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PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL  DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

  17ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR 

Processo:  8038483-47.2020.8.05.0001PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 
Órgão Julgador: 17ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR
AUTOR: FEDERACAO BAIANA DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DO ESTADO DA
BAHIA
Advogado(s): RITA DE CASSIA DA SILVA ALVES (OAB:0012111/BA)
RÉU: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
Advogado(s):  

 

DESPACHO

Trata-se o feito de Ação de Obrigação de Fazer e de Não fazer com Pedido de Tutela de Urgência
proposta pela Federação Baiana de Hospedagem e Alimentação do Estado da Bahia em desfavor da
Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba), devidamente qualificados nos autos do processo
em epígrafe. Aduz em síntese a Autora em sua petição inicial de ID 52539776, que a pandemia
ocasionada pelo coronavírus ensejou uma diminuição de receita significativa no setor de serviços,
sobretudo àqueles relacionados ao setor de hotelaria, hospedagem, bares, restaurantes e similares,
enquanto os custos permanecem constantes.Pede seja suspensa a cobrança da demanda contratada e
parceladas as contas de consumo em atraso.

Inicialmente, , odefiro provisoriamente, até que se normalize a situação de calamidade pública
pedido de Assistência Judiciária Gratuita, requerido nos exatos termos da petição inicial.

É inegável que a pandemia é um fato notório que independe de prova, cujas consequências são o
desaquecimento de toda a cadeia produtiva de bens e serviços, ocasionada, sobretudo, pela queda do
consumo em massa, em virtude do isolamento imposto pelo Poder Público, podendo ensejar a curto,
médio e longo prazo, um custo social significativo, a exemplo da demissão em massa de trabalhadores. 

Posto isso, ainda que em sede de cognição sumária, dada a complexidade do cenário que ora se apresenta,
faz-se necessária uma análise embasada e mediada à luz da correlação de diversos institutos jurídicos,
quais sejam, a “cláusula rebus sic stantibus” (teoria da imprevisão), a função social da empresa, os
princípios do enriquecimento sem causa e do “pacta sunt servanda”, além da da observância do interesse
público primário. 

As partes de um determinado contrato pactuam a avença considerando a situação de fato existente no
momento de sua celebração. Todavia, é possível invocar a “Cláusula Rebus Sic Stantibus”, na hipótese de
mudanças substanciais que ocorram de forma extraordinária e imprevisível, as quais modificam o
equilíbrio do acordo, trazendo desvantagem a uma das partes. 
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A referida cláusula é corolário da Teoria da Imprevisão, que trata da possibilidade alteração de um
determinado pacto, a despeito da obrigatoriedade, sempre que as circunstâncias que envolveram a sua
formação original não forem as mesmas no momento da execução da obrigação contratual, de modo a
prejudicar uma parte em benefício da outra. Sobre o referido instituto leia-se a doutrina de Carlos Roberto
Gonçalves a respeito: 

 

"Entre nós, a teoria em tela foi adaptada e difundida por Arnoldo Medeiros da Fonseca, com o nome de
teoria da imprevisão, em sua obra “Caso fortuito e teoria da imprevisão”. Em razão da forte resistência
oposta à teoria revisionista, o referido autor incluiu o requisito da imprevisibilidade, para possibilitar a sua
adoção. Assim, não era mais suficiente a ocorrência de um fato extraordinário, para justificar a alteração
contratual. Passou a ser exigido que fosse também imprevisível. É por essa razão que os tribunais não
aceitam a inflação e alterações na economia como causa para a revisão dos contratos. Tais fenômenos são
considerados previsíveis entre nós. A teoria da imprevisão consiste, portanto, na possibilidade de
desfazimento ou revisão forçada do contrato quando, por eventos imprevisíveis e extraordinários, a
prestação de uma das partes tornar-se exageradamente onerosa — o que, na prática, é viabilizado pela
aplicação da ´cláusula rebus sic stantibus´, inicialmente referida."

É importante registrar, que tal teoria pode ser observada não somente no direito Civil, mas, especialmente,
no Direito do Consumidor. No caso em tela, o contrato em questão apresenta todos os requisitos para a
aplicação da teoria da imprevisão, tendo em vita que o contrato celebrado entre a Autora e a Empresa
Concessionária do Serviço Público de Fornecimento de Energia elétrica é de natureza continuada cujo
fato superveniente e imprevisível da pandemia ocasionou uma alteração substancial das condições
originalmente pactuadas, cuja consequência a posteriori foi a onerosidade excessiva para todas as
empresas do setor de serviços representadas pela parte Autora. Em relação aos requisitos da aplicação da
referida cláusula, leia-se um precedente judicial bastante didático do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas
Gerais a respeito:

 

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CASO FORTUITO - OCORRÊNCIA - TEORIA
DA IMPREVISÃO - APLICABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. Os pressupostos para a
aplicação da teoria da imprevisão são: a) vigência de um contrato de execução diferida ou continuada; b)
alteração radical das condições econômicas objetivas no momento da execução, em confronto com o
ambiente objetivo no da celebração; c) onerosidade excessiva para um dos contratantes e benefício
exagerado para o outro; d) imprevisibilidade daquela modificação. Restando demonstrados tais requisitos,
poderá ser aplicada a teoria da imprevisibilidade prevista no artigo 478 do Código Civil.

