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EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  JUIZ  FEDERAL  DA  __  VARA  DA  JUSTIÇA
FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE RONDÔNIA

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO DO CONSU-
MIDOR. REAJUSTE DE TARIFA DE ENERGIA
ELÉTRICA.  AUMENTO  DESPROPORCIONAL
DAS TARIFAS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO
E QUEBRA DA MODICIDADE DAS TARIFAS.
DANO MORAL COLETIVO. 

Procedimento MPE-RO nº: 2018001010083064

O  MINISTÉRIO PÚBLICO  DO ESTADO DE RONDÔNIA, o

CONSELHO  ESTADUAL  DE  DEFESA  DO  CONSUMIDOR  –  CONDECON,  o

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e a  DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE

RONDÔNIA, por seus representantes legais, com fundamento nos artigos 129, III e IX, e

170, V da Constituição Federal; nos artigos 1°, II e 5°, caput da Lei n. 7.347/85 (Lei da Ação

Civil Pública) e na Lei n. 8.078/90 (Código de Proteção e Defesa do Consumidor) propõem a

presente

AÇÃO CIVIL PÚBLICA

C/C   PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

Em desfavor de

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL,
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CNPJ: 02.270.669/0001-29, autarquia federal, a ser citada, notificada e intimada na pessoa de

seus advogados e representantes legais, no endereço ST de Grandes Àreas Norte – Quadra

603, Asa Norte – Módulo J, CEP: 70.830-030, Brasília-DF;

ENERGISA/Centrais  Elétricas  de  Rondônia  –  CERON,  pessoa

jurídica de direito privado, CNPJ: 05.914.650/0001-66. a ser citada no endereço Avenida dos

Imigrantes, 4137, bairro Industrial, Porto Velho/Rondônia;

pelos fatos e fundamentos a seguir aduzidos:

1) DO OBJETO DA AÇÃO:

A demanda tem por finalidade a tutela dos direitos e interesses difusos

do consumidor e a defesa do interesse social, com a suspensão e posterior anulação dos rea-

justes  tarifários  autorizados  pela  Agência  Nacional  de  Energia  Elétrica  -  ANEEL  à

Energisa/RO, concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica em Rondônia,

num percentual acima da média nacional.

Pugna-se,  ainda,  pela  declaração  da  Caducidade  do  Contrato  de

Concessão, com determinação para que o Poder Concedente proceda à realização de nova li-

citação, dentro de prazo 06 (seis) meses, tendo em vista a violação aos princípios da boa-fé

(surpresa causada com anúncio realizado dois dias antes da vigência do aumento) e da trans-

parência na relação de consumo (ausência de informações adequadas ao consumidor), bem

ainda a abusividade da conduta (elevar sem justa causa o preço / variação unilateral do preço)

e a péssima qualidade dos serviços prestados (oscilações, quedas e apagões frequentes), ou

subsidiarimente, que o índice de reajuste anual da tarifa de energia elétrica fique adstrito ao

patamar máximo de 4,03% (quatro vírgula três por cento), que corresponde ao Índice de Pre-

ços ao Consumidor Amplo – IPCA, que foi apurado no período de 12 meses, até novembro de

2018. 

Trata-se de um reajuste arbitrário e surreal, de incidência direta e ime-

diata não só sobre a população, mas também sobre toda a cadeia produtiva, motivo pelo qual

se faz necessária uma resposta imediata pelo Judiciário.
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Objetiva-se, portanto, repelir reajuste desmedido, sem prévia divulga-

ção, sem ponderação da modicidade da tarifa e, especialmente, sem tempo hábil para que os

órgãos de controle, instituições de defesa do consumidor e sociedade civil pudessem avaliar a

sua regularidade e a razoabilidade do aumento, o qual, além de ser superior à média do país,

eleva a tarifa de energia em Rondônia para uma das mais caras do Brasil.

2) DOS FATOS:

O  procedimento  investigatório  em  epígrafe  foi  instaurado  após  o

conhecimento pelos autores, por meio de ampla divulgação na imprensa local, da notícia de

que a ANEEL autorizou o reajuste anual da tarifa de energia elétrica no Estado de Rondônia.

Segundo consta, os consumidores de Baixa Tensão (residencial e comercial) terão correção de

24,75% e os de Alta Tensão (industrial) terão de 27,12% nas suas contas de energia.

Segundo o site  www.rondoniagora.com.br,  o  aumento  foi  aprovado

pela  ANEEL no dia  11 de  dezembro  do corrente,  passando a  vigorar  em 13/12/2018.  O

reajuste atingirá 641.000 (seiscentos e quarenta e um mil) consumidores, em 52 Municípios

do Estado de Rondônia.

