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Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
PODER JUDICIÁRIO

ILHÉUS
1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS - ILHÉUS - PROJUDI 

Osvaldo Cruz, Fórum Epaminondas Berbert de Castro, SN, 3º andar, Cidade Nova - ILHÉUS
ilheus-1vsj@tjba.jus.br - Tel.: 73 3234-3455

PROCESSO Nº: 
0010565-92.2020.8.05.0103

AUTOR(ES): 
ISMAIL ABEDE

RÉ(U)(S):
COELBA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

DECISÃO

Vistos etc.
Cuida-se de pedido liminar para compelir a demandada a efetuar a ligação da rede elétrica na unidade

consumidora da parte autora, promovendo o estabelecimento dos serviços de fornecimento de energia elétrica.
Decido.
A concessão de liminar somente é possível quando presentes o fumus boni juris (relevância dos

fundamentos da demanda) e o periculum in mora (fundado no receio de ineficácia de provimento final).
No caso dos autos, da análise dos fatos narrados e documentos apresentados pela parte autora,

entendo presentes os requisitos necessários à concessão da liminar requerida, havendo o risco de sérios
prejuízos, caso a presente medida não seja adotada, com a rapidez que a hipótese requer. 

A parte autora comprova as solicitações de ligação nova realizadas em outubro e novembro de 2020.
Ademais, demonstra que não há empecilhos para o pedido de ligação, conforme declarações emitidas pela
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo do Município de Ilhéus e pelo Instituto do Meio Ambiente
e Recursos Hídricos - INEMA.

Outrossim, o requerente afirma que existe fornecimento de energia nas casas vizinhas. 
Assim, entendo que a demandada teve tempo suficiente para verificar a situação do imóvel da autora

e solicitar a esta, caso precisasse, a regularização de eventual pendência.
Nesse contexto, em razão da urgência da liminar  requerida, entendo que a concessão da medida

evitará um possível dano a ser experimentado pela parte autora, ao tempo em que não representará prejuízo
algum para o réu, razão pela qual seu deferimento se revela cabível.

Isso posto, DEFIRO A LIMINAR, embasado no § 3º, do art. 84, do CDC, para determinar à parte
ré que adote as procedimentos necessários à ligação nova no imóvel da parte autora e, por conseguinte,
estabeleça o fornecimento de energia elétrica no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$
100,00 (cem reais), que será revertida em favor da parte autora, conforme preceituado no parágrafo 4º do supra
citado artigo.

Intimem-se; o réu, pessoalmente.
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Ilhéus, data da assinatura eletrônica.

Raquel Ramires François
Juíza de Direito


