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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA.
INADIMPLEMENTO  ATUAL.  POSSIBILIDADE.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DO APELO.

- Reconhecimento de atraso no pagamento das
faturas de energia elétrica, o que autoriza a
interrupção do fornecimento do serviço.
Precedentes desta Corte. Artigo 6º, §3º, inciso II,
da Lei 8.987/95.

- A cobrança por dívida atual e o consequente corte
de energia elétrica decorrem da persistência do
descumprimento da obrigação de pagar, não
caracterizando, em absoluto, forma de
constrangimento ilegal do consumidor. O
inadimplemento atual significa absoluta falta de
condições de prosseguimento da relação ou de  boa
fé, motivo por que há de se conferir o direito à
prestadora de fazer cessar o prejuízo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, em DESPROVER a Apelação Cível, nos termos do
voto do Relator e da certidão de julgamento de fl.111.

RELATÓRIO



Apelação Cível nº 0000116-37.2013.815.0881

Trata-se de Apelação Cível interposta por Manoel Bezerra de

Oliveira  Filho,  inconformado com a  sentença,  de  fls.  76/77v.,  proferida  nos

autos da Ação Indenizatória, na qual o juiz da Vara Única da Comarca de São

Bento julgou improcedente o pedido.

Nas  razões  recursais,  o  Apelante  sustentou,  em  suma,  a

ilegalidade do procedimento de interrupção no fornecimento do serviço,  em

virtude de ter realizado o pagamento no dia anterior a suspensão da energia e

não ter sido comunicado previamente do referido corte. Por fim, pede a reforma

da sentença e condenação do Promovido ao pagamento de indenização por

danos morais. (fls. 79/85).

Não houve contrarrazões (fl. 92).

A  Procuradoria  de  Justiça  não  opinou  sobre  o  mérito  (fls.

98/99).

É o relatório.

VOTO

Sem delongas, não merece reforma a Sentença atacada.

É  bom  destacar,  inicialmente,  que  o  Promovente/Apelante

afirmou que havia pago a fatura de R$ 199,47, que gerou a suspensão do

fornecimento  de  energia,  em  18/11/2012,  um  dia  antes  do  corte.  Todavia,

extrai-se  do  caderno  processual,  fl.16,  que  tal  pagamento  só  ocorreu  em

28/11/2012, ou seja, 9 (nove) dias após o suposto corte.

Pois bem.

Embora não se negue a essencialidade do serviço em questão,

tampouco a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor nas relações
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entre prestadora e usuário, prudente destacar que o corte no fornecimento de

energia elétrica é justificado e aceito quando se trata de inadimplemento atual,

como in casu.

Proíbe-se,  na  maioria  das  vezes,  a  interrupção  do  serviço

exclusivamente  por  dívida  pretérita,  pois,  nesses  casos,  dispõe  a

concessionária de meios outros para satisfazer o seu crédito.

A diferença reside no fato de o inadimplemento atual significar

absoluta falta de condições de prosseguimento da relação ou de boa fé, motivo

por que há de se conferir o direito à prestadora de fazer cessar o prejuízo. 

A cobrança por dívida atual e o consequente corte de energia

elétrica decorrem da persistência do descumprimento da obrigação de pagar,

não  caracterizando,  em  absoluto,  forma  de  constrangimento  ilegal  do

consumidor.

Não se pode exigir da concessionária a prestação gratuita de

serviço oneroso em situações de débitos  contemporâneos à interrupção do

abastecimento, estando dita suspensão prevista no artigo 6º, § 3º, inciso II, da

Lei 8.987/95.

Art.  6º.  Toda  concessão  ou  permissão  pressupõe  a
prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos
usuários,  conforme estabelecido nesta Lei,  nas normas
pertinentes e no respectivo contrato.
(...)
§ 3o Não se caracteriza como descontinuidade do serviço
a sua interrupção em situação de emergência ou após
prévio aviso, quando:
I  -  motivada  por  razões  de  ordem  técnica  ou  de
segurança das instalações; e,
II  -  por  inadimplemento  do  usuário,  considerado  o
interesse da coletividade.