A referida  reportagem informa,  ainda,  que o reajuste  foi  calculado

com base nos resultados do deságio do leilão, na variação dos custos de geração e distribuição

da energia elétrica,  em dívidas acumuladas pela empresa e no aumento da utilização de

usinas térmicas, porém, tais alegações, além de não rebatidas em discussão aberta com a

população, não possuem lastro probatório.

Ainda,  a  própria  Ré  Aneel  informou  à  população  (doc.  Anexo  –

notícia extraída do site da Aneel) que “Entre esses custos está a cobrança de 24 meses de

risco hidrológico. Outro fator que contribuiu para o aumento das tarifas foi a cobrança de

encargos setoriais.”. Ora. O suposto acúmulo de dívidas de dois anos serão então repassados

repentinamente ao consumidor final? 

O  fato  é  que  a  Ceron  acumulou  dívidas.  A  Energisa  tinha

conhecimento e, ainda assim, lutou pela concessão em apreço. E, agora, o cidadão, que não

tem culpa alguma de eventual gestão desastrosa, recebe, na véspera de Natal, o problema que

estava “embaixo do tapete” diretamente no “seu colo”? 
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O exorbitante reajuste tarifário causou, de imediato, grande revolta e

indignação  na  sociedade  rondoniense,  pegando-a  de  surpresa,  uma vez  que  o  mesmo  foi

anunciado às vésperas da data  em que passará a ser exigido,  numa época em que o país

atravessa grave crise econômica. 

Tal comoção social fez com que fosse organizado um abaixo-assinado

virtual,  através  do  site  www.change.org  1 em  que,  em  apenas  um  dia  de  seu  início,  já

contabilizou  24.637  assinaturas,  pedindo  a  suspensão  do  reajuste  tarifário  de  25,34% na

energia elétrica de Rondônia, conforme abaixo:

A Federação das Indústrias do Estado de Rondônia (Fiero) publicou

nota de repúdio (em anexo), argumentando que o setor produtivo e os consumidores em geral,

não poderão arcar com todo ônus financeiro oriundo da ineficiência da gestão da companhia

distribuidora de energia elétrica (Ceron), bem como, com um índice de reajuste médio de 25%

que não corresponde ao índice de inflação apurado no período, que ficou na ordem de 4%

(quatro por cento).

Argumentou que Rondônia não pode continuar sendo um Estado que

gera energia para abastecer 40 milhões de brasileiros e, paradoxalmente, vê sua população

castigada com a mais elevada tarifa de energia do território nacional.

O  Estado  de  Rondônia  ficou  com  todo  o  impacto  socioambiental

negativo do legado da instalação das usinas  hidrelétricas  do Rio Madeira,  que abastecem

1  Disponível em http://chng.it/XZzs8Y5Q.  Acesso em 13/12/18
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parques  industriais  do  Sudeste  do  país,  ao  tempo  em  que  recebe  aumentos  exorbitantes

repassados pelo setor energético, ou seja, se encontra duplamente penalizado.

Ressaltou que a energia elétrica, além de ser um bem essencial à vida

dos consumidores em geral, é o principal insumo para a indústria e agropecuária, contribuindo

para o custo da produção, impactando diretamente a recuperação do setor produtivo, industrial

e agrícola, depois dos últimos anos de encolhimento da atividade econômica.

Concluiu que a população rondoniense não pode ser penalizada por

erros decorrentes de políticas adotadas pelo setor elétrico.

Pois  bem,  o  cenário  que  se  apresenta  é  que  toda  a  população

rondoniense sentirá o impacto desse reajuste, uma vez que a renda do cidadão, em especial, o

que ganha salário-mínimo, não é reajustada nessa ordem.

Os consumidores de baixa renda, que ganham até um salário-mínimo,

não terão como honrar as contas de energia nos valores reajustados, em vista da diminuição

de  seu  poder  de  compra,  ficando  sem o  acesso  a  esse  bem essencial,  em vista  do  fatal

inadimplemento e do consequente corte do serviço.

Como  precedente  ao  caso  de  Rondônia,  temos  que  no  Estado  do

Maranhão,  a  Defensoria  Pública propôs ação civil  pública,  a fim de suspender  o reajuste

tarifário concedido pela ANEEL, na ordem de 16,94%, o qual entrou em vigor a partir de 28

de agosto de 2018, por ser unilateral, ou seja, não foi discutido com a sociedade civil.

De fato, ambos os reajustes tarifários não observaram o rito previsto

na Lei Federal nº 9.427/96 e na Resolução nº 247/2007-ANEEL, que prevê a realização de

audiências  públicas,  com ampla participação popular,  da sociedade civil  organizada e dos

órgãos de proteção e defesa do consumidor.

