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É  possível  a  suspensão  do  fornecimento  de  energia  elétrica  em  face  do
inadimplemento das faturas mensais do usuário, por expressa disposição legal. 

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
n.º  0002997-86.2013.8154.0751,  em que figuram como partes José Marcos Santos
de Sena. e Energisa Paraíba – Distribuidora de Energia S/A.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Colenda Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
acompanhando o Relator, conhecer da Apelação e negar-lhe provimento.

VOTO

José  Marcos  Santos  de  Sena  interpôs  Apelação contra  a  Sentença,  f.
87/88v, prolatada pelo Juízo da 4.ª Vara da Comarca de Bayeux, nos autos da Ação
de  Obrigação  de  Fazer  por  ele  intentada  em  face  da  Energisa  Paraíba  –
Distribuidora de Energia S/A, que julgou improcedente o pedido, ao fundamento
de  que  a  Apelada  agiu  no  regular  exercício  de  seu  direito  ao  suspender  o
fornecimento de energia elétrica da residência do Autor, tendo em vista que ele se
encontrava inadimplente com a contraprestação mensal devida.

Em suas razões,  f.  93/97, alegou que a notificação prévia,  por sí só, não
autoriza  a  suspensão  do  fornecimento  do  serviço  de  energia  elétrica,  porquanto
constitui serviço público e essencial.



Afirmou que se cadastrou no Programa Pro Endividados do Poder Judiciário
deste Estado, a fim de firmar um acordo com a Concessionária, e que não tendo
obtido  êxito  foi  designada nova audiência  em data  posterior  à  da  suspensão do
serviço, motivo pelo qual, no seu entender, não poderia ter ocorrido a suspensão do
serviço,  porquanto  o  débito  estava  sendo  negociado  e  a  inadimplência  afastada
momentaneamente.

Sustentou que a interrupção no fornecimento do serviço de energia de forma
indevida,  além  de  causar  lesão,  afeta  diretamente  a  dignidade  do  indivíduo,
pugnando  pelo  provimento  do  Recurso  para  que  a  Sentença  seja  reformada  e
julgado procedente o pedido de restabelecimento do fornecimento do serviço de
energia elétrica.

Contrarrazoando,  f.  100/109,  a  Apelada  requereu  o  desprovimento  do
Recurso, alegando que a suspensão do fornecimento de energia elétrica na hipótese
de inadimplemento é legalmente autorizada, com respaldo na legislação pátria e na
Resolução n.º 414/2010 da ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica, e que a
mencionada suspensão constitui exercício regular de direito.

A  Procuradoria  de  Justiça  ofertou  Parecer,  f.  115/117,  opinando  pelo
desprovimento  do  Recurso,  ao  fundamento  de  que  deve  ser  reconhecida  a
regularidade da conduta da Concessionária,  que após várias tentativas de acordo
para  quitação  do  débito  sem  que  obtivesse  êxito,  efetivou  a  suspensão  do
fornecimento de energia previamente notificado.

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso.

O artigo 6º, § 3º, II, da lei n. 8.987/951,  que  dispõe  sobre  o  regime  de
concessão e permissão da prestação de serviços públicos, autoriza  a interrupção da
prestação do serviço por inadimplemento do usuário,  considerando o interesse da
coletividade.

A Resolução n. 414/2010 da ANEEL, por sua vez, em seu art. 1722, I e II,
prevê expressamente a  possibilidade de suspensão do fornecimento em razão do
inadimplemento das faturas por parte do usuário. 

1 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: […] II - por inadimplemento do usuário, considerado o
interesse da coletividade.

2Art. 172. A suspensão por inadimplemento, precedida da notificação prevista no art. 173, ocorre pelo:
I – não pagamento da fatura relativa à prestação do serviço público de distribuição de energia 
elétrica;
II – não pagamento de serviços cobráveis, previstos no art. 102;
III – descumprimento das obrigações constantes do art. 127; ou
IV – desligamento do consumidor livre ou especial da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica 
– CCEE, nas hipóteses de que tratam os incisos I e III do art. 15 da Convenção de Comercialização de 
Energia Elétrica, aprovada pela Resolução Normativa nº 109, de 26 de outubro de 2004.



O  Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 22, determina a
continuidade dos serviços públicos essenciais  sem isentar o usuário do dever de
pagar pelo serviço, não  afastando  a possibilidade do concessionário  deixar de
fornecê-lo por ausência de devido pagamento.

Recebida a fatura pelo  usuário  e não realizando o respectivo pagamento,
torna-se inadimplente em relação à prestação do serviço público de energia elétrica e,
consequentemente, resta  autorizado a  suspensão  do  serviço,  consoante  a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça3. 