Nesse  sentido,  é  a  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de

Justiça:

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FORNECIMENTO  DE  ÁGUA.  TARIFA  DE  ÁGUA.
SUSPENSÃO  DO  FORNECIMENTO  EM  RAZÃO  DE
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DÉBITOS  PRETÉRITOS.  IMPOSSIBILIDADE.
CONFIGURAÇÃO DOS DANOS MORAIS. REEXAME DO
CONTEXTO  FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.  INCIDÊNCIA  DA  SÚMULA  7/STJ.
VALOR DO DANO MORAL. VIOLAÇÃO À LEI FEDERAL.
DISPOSITIVOS NÃO INDICADOS. SÚMULA 284/STF. 1.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que é
vedada  a  suspensão  no  fornecimento  de  serviços  de
energia e água em razão de débitos pretéritos.  O corte
pressupõe  o  inadimplemento  de  conta  regular,
relativa ao mês do consumo. 2. A revisão da conclusão
a que chegou o Tribunal de origem sobre a comprovação
de danos morais demanda o reexame dos fatos e provas
constantes  dos  autos,  o  que  é  vedado  no  âmbito  do
recurso  especial,  nos  termos  da  Súmula  7/STJ.  3.
Revelam-se  deficientes  as  razões  do  recurso  especial
quando  a  recorrente  limita-se  a  tecer  alegações
genéricas,  sem,  contudo,  apontar  especificamente  qual
dispositivo  foi  contrariado pelo  Tribunal  a  quo,  fazendo
incidir  a Súmula 284 do STF. 4. Agravo regimental  não
provido.  (AgRg  no  AREsp  752.030/RJ,  Rel.  Ministro
BENEDITO  GONÇALVES,  PRIMEIRA  TURMA,  julgado
em 20/10/2015, DJe 04/11/2015)

Quanto  a  comunicação  do  corte  de  fornecimento,  o  STJ  já

decidiu, também, que vale o aviso de suspensão do fornecimento presente na

fatura:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.  AÇÃO
CIVIL  PÚBLICA.  SUSPENSÃO  DO
FORNECIMENTO  DE  ENERGIA  ELÉTRICA.
RESOLUÇÃO ANEEL 614/02. NORMA OBJETO DA
DEMANDA  FOI  MODIFICADA.  PERDA  DO
OBJETO.  OCORRÊNCIA.  1.  Recurso  especial  em
que se discute a existência de perda do objeto de
ação civil pública cuja norma de resolução objeto da
demanda  foi  revogada  pela  ANEEL.  A  ação  civil
pública pleiteava obrigação de fazer consistente na
"comunicação  formal,  por  escrito,  prévia,  com
antecedência  mínima de quinze  dias,  específica  e
pessoal  ao  consumidor,  informando  sobre  a
possibilidade  de  suspensão  do  fornecimento  de
energia  elétrica,  sendo  que  tal  comunicação  deve
ser  entregue  mediante  aviso  de  recebimento".  2.
Hipótese em que o Tribunal de origem consignou
que houve a perda do objeto da demanda ante a
revogação  do  art.  91  da  Resolução  ANEEL  n.
456/00.  A  nova  regulamentação  permite,  entre
outras  possibilidades,  a  comunicação  da
suspensão  do  serviço   na  própria  fatura.  3.
Segundo o acórdão impugnado, restou provado que

4



Apelação Cível nº 0000116-37.2013.815.0881

as concessionárias rés da Ação Civil Pública agiam
de  acordo  com  a  nova  resolução  da  ANEEL.
Reformar  o  entendimento  da  Corte  estadual
encontra óbice na súmula 7 desta Corte  Superior.
Agravo  regimental  improvido.  (AgRg  no  REsp
1474373/SP,  Rel.  Ministro  HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  26/05/2015,  DJe
02/06/2015)

Assim, diante do inadimplemento atual, não há que se falar em

irregularidade  na  suspensão  no  fornecimento  de  energia  elétrica,  por

consequência, não dano moral a ser reparado.

Diante  do  exposto,  DESPROVEJO  o  Apelo,  mantendo  a

Sentença em todos os termos.

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador
José  Ricardo  Porto.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator,
Excelentíssimo  Senhor  Doutor  Aluízio  Bezerra  Filho  (Juiz  convocado  para
substituir o Exmo. Des. Leandro dos Santos), os Excelentíssimos Desembargadores
Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti e José Ricardo Porto.

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público,
Dra. Ana Candida Espínola, Promotora de Justiça convocada.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 21 de junho de 2016.

Juiz convocado ALUÍZIO BEZERRA FILHO
Relator
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