Também citamos como precedente, a decisão liminar concedida pelo

Juízo Federal do Estado do Amazonas, contra ato da ANEEL, que concedeu reajuste tarifário

na ordem de 39%, o qual foi suspenso, com efeito retroativo a 1º de novembro, data em que

havia entrado em vigor o aumento da conta de luz. A decisão liminar impôs multa de R$ 100

mil reais por dia de descumprimento (em anexo).

Destarte, em vista do ato unilateral e arbitrário praticado pela ANEEL,

em reajustar a tarifa de energia elétrica para o Estado de Rondônia, em percentual exorbitante,
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não  restou  outra  alternativa  aos  órgãos  de  proteção  e  defesa  do  consumidor,  senão  a

propositura da presente ação civil pública.

3) DO DIREITO:

Conforme sabido, a defesa do consumidor foi erigida como cláusula

pétrea pelo legislador constituinte, ao estabelecer que “o Estado promoverá, na forma da lei,

a defesa do consumidor” (CF, art. 5º XXXII) e que essa defesa integra a ordem econômica

(CF, art. 170, V).

Nessa esteira, o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) é

norma de ordem pública e de relevante interesse social, aplicável ao caso em comento, razão

pela qual mister se faz relembrar seus princípios norteadores, aos quais nos recorremos, quais

sejam:  1) da repressão eficiente a todos os abusos; 2) da harmonização das relações de

consumo; 3) da vulnerabilidade; 4) da boa-fé objetiva; 5) da informação; 6) do não-

enriquecimento sem causa; 7) da não fixação de obrigações iníquas ou abusivas; 8) da

equidade; 9) da interpretação das cláusulas de forma mais benéfica ao consumidor; 10)

da transparência, dentre outros.

Destarte,  a  Constituição  Federal  e  o  Código  de  Defesa  do

Consumidor, como instrumentos de Justiça que são, proporcionam arrimo ao consumidor, a

fim de garantir a efetividade dos seus direitos, inclusive, mediante o reconhecimento da sua

hipossuficiência e vulnerabilidade no mercado de consumo, para conceder-lhe a inversão do

ônus da prova, na forma do artigo 6º, VIII do CDC.

De outro giro, cabe ao Poder Judiciário, reprimir o ato administrativo

eivado de ilegalidade ou abusividade, qual seja, o aumento da tarifa de energia elétrica, que

não observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Quanto aos fatos trazidos à lume, temos que a Lei nº 9.427/96, que

instituiu  a  ANEEL e disciplina  o regime  das  concessões  de serviços  públicos  de energia

elétrica, é expressa ao estabelecer que, em situações como as do presente reajuste tarifário,

deve haver  a efetiva  participação dos consumidores  e  da sociedade civil  organizada,

através  de  audiências  públicas,  para  se  evitar  decisões  arbitrárias  da  Agência

Reguladora, como a questionada na presente ação, que afeta grandemente os direitos dos
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consumidores. Nesse sentido estabelece o artigo 4º da referida Lei:

“Art.  4º.  A  ANEEL  será  dirigida  por  um  Diretor-Geral  e  quatro

Diretores, em regime de colegiado, cujas funções serão estabelecidas no

ato administrativo que aprovar a estrutura organizacional da autarquia.

[…]

§ 3º.  O processo  decisório  que  implicar  afetação de  direitos  dos

agentes  econômicos  do  setor  elétrico  ou  dos  consumidores,

mediante iniciativa de projeto de lei ou, quando possível, por via

administrativa, será precedido de audiência pública convocada pela

ANEEL.” (Destacamos)

Inegável, portanto que na situação dos autos, além dos consumidores

terem sido  surpreendidos  com o  aumento,  não  houve  a  realização  de  audiência  pública,

convocada pela ANEEL ou até mesmo pela concessionária.

Nessa esteira,  o CDC prevê,  como direito básico do consumidor,  o

direito à informação adequada e a defesa contra práticas desleais e abusivas, in verbis:

“Art. 6º. São direitos básicos do consumidor:

[…]

III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e

serviços,  com  especificação  correta  de  quantidade,  características,

composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como, sobre os

riscos que apresentem;

IV –  a  proteção  contra  a  publicidade  enganosa  e  abusiva,  métodos

comerciais  coercitivos  ou  desleais,  bem  como,  contra  práticas  e

cláusulas  abusivas  ou  impostas  no  fornecimento  de  produtos  ou

serviços; 

V - a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações

desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que

as tornem excessivamente onerosas; [...]”

(Destacamos)
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Mais evidente ficou a violação do princípio da modicidade tarifária,

na  medida  em  que  é  impossível  identificar  moderação  no  reajuste  perpetrado,  mas  ao

contrário, fica evidente a abusividade do mesmo.

