relativo  à  sistemática
legislativa incidente sobre o caso concreto, passo a verificar se ocorreu ou
não  a  caracterização  das  condições  da  ação  no  momento  em  que  a
sentença foi prolatada.

A  questão  a  ser  solucionada  versa  sobre  a
configuração da falta de interesse de agir da demanda cautelar após o
julgamento da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com
danos morais.

Afirma o apelante que não houve a perda do objeto
porque a pretensão formulada neste procedimento é o restabelecimento
dos  serviços  de  energia  elétrica,  enquanto  que  na  demanda  principal
questiona o débito que lhe foi imputado.

O cumprimento da pretensão exposta na inicial, com
o  restabelecimento  dos  serviços  de  energia  elétrica  pleiteado  pelo
apelante,  não  desencadeia  a  extinção  do  processo  por  ausência  de
interesse de agir, como entendeu o Juízo a quo.
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Isso porque o autor da demanda cautelar formulou
pleito respaldado na fumaça do bom direito  e no caráter de urgência,
enquanto  que  na  demanda  protocolizada  “a  posteriori”  questionou  a
ausência de elementos para a constituição da prestação e a caracterização
de dano moral.

O  ajuizamento  da  ação  cautelar  preparatória  para
restabelecer  os  serviços  de  energia  elétrica,  quando  a  lesão,  que
fundamenta o pleito acautelatório, será discutida em demanda principal a
ser proposta, é possível, ante sua inegável natureza instrumental.

Como a medida cautelar requerida não tem natureza
satisfativa,  impõe-se  reconhecer  o  interesse  de  agir  e  ausência  de
elementos para extinção do processo cautelar sem resolução do mérito,
impondo a análise dos requisitos relacionados à confirmação ou não da
decisão prolatada em cognição sumária.

Face do exposto, DOU PROVIMENTO AO APELO E
ANULO A SENTENÇA DE F. 168/169.

2 – Incidência do art. 515, §3º do CPC/73

Por outro lado, considerando que a causa encontra-se
pronta para julgamento do mérito, penso que incide o disposto no art.
515, § 3°, do Código de Processo Civil de 1973, in verbis:

Art.  515.  §  3°  Nos  casos  de  extinção  do  processo  sem
julgamento do mérito (art.  267), o tribunal pode julgar desde
logo a lide, se a causa versar questão exclusivamente de direito
e estiver em condições de imediato julgamento.

Logo,  aplico  a  teoria  da  causa  madura  e  passo  a
apreciar a pretensão material.

3 – Mérito da demanda cautelar

O contexto dos autos revela que a apelada imputou
ao demandante, ora apelante, o débito no importe de R$ 28.034,08 (vinte
oito mil e trinta e quatro reais e oito centavos) e, no momento em que a
demanda cautelatória foi proposta, 25/03/2011 (f. 02), o fornecimento do
serviço  de  energia  elétrica  encontrava-se  suspenso,  conforme  atesta  o
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documento inserido às f. 99.

A tutela  cautelar  é  ampla,  geral  e  irrestrita,  sendo
necessária apenas a demonstração do  fumus boni  iuris e  o  periculum in
mora para recebê-la, conforme disposição legal do art. 798 do CPC/73, e a
finalidade é a proteção jurisdicional para afastar a ineficácia do resultado
final da pretensão definitiva da parte. Nesses moldes, passo à análise dos
requisitos essenciais para sua concessão.

O  fumus  boni  iuris é  um  indício  de  que  o  direito
requerido, de fato existe, entretanto, vale ressaltar que não há necessidade
de  provar  a  existência  do  direito,  bastando  a  mera  suposição  de
verossimilhança. 

A  fumaça  do  bom  direito  está  demonstrada  pela
existência do débito imputado ao apelante no importe de R$ 28.034,08
(vinte e oito mil e trinta e quatro reais e oito centavos), e a ausência de
observância do procedimento para a constituição da dívida.

Por sua vez, a configuração do periculum in mora exige
a demonstração de existência ou da possibilidade de ocorrer um dano
jurídico ao direito da parte de obter uma tutela jurisdicional  eficaz na
ação principal. 

In casu, o documento de f. 99 revela que, no momento
do  ajuizamento  da  demanda,  o  serviço  estava  suspenso,  e  essa
circunstância fática atesta a possibilidade de ocasionar dano ao apelante,
ante a essencialidade da energia elétrica para o consumidor.

Quanto à fixação das verbas honorárias, entendo que
o Juízo a quo deixou de observar os parâmetros que indicam o montante
suficiente à justa retribuição da atividade do causídico, nos termos do art.
20, §3º, do CPC, "o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do
serviço e a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo
advogado e o tempo exigido para a prestação do serviço".

Em  face  do  exposto, DOU  PROVIMENTO  AO
APELO PARA ANULAR A SENTENÇA E, NA FORMA DO ART. 515,
§3º, DO CPC/73, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado na ação
cautelar, confirmando a decisão liminar que garantiu o restabelecimento
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dos serviços de energia elétrica. Majoro os honorários advocatícios para
R$ 800,00 (oitocentos reais),  na forma do §4º,  do art.  20 do Código de
Processo Civil/73.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  ordinária  desta  Terceira  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, realizada no dia 08
de  maio  de  2018,  o  Exmo.  Des.  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.
Participaram do  julgamento,  além desta  Relatora,  o  Exmo.  Des.  Saulo
Henriques de Sá e Benevides. Presente ao julgamento o Exmo. Dr. Marcus
Vilar Souto Maior, Procurador de Justiça.

João Pessoa-PB, 14 de maio de 2018.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
   R E L A T O R A
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