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EMENTA: CAUTELAR INOMINADA.  SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO
DE ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA.
PLEITO  DE  RELIGAMENTO.  PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.  APELAÇÃO.
CORTE DA ENERGIA EM  RAZÃO DO INADIMPLEMENTO  DE DÉBITOS
PRETÉRITOS,  RELATIVOS  A  RECUPERAÇÃO  DE  CONSUMO.
IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. PRECEDENTES
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO.

“A jurisprudência do STJ, embora considere legal a suspensão do serviço de fornecimento
de energia elétrica pelo inadimplemento do consumidor, após aviso prévio, não a admite no
caso  de  débitos  antigos,  que  devem  ser  buscados  pelas  vias  ordinárias  de  cobrança.
Entendimento que se aplica no caso de débito pretérito apurado a partir da constatação de
irregularidade  no  medidor  de  energia  elétrica,  sendo  considerado  ilegítimo  o  corte  no
fornecimento  do  serviço  a  título  de  recuperação  de  consumo  não-faturado”.  (REsp
1336889/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 04/06/2013, DJe
11/06/2013)

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
Cível n.º 0016290-49.2012.815.0011, em que figuram como partes Antônio Moura
da Silva, Diana Ferreira Lima da Silva e a Energisa Borborema – 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  voto  do  Relator,  em  conhecer  da  Apelação  e
negar-lhe provimento.

VOTO.

Energisa Borborema – Distribuidora de Energia S/A interpôs Apelação
contra a Sentença, f. 107/108, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de
Campina  Grande,  nos  autos  da  Ação  Cautelar  em  seu  desfavor  intentada  por
Antônio Moura da Silva e Diana Ferreira Lima da Silva, que julgou procedente
o  pedido,  confirmado  e  tornando  definitiva  a  medida  liminar  anteriormente
concedida,  que  havia  determinado  a  imediata  religação  da  energia  elétrica  da
residência dos Apelados, suspensa em razão do inadimplemento de débito pretérito
apurado a partir da constatação de irregularidade no medidor, e condenou-a, ainda,
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$



1.000,00.

Em suas razões, f.  113/126,  alegou que sua conduta foi resguardada pela
licitude, porquanto agiu no exercício regular do direito ao determinar a realização
de  inspeção  no  medidor  de  energia  da  residência  dos  Apelados  para  fins  de
constatação de possível desvio de energia, respeitados os ditames da Resolução nº
414/2010, da ANEEL.

Sustentou que o corte no fornecimento de energia elétrica é permitido ante a
inadimplência  do  usuário,  nos  termos  do §3º,  do  art.  6º,  da  Lei  nº  8.987/1995,
inexistindo, em seu dizer, ato ilícito de sua parte, pelo que requereu o provimento
do Apelo e a reforma da Sentença, para que o pedido seja julgado improcedente.

Contrarrazoando,  f.  148/154,  os  Apelados  afirmaram  que  é  ilegal  a
suspensão  do  serviço  de  energia  elétrica,  por  se  tratar  de  serviço  essencial,
pugnando,  ao  final,  pelo  desprovimento  do  Recurso  e  manutenção incólume da
Sentença.

A Procuradoria de Justiça emitiu Parecer, f. 162/164,  sem pronunciamento
sobre o mérito recursal, por entender ausentes os requisitos autorizadores para sua
intervenção obrigatória.

É o Relatório.

O  Apelo  é  tempestivo  e  o  preparo  foi  recolhido,  f.  127/128,  pelo  que,
presentes os requisitos de admissibilidade, dele conheço.

Não  obstante  seja  cabível  a  interrupção  da  prestação  do  serviço  por
inadimplemento do usuário, na forma do art. 6º, § 3º, inciso II, da Lei nº 8.987/19951,
que  dispõe  sobre  o  regime  de  concessão  e  permissão  da  prestação  de  serviços
públicos, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o corte na
energia elétrica somente é permitido quando se tratar de inadimplemento de conta
regular, relativo ao mês de consumo, entendimento que se aplica no caso de débito
pretérito  apurado a  partir  da  constatação de  irregularidade  no medidor  de  energia
elétrica, sendo considerado ilegítimo o corte no fornecimento do serviço a título de
recuperação de consumo não-faturado2.

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.

2 ADMINISTRATIVO  -  RECURSO  ESPECIAL  -  ENERGIA  ELÉTRICA  -  DÉBITOS  PRETÉRITOS  -
DIFERENÇA  DE  CONSUMO  APURADA  EM  RAZÃO  DE  IRREGULARIDADE  NO  MEDIDOR  -
SUSPENSÃO  DO  FORNECIMENTO  –  IMPOSSIBILIDADE.  1.  A  jurisprudência  do  STJ,  embora
considere  legal  a  suspensão  do  serviço  de  fornecimento  de  energia  elétrica  pelo  inadimplemento  do
consumidor, após aviso prévio, não a admite no caso de débitos antigos, que devem ser buscados pelas
vias ordinárias de cobrança. 2. Entendimento que se aplica no caso de débito pretérito apurado a partir
da constatação de irregularidade no medidor de energia elétrica, sendo considerado ilegítimo o corte no
fornecimento do serviço a título de recuperação de consumo não-faturado. Precedentes. 3. Recurso especial
provido. (REsp 1336889/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2013,
DJe 11/06/2013)

PROCESSUAL  CIVIL.  ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA.  VERIFICAÇÃO  DOS  REQUISITOS
AUTORIZADORES.  SÚMULA  7/STJ.  MATÉRIA  DE  MÉRITO  NÃO  ANALISADA  EM  AÇÃO
CAUTELAR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DÉBITOS PRETÉRITOS.  IMPOSSIBILIDADE
DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. 1. Adotar qualquer conclusão em sentido contrário
ao que ficou expressamente consignado no acórdão atacado - inexistência de "prova inequívoca" que autorize a



Restando incontroversa a interrupção do fornecimento de energia elétrica na
residência dos Apelados em razão do não pagamento de débitos anteriores, a eles
imputados  em  decorrência  de  suposta  fraude  no  medidor  de  energia,  correta  a
Sentença que determinou o religamento, consoante o entendimento do STJ acima
invocado.

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 31 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. Dra. Vanina Nóbrega de Freitas Dias
Feitosa, Promotora de Justiça convocada.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado – Relator

antecipação dos efeitos da tutela -, requer o reexame de matéria de fato, o que é inviável em sede de recurso
especial, tendo em vista o disposto na Súmula 7/STJ. 2. No caso dos autos, verifica-se que a matéria meritória
não foi analisada, visto que não caberia seu estudo nos autos da ação cautelar. Incide no caso, portanto, o teor da
Súmula 211/STJ.  3.  Ainda que assim não fosse,  a hipótese dos autos caracteriza a exigência de débito
pretérito;  a  jurisprudência  desta  Corte  firmou o  entendimento  no  sentido  de  que  não deve  haver  a
suspensão do fornecimento de energia elétrica. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 273.005/ES,
Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2013, DJe 26/03/2013)