O  princípio  da  modicidade  tarifária  se  encontra  previsto,

expressamente,  no artigo  6º  da Lei  de  Concessões  Públicas  (Lei  nº  8.987/95),  que  assim

prevê:

“Art. 6º. Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação do serviço

adequado  ao pleno atendimento  dos  usuários,  conforme estabelecido

nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

§ 1º. Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade,

continuidade,  eficiência,  segurança,  atualidade,  generalidade,  cortesia

na sua prestação e modicidade das tarifas [...]”. (Destacamos)

No  mesmo  sentido,  o  CDC  assim  dispõe  sobre  a  garantia  de

continuidade da prestação dos serviços públicos essenciais:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas concessionárias,

permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são

obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto

aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único – Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das

obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas

a cumpri-las  e a  reparar  os danos causados,  na forma prevista  neste

código.”

Ainda, o CDC reza que:

“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras

práticas abusivas: 

(…)
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V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;

(...)

Art.  51.  São  nulas  de  pleno  direito,  entre  outras,  as  cláusulas

contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

 X -  permitam ao  fornecedor,  direta  ou  indiretamente,  variação  do

preço de maneira unilateral;”

A  modicidade  da  tarifa é  defendida  pela  doutrina,  tendo  como

principal argumento impedir a sua excessiva oneração, de modo a assegurar acessível a todos

os usuários, uma vez que o serviço público, por definição, corresponde à satisfação de uma

necessidade ou conveniência básica dos membros da Sociedade. 

Por outro lado, é sabido pelos Autores, Excelência, que a fixação das

tarifas não se faz necessariamente por repartição aritmética dos custos entre os usuários. Deve

sim atentar-se para peculiaridades que possam representar  variações  de custos,  desde que

sejam identificáveis de modo inquestionável. Portanto, inaceitável a imposição da forma

pretendida pelas Rés, sem qualquer comprovação, discussão prévia etc., ao arrepio da Lei.

Na  decisão  proferida  na  ação  civil  pública  nº  0015503-

74.2015.4.01.3200, que tramita na 3ª Vara Federal do TRF – 1ª Região (em anexo), que nos

serve  como  precedente,  a  Juíza  Federal  Jaiza  Fraxe  acatou  a  tese  dos  órgãos  defesa  do

consumidor, ao expor, como prática abusiva, o reajuste, conforme transcrevemos:

“[...]

Percebe-se,  então,  que o reajuste  da tarifa,  além de não atender  aos

parâmetros fixados naquela decisão judicial, mostra-se abusivo. Pontuo,

aqui, que tarifa módica não quer dizer, necessariamente, tarifa barata,

mas a menor tarifa que, além de cobrir as despesas da concessionária e

garantir o funcionamento do serviço, também seja capaz de propiciar os

investimentos necessários à expansão e modernização do setor.

[…]

Ademais,  não se pode,  em período de crise  econômica,  de perda de
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direitos sociais e queda do número de empregos,    exigir um aumento

repentino e elevado, repassando aos consumidores, em excesso, os

custos  decorrentes  da  alegada  manutenção  do  equilíbrio

econômico-financeiro  do  contrato  de  concessão.  Os  riscos  da

exploração  e  gerenciamento  da  atividade  não  podem,  assim,  ser

transferidos para o consumidor.

[...]

Assim, não há dúvidas acerca da essencialidade do serviço público de

fornecimento  de  energia  elétrica,  o  que,  inegavelmente,  torna  o

consumidor  hipossuficiente  e  vulnerável,  diante  das  concessionárias.

Entretanto, não é por tal razão que deve ser submetido a abusividades e

altas tarifas, que não correspondem à realidade operacional dos serviços

prestados (…). Portanto, o aumento abusivo da tarifa de energia elétrica

no Amazonas se constitui em ato ilegal, contrário ao sistema jurídico

brasileiro, ofendendo o direito de milhares de consumidores.

[…]

Pelo exposto:

[…]

2. CONCEDO PARCIALMENTE A LIMINAR para determinar que as

requeridas  providenciem,  imediatamente,  a  suspensão  de  qualquer

cobrança  nas  faturas  de  energia  elétrica,  com  base  nos  padrões

reajustados,  de acordo com a Resolução Homologatória  nº 1.980, de

27/10/2015. […]”. (Destacamos)

Assim, com base nos fundamentos fáticos e jurídicos acima expostos e,

diante do precedente do Estado do Amazonas,  acima colacionado, os órgãos de defesa do

consumidor que esta subscrevem, esperam obter a tutela de urgência e o êxito na presente

demanda.