          No caso dos autos, é incontroversa a situação de inadimplência do Apelante,
porquanto após o aviso prévio de corte, conforme documento de f. 53, não realizou
o pagamento do débito, de modo que situação de inadimplência, autorizadora do
corte, permaneceu por vários meses, legitimando a suspensão  do fornecimento do
serviço até regularização do débito.

Alega o Apelante, outrossim, que o débito era objeto de negociação no Progra-
ma Pró Endividados deste Tribunal, pelo que, no seu entender, a inadimplência resta-
va afastada, entretanto, observa-se das Atas de Audiências de f. 05 e 86, que a Apela-
da apresentou algumas opções de acordo, sem que o Apelante aceitasse, não podendo
o débito ser discutido indefinidamente, possibilitando a protelação da  suspensão do
fornecimento de energia por meio de medidas judiciais.

3ADMINISTRATIVO.  TARIFA  DE  ÁGUA.  NOTIFICAÇÃO  PRÉVIA.  INADIMPLÊNCIA.  CORTE  DO
FORNECIMENTO DE ÁGUA. POSSIBILIDADE. 1. Quanto a violação ao artigo 535, do CPC, não se efetivou
no caso dos autos, uma vez que não se vislumbra omissão no acórdão recorrido capaz de tornar nula a decisão
impugnada no especial. A Corte de origem apreciou a demanda de modo suficiente, havendo se pronunciado
acerca de todas as questões relevantes. É cediço que, quando o Tribunal recorrido se pronuncia de forma clara e
suficiente sobre a questão posta nos autos, não cabe falar em ofensa dos dispositivos legais. 2. O magistrado não
está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham
sido suficientes para embasar a decisão, como de fato ocorreu na hipótese dos autos. 2. A Primeira Seção e a
Corte  Especial  do  STJ  entendem  legal  a  suspensão  do  serviço  de  fornecimento  de  energia  elétrica  pelo
inadimplemento do consumidor, após aviso prévio, exceto quanto aos débitos antigos, passíveis de cobrança pelas
vias ordinárias de cobrança. 3. Admitir o inadimplemento por um período indeterminado e sem a possibilidade de
suspensão  do  serviço  é  consentir  com  o  enriquecimento  sem  causa  de  uma  das  partes,  fomentando  a
inadimplência generalizada, o que compromete o equilíbrio financeiro da relação e a própria continuidade do
serviço, com reflexos inclusive no princípio da modicidade. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl
no  AREsp 57.598/RJ,  Rel.  Ministro  MAURO CAMPBELL MARQUES,  SEGUNDA TURMA,  julgado  em
06/11/2012, DJe 12/11/2012)

PEDIDO  DE  SUSPENSÃO  DE  LIMINAR.  CORTE  NO  FORNECIMENTO  DE  ENERGIA  ELÉTRICA.
LESÃO À ORDEM PÚBLICA. Na hipótese de inadimplência do consumidor, a concessionária não pode ser
impedida  de  promover  o  corte  no  fornecimento  de  energia  elétrica,  sob  pena  de  restar  abalada  a  equação
econômico-financeira da concessão e, inevitavelmente,  prejudicado o serviço público.  Agravo regimental não
provido.  (AgRg  na  SLS  1.459/PB,  Rel.  Ministro  ARI  PARGENDLER,  CORTE  ESPECIAL,  julgado  em
21/03/2012, DJe 03/04/2012)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA.
USUÁRIO INADIMPLENTE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. 1.  O consumidor tem a obrigação de pagar pela
energia elétrica que consumiu, de modo que o não-cumprimento dessa contraprestação pode ensejar a suspensão
do serviço de fornecimento, desde que a cobrança de débito atual seja precedida de notificação do usuário
inadimplente. 2. Não é possível conhecer a alegação do recurso especial no sentido de que o corte de energia não
foi precedido de notificação prévia do usuário, uma vez que demandaria reexame do conjunto fático-probatório
dos autos. Aplica-se, portanto, na hipótese in fine, a súmula n. 7 do STJ. 3. Recurso especial não provido.(AGRG
NOS  EDCL NO RESP 1078096/MG, REL. MINISTRO HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,
JULGADO EM 28/04/2009, DJE 11/05/2009).



Posto isso, conhecida a Apelação, nego-lhe provimento.

É o voto.

Presidiu  o julgamento,  realizado na sessão ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 24 de maio de 2016,
conforme Certidão de julgamento, com voto, o Exmo. Des. João Alves da Silva, dele
também  participando,  além  deste  Relator,  o  Exm.º  Des.  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho.  Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Jacilene
Nicolau Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado - Relator