(TJ-MG - AC: 10071100046342001 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento:
10/04/2014, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/04/2014)

 

Outro fato que deve ser considerado neste exame de cognição sumária, é o fato de a Coelba ser
concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, devendo esta também se sujeitar ao
regime das normas cogentes de direito público, notadamente, nesse aspecto específico, de observar o
Princípio Supremacia do Interesse Público sobre o Interesse Privado, com vistas à efetivação do Interesse
Público Primário. Segundo a doutrina de Luis Roberto Barroso, ministro do STF, o Interesse Público
Primário   é entendido como “a razão de ser do Estado e sintetiza-se nos fins que cabe a ele promover:

 justiça, segurança e bem-estar social. Estes são os interesses de toda a sociedade”. Nessa senda, veja-se
um precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro a respeito: 
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AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA
 PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. LIGHT. ICMS.

ALÍQUOTA SOBRE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE.
REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO EVIDENCIADOS. PROBABILIDADE DO DIREITO,

 PERIGO DE DANO E CONTEMPORANEIDADE NÃO VERIFICADOS. PREVALÊNCIA DO
INTERESSE PÚBLICO PRIMÁRIO SOBRE O INTERESSE PRIVADO, A RECOMENDAR,

 NESSE MOMENTO PROCESSUAL, A MANUTENÇÃO DA EXAÇÃO NOS TERMOS EM QUE
 EFETIVADA PELA ADMINISTRAÇÃO, DIANTE DO RECONHECIMENTO PELA CORTE

SUPREMA DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA E EXISTÊNCIA DE RISCO DE
 GRAVE LESÃO À ORDEM E ECONOMIA PÚBLICAS. DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA.

INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 59 DO PJERJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-RJ - AI: 00053422620198190000, Relator: Des(a). JDS FERNANDA FERNANDES COELHO
ARRABIDA PAES, Data de Julgamento: 13/03/2019, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL)

Outrossim, outro aspecto que deve ser considerado é a Função Social da Empresa, entendida como um
conjunto de fenômenos importantes para coletividade indispensáveis para a satisfação dos interesses
inerentes à atividade econômica. Nessa senda, a empresa, para além do lucro, tem uma finalidade social
importantíssima na cadeia produtiva e social, à medida que um empreendimento gera inúmeros empregos
direitos e indiretos, produz receitas para o Estado por meio da arrecadação de tributos, além de
movimentar diversas outras cadeias produtivas, que por conseguinte geram inúmeros outros empregos
direitos e indiretos, dentre outras consequências. 

  Posta essa premissa, o fornecimento de energia elétrica é de fundamental importância ao bem-estar social,
sobretudo para a sobrevivência de uma estrutura mínima das empresas, dos empregos e dos salários nesse
cenário de pandemia, devendo os referidos contratos de fornecimento serem flexibilizados, face à

 onerosidade excessiva em desfavor de toda a cadeia produtiva do setor de serviços provocados por tal
  fenômeno, sob pena de ensejar, futuramente, um caos generalizado na economia local e danos sociais

  irreparáveis. Portanto é razoável e proporcional que o Princípio da Função Social da Empresa prevaleça
  Ademais, se houve diminuição significativa do consumo emsobre o princípio do “Pact Sunt Servanda”. 

virtude do isolamento social, mostra-se razoável que o preço da fatura seja proporcional ao que foi
efetivamente consumido pelas empresas, sob pena de violação ao Princípio do Enriquecimento sem
Causa. 

Assim, pelo quanto exarado supra, é inegável o reconhecimento do “fumus boni Iuris”. O “periculum in
mora” também se observa, em virtude de risco de asfixiamento de toda a cadeia produtiva da economia
local de serviços, podendo ensejar danos irreparáveis na cadeia social dos empregos e salários gerados
pelo setor. 

No entanto, se nota que a empresa ré ingressou com petição nos autos, informando que a ANEEL editará
orientação uniforme para a solução dos problemas de todos os estabelecimentos englobados pela
representante autora, nos próximos dias, além de ter suspenso o corte de fornecimento pelo prazo de três
meses.

    Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido liminar formulado, no sentido de:

 1) Determinar que se aguarde por 30 dias que seja trazida aos autos pela parte ré cópia das medidas
administrativas que forem tomadas pela Agência Reguladora para a solução do problema objeto desta

     demanda, devendo manter a suspensos os cortes de energia pelo período de 120 (cento e vinte) dias,
  correspondente aos meses março a junho de 2020.

 2) Na eventual hipótese de prorrogação do isolamento social após o mês de maio e não tendo sido baixada
regulamentação administrativa, volte-me para apreciar o pedido de mudança da metodologia de cobrança

    para o consumo real das unidades associadas da respectiva Federação, Autora da presente demanda.
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3) Na eventual hipótese de descumprimento dos comandos judiciais supracitada pela parte Ré, determino
 multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 1.000.000,00 (um milhão de

reais);

      Fica desde já designada audiência na sala do CEJUSC da 17a Vara de Relações de Consumo para o dia
    04.09.2020 às 09:50hs, a fim de que seja verificada a possibilidade de negociação do parcelamento de

 eventuais faturas em aberto durante o período da pandemia, além de outras demanda trazidas pelas partes,
devendo as partes informarem nos termos do Decreto Judiciário 276, de 30 de abril de 2020, se aceitam
realizar a audiência por vídeo conferência.

Por se tratar de demanda atinente às relações de consumo, defiro a inversão do ônus da prova. 

Intime-se a parte Ré para, querendo, apresentar contestação no prazo legal, sob pena de serem aplicados
os efeitos da revelia.

Informe ao CNJ e ao Tribunal de Justiça da Bahia que esta decisão está relacionada a pandemia do
Corona Vírus, na forma determinada pela Instância Superior.

Esta decisão tem força de mandado.

Cumpra-se.

Salvador, 05 de maio de 2020.

Marielza Brandão Franco

Juíza Titular.
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