Importante reforçar que o caso ora guerreado é ainda mais grave, pois

as Rés afirmam que havia acúmulo de dívidas de dois anos, sem fazer qualquer comprovação,

nem explicar eventuais providências tomadas à época.
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3.1) DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA IMPLEMENTO DO AUMENTO

DAS TARIFAS:

De acordo com o que bem impõe a Constituição Federal (art. 37, 

caput), um rol de princípios se aplica às entidades da Administração Pública. Desta forma, 

nem à Agência Reguladora (autarquia), muito menos à Concessionária de Energia, se dá 

permissão para escapar às determinações legais de controle de seu funcionamento, in casu, 

especificamente, à necessidade de motivação dos atos administrativos.

Ainda faz parte do imaginário popular, a povoar a cabeça de muitos

operadores do Direito, de que há uma categoria de atos administrativos que prescindem de

justificação para suas práticas. Esses, os atos discricionários, estariam envoltos em um manto

de “conveniência  e  oportunidade”  inexpugnável  ao controle  externo,  infensos  à  crítica  da

conformidade com o Direito, permitindo ao aplicador, “dentro dos limites da lei” fazer o que

mais adequado se lhe pareça com o Poder que possua às mãos. Tal crença se dá por conta da

construção administrativista que se teve de fazer na priscas eras pré-88, onde o respeito ao

ordenamento jurídico se demonstrava pela importância dos Atos Institucionais. Desta forma,

autores de quilate  passaram a considerar,  dentro do que o ordenamento jurídico da época

consagrava,  que  certos  atos  tinham o conteúdo intangível,  distante,  inclusive,  de controle

judicial.

Todavia,  hoje,  sob  o  império  do  princípio  da  legalidade,  sob  as

inarredáveis teias do devido processo legal, não há quem, na administração pública, se possa

furtar à necessidade de fundamentação de qualquer mínima determinação administrativa a

impor restrições a direito de quem quer que seja. Portanto, o aumentar de tarifas de energia

elétrica  deve  ser  acompanhado  de adequada  fundamentação,  a  justificar  qualquer  mínima

alteração nas faturas - quando mais quase 30% (trinta por cento)!

Em havendo duas pessoas jurídicas envolvidas na problemática, há de

se questionar a responsabilidade pela aplicação do aumento: da Concessionária ou da Agência

Reguladora? Óbvio que, por sua própria natureza, a esta última não tem o condão de impor

aumentos de tarifas, pode, como é claro, estabelecer, dentro dos padrões de mercado, fixar -

sempre  com  a  devida  motivação  -,  os  limites  máximos  para  aumentos,  conforme  bem
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estabelece sua lei instituidora:

“Art. 3º  Além das atribuições previstas nos incisos II, III, V, VI, VII,

X, XI e XII do art. 29 e no art. 30 da Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de

1995,  de  outras  incumbências  expressamente  previstas  em  lei  e

observado o disposto no § 1o, compete à ANEEL:

...

XI - estabelecer tarifas para o suprimento de energia elétrica realizado

às  concessionárias  e  permissionárias  de  distribuição,  inclusive  às

Cooperativas  de  Eletrificação  Rural,  enquadradas  como

permissionárias,  cujos  mercados  próprios  sejam  inferiores  a  500

(quinhentos)  GWh/ano,  e  tarifas  de  fornecimento  às  Cooperativas

autorizadas,  considerando  parâmetros  técnicos,  econômicos,

operacionais e a estrutura dos mercados atendidos; 

...

XVIII  -  definir  as  tarifas  de  uso  dos  sistemas  de  transmissão  e

distribuição,  sendo  que  as  de  transmissão  devem  ser  baseadas  nas

seguintes diretrizes:” 

Mais ampla determinação se encontra na Lei nº 8.987/1995:

“Art. 29. Incumbe ao poder concedente:

...

V - homologar reajustes e proceder à revisão das tarifas na forma desta

Lei, das normas pertinentes e do contrato;”

Diante  dos  padrões  máximos  fixados  pela  Agência  Reguladora,  a

Concessionária,  se  necessitasse  efetivar  aumento  nas  faturas  de  energia,  deveria  se

desincumbir  de  adequada  argumentação,  a  justificar  sua  pretensão,  sob  pena  mesmo  de

nulidade, pois como exige o art. 50 da Lei Federal nº 9.784/1999, todo ato administrativo,
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com conteúdo decisório, deve ser adequadamente motivado, com as razões de fato e de direito

a lhe justificar a existência.

Portanto,  a  Concessionária  local  não  poderia  fazer  imposição  de

aumento,  sem  que  os  destinatários  da  medida,  muito  menos  o  Poder  Concedente  fosse

adequadamente  informado  das  razões  a  justificar  o  implemento,  haja  vista,  que a  própria

legislação, a exemplo da Lei nº 9.427/1996, informa que a cobrança de tarifas se deve estribar

na razoável contraprestação pela execução dos serviços prestados:

“Art.  14.  O regime econômico e  financeiro  da concessão de serviço

público  de  energia  elétrica,  conforme  estabelecido  no  respectivo

contrato, compreende:

I - a contraprestação pela execução do serviço, paga pelo consumidor

final com tarifas baseadas no serviço pelo preço, nos termos da Lei nº

8.987, de 13 de fevereiro de 1995;”

Assim, como o próprio art. 6º da Lei nº 8.987/1995, exige modicidade

na  cobrança  das  tarifas,  é  hialino  o  dever  da  Concessionária  na  demonstração  dos

fundamentos de aumento de quase 30% (trinta por cento) das faturas, por através, inclusive,

das planilhas de custo, sob pena de se compreender como ilegal a imposição do aumento, a

incidir  pela  violação  dos  princípios  da  administração  pública,  responsabilização  por

improbidade administrativa (art. 11, da Lei nº 8.429/1992).

3.2) DO REAJUSTE SUBSIDIÁRIO

O reajuste,  em regra,  tem por  objetivo  repor  a  inflação do período,

visando equilíbrio na relação contratual. Todavia, o valor aplicado tem sido muito maior do

que a inflação ao consumidor medida pelo Índice de Preços ao Consumidor-Amplo (IPCA),

causando revolta dos consumidores. 

O  aumento  é  permitido,  desde  que  atenda  determinadas  regras.  A

primeira  delas  é  que o critério  de reajuste  esteja  claramente  previsto  no contrato  e tenha

periodicidade  igual  ou  superior  a  12  (doze)  meses  (art.  6º,  III,  do  Código de  Defesa  do

Consumidor). Existem algumas especificidades nos reajustes, a depender do tipo de contrato
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ou de sua data de assinatura. Nesse sentido, estabelecem os arts. 392 e 513 do CDC.

O IPCA acumulado nos últimos 12 meses, até novembro de 2018, foi

apurado no percentual de 4,03% (quatro ponto três por cento). A grande maioria das despesas

mensais do orçamento doméstico dos consumidores acompanha o IPCA, razão pela qual este

índice deve ser adotado como patamar máximo, para afixação do percentual anual de reajuste

da tarifa de energia elétrica, pela agência reguladora e concessionária, a incidir sobre a conta

de energia paga pelo consumidor final. 

3.3) DA NÃO ADEQUAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO PELA CONCESSIONÁRIA:

Rondônia é um dos estados do Brasil que mais sofre com a péssima

qualidade  dos  serviços  prestados  pelas  concessionárias  que  gerem  os  serviços  públicos

delegados, em especial, a concessionária Energisa (Requerida).

Isso  porque  é  muito  comum,  na  rotina  do  rondoniense,  ocorrer

constantes  quedas  no  fornecimento  de  energia  elétrica  que,  por  vezes  danificam  os

eletrodomésticos e equipamentos eletrônicos dos usuários, além de causar enormes prejuízos

para o comércio atacadista, varejista, indústria e ao produtor rural que amargam cifras negras.

Isso contradiz com a natureza da descentralização do serviço público

2  Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:
(Redação dada pela Lei nº 8.884, de 11.6.1994)

V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;
X - elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços
XIII - aplicar fórmula ou índice de reajuste diverso do legal ou contratualmente estabelecido.

Parágrafo único. Os serviços prestados e os produtos remetidos ou entregues ao consumidor, na
hipótese prevista no inciso III, equiparam-se às amostras grátis, inexistindo obrigação de pagamento.

3  Art.  51.  São  nulas  de  pleno  direito,  entre  outras,  as  cláusulas  contratuais  relativas  ao
fornecimento de produtos e serviços que:

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em
desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

X - permitam ao fornecedor, direta ou indiretamente, variação do preço de maneira unilateral;
XI - autorizem o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente, sem que igual direito seja

conferido ao consumidor;
§ 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que: 
III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e

conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.
§ 2° A nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato, exceto quando de

sua ausência, apesar dos esforços de integração, decorrer ônus excessivo a qualquer das partes.
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por meio das concessões, pois nesse caso, o Estado reconhece que não possui gerenciamento

moderno  e  repassa  a  execução  de  determinada  atividade  a  ele  incumbida  a  um terceiro

(concessionário) esperando desse uma excelência na gestão do serviço público delegado.

No caso sub judice, como já informado, o vínculo da Concessionária

com a Administração Pública Concedente, ambas Requeridas, se deu por meio de Contrato de

Prestação de Serviço Público de Energia Elétrica.

Assim sendo, dentro das atribuições da Agência Nacional de Energia

Elétrica (Aneel)  não há dúvidas que a primordial  é o controle  e a fiscalização do serviço

prestado zelando pelo aprimoramento do sistema elétrico nacional.

Na prática, não se ouve falar em fiscalização por parte da Aneel e as

cidades de Rondônia padecem com uma grande quantidade de apagões, interrupções e toda

forma  de  descontinuidade  no  fornecimento  de  energia  elétrica,  o  que  é  facilmente

comprovado por consultas na internet, bem como pelo próprio processo judicial em trâmite

perante  a  2ª.  Vara  Federal  dessa  Seção  Judiciária,  Autos  n.  0011930-44.2015.401.4100,

também  movido  pelos  mesmos  subscritores,  possuindo  aqueles  autos  farto  material

comprobatório.

Não  se  verifica,  portanto,  uma  contraprestação  por  parte  da

Concessionária Ré ao Consumidor, não sendo admissível que o consumidor seja mais onerado

em sua fatura, sem que haja uma real melhoria na prestação.

Há nesse contexto, uma perigosa permissividade entre a Administração

Federal e um Particular que não atendem aos interesses dos usuários, pois impede que haja

uma fiscalização adequada nem uma razoabilidade nos reajustes como se tem verificado.

Assim,  há  razões  fartas  para  extinguir  o  contrato  de  concessão  em

comento por caducidade pela não adequação do serviço que tem sido prestado, muito menos

razão há de se permitir um reajuste que está fora da realidade.

Dessa forma,  os Requerentes  pugnam pelo reconhecimento  da baixa

qualidade  do serviço  prestado pela  Concessionária  sendo anulada  a  Decisão  emitida  pela

Aneel pela ausência de adequação do serviço prestado ao Usuário, com fundamento no §1º do

art. 6º da Lei nº 8987/95.
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3.4) DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS

Excelência, o contrato mantido entre a Ré Energisa e os consumidores

(anexo) é de adesão, de redação reduzida, genérica, incompleto. E o mesmo faz menção às

Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica (anexo), que deve prevalecer. Ocorre

que referido regulamento é um acinte aos princípios que norteiam as relações de consumo. A

título de exemplo, o art. 62 diz o seguinte:

IV – aplicação da tarifa e dos tributos, assim como a forma de reajuste

da  tarifa,  de  acordo  com os  valores  e  procedimentos  definidos  pela

ANEEL;

Nota-se  que  não  há  qualquer  garantia  de  equilíbrio,  transparência,

razoabilidade, respeito à modicidade tarifária, enfim, tudo é meticulosamente elaborado para

conceder “poder total” à Aneel em detrimento dos Consumidores. Aliás, não é segredo que no

Brasil, as Agências “Reguladoras” não têm foco na proteção do Consumidor.

Diante  do  exposto,  é  medida  de  rigor  a  declaração  de  nulidade  de

qualquer  cláusula contrária  aos  princípios  que regem as relações  de consumo,  bem como

aquelas que se amoldam no rol exemplificativo do artigo 51, CDC.

3.5) DO RESSARCIMENTO PELA COBRANÇA INDEVIDA.

O Código  de  Defesa  do  Consumidor  possui  regramento  normativo

para  a  situação  fática  que  se  observa  nesta  demanda,  conforme  é  expresso  seu  art.  42,

parágrafo único:

Art. 42. (...)

Parágrafo  único.  O  consumidor  cobrado  em  quantia  indevida  tem

direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou

em excesso,  acrescido  de  correção  monetária  e  juros  legais,  salvo

hipótese de engano justificável. 

Cuida-se de medida repreendedora, que visa punir o fornecedor que,

valendo-se  da  condição  superior  que  guarda  na  relação  de  consumo,  obtém  vantagem
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pecuniária indevida em detrimento do consumidor.

Doutrinariamente,  a aplicabilidade do dispositivo legal  se revela de

maneira  bem objetiva,  bastando o preenchimento de dois requisitos objetivos: i)  cobrança

indevida;  ii)  pagamento  pelo  consumidor  do  valor  indevidamente  cobrado.  Conquanto  a

norma fale em pagar "em excesso", dando a entender que existe valor correto e algo a mais

(excesso), o excesso pode ser tudo, quando o consumidor nada dever. 

Dessa maneira, o agir das Rés se amolda ao previsto no dispositivo

legal  supracitado,  porquanto  demonstrada  a  cobrança  abusiva  decorrente  do  aumento  das

tarifas de energia.

Ressalte-se  a  importância  da  rigorosa  repressão  a  tal  conduta,  do

contrário, poder-se-ia estimular as distribuidoras de energia a lesarem os consumidores, uma

vez que, embora descumprindo a legislação de proteção ao consumidor, a equação econômica

resultante da cobrança irregular seja amplamente favorável a seus interesses.

Assim,  devida  é  a  repetição  do  indébito,  em  dobro,  da  parte

correspondente ao aumento, nos termos do parágrafo único do art. 42 cumulado com o art. 14

e o art. 12, todos do Código de Defesa do Consumidor, e ainda o art. 37, §6º, da Constituição

Federal.

De se destacar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento

no sentido de que é cabível a devolução em dobro nos casos de cobrança indevida de tarifa de

serviço público, salvo comprovação de engano justificável. Ainda de acordo com o Tribunal

da Cidadania, o engano é considerado justificável quando não decorre de dolo ou culpa na

conduta do prestador de serviço.

Todavia, por meio da imposição de aumento abusivo, as Rés acabam,

inequivocamente  impondo  dano  aos  consumidores,  dado  que  a  cobrança,  além  de  não

encontrar amparo legal, vitupera os orçamentos e causa prejuízos em geral.

3.6) DO DANO SOCIAL

De acordo  com  o  exposto  pelo  Ministro  do  Superior  Tribunal  de

Justiça, Raul Araújo, em seu voto na Reclamação nº 10.062/GO, a “doutrina moderna tem
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admitido, diante da ocorrência de ato ilícito, a possibilidade de condenação ao pagamento de

indenização por dano social, como categoria inerente ao instituto da responsabilidade civil,

além dos danos materiais, morais e estéticos”. Estes, os danos sociais, podem ser considerados

como os que causam um rebaixamento no nível de vida da coletividade e que decorrem de

conduta socialmente reprováveis, como bem prescreve Antônio Junqueira de Azevedo: 

“Portanto,  a  nossa  tese  é  bem clara:  a  responsabilidade  civil  deve

impor indenização por danos individuais e por danos sociais. Os danos

individuais  são  os  patrimoniais,  avaliáveis  em  dinheiro,  -  danos

emergentes  e  lucros  cessantes  -,  e  os  morais,  -  caracterizados  por

exclusão e arbitrados como compensação para a dor, para lesões de

direito  de personalidade e para danos patrimoniais  de quantificação

precisa  impossível.  Os  danos  sociais,  por  sua  vez,  são  lesões  à

sociedade,  no  seu  nível  de  vida,  tanto  por  rebaixamento  de  seu

patrimônio moral - principalmente a respeito da segurança - quanto

por diminuição por dolo ou culpa grave, especialmente, repetimos, se

atos  que  reduzem  as  condições  coletivas  de  segurança,  e  de

indenização  dissuasória,  se  atos  em  geral  de  pessoa  jurídica,  que

trazem uma diminuição do índice de qualidade de vida da população”.

Nessa esteira, a compreensão do Conselho da Justiça Federal, quando

da interpretação do art. 944 do Código Civil, onde se extrai da expressão “dano”, também os

conhecidos  como “sociais”,  conforme Enunciado  456,  aprovado na  V Jornada de Direito

Civil:

Enunciado 456: A expressão “dano” no art.  944 abrange não só os

danos  individuais,  materiais  ou  imateriais,  mas  também  os  danos

sociais,  difusos,  coletivos  e  individuais  homogêneos  a  serem

reclamados pelos legitimados para propor ações coletivas.

De  acordo  com  tal  conceituação,  tem-se  in  casu  dano  social

perpetrado  pelas  Rés,  na  medida  que  seus  atos,  conforme  se  prova  nesta  exordial,  são
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negativamente exemplares, a extrapolar a esfera, tanto individual de todos os consumidores

do Estado doe Rondônia. Típico caso a causar mal estar social, envolvendo interesses difusos,

dadas suas vítimas serem indetermináveis (art. 81, parágrafo único, I do CDC).

Por conta da extensão do dano, bem como da indeterminabilidade das

vítimas, a fixação da reparação civil não se encontra limitada ao sofrimento individual de cada

um dos consumidores, nem lhes cabe, muito menos, a destinação da indenização. Em verdade,

como já prevê a Lei da Ação Civil Pública, em seu art. 13, a condenação deve se reverter em

depósito para fundo específico, qual seja o estadual de defesa do consumidor, de modo que

seus  recursos  sejam,  de  forma  difusa,  aproveitados  em prol  da  população  do  Estado  de

Rondônia.

3.6.1) DA MAGNITUDE DO DANO CAUSADO

As  duas  condutas  das  Rés  são  geradoras  de  danos  a  todos  os

consumidores de energia elétrica do Estado de Rondônia.

Tal se verifica, pois a conduta viola postulado básico da boa-fé e o

dever de informação, impõe a todo o Estado a cobrança de tarifa abusivamente majorada, sem

qualquer  medida  a  lhe  justificar,  causando  mal-estar  geral  na  população  pela  flagrante

situação de impotência: é desta forma mesmo? Qualquer valor pode ser assacado contra os

consumidores?

Fica constatado escárnio para com a população e indiferença face ao

Código de Defesa do Consumidor. A permanência da impunidade fará com que novos atos de

violação aos direitos dos consumidores - como tantos outros que se buscam combater - voltem

a ocorrer, com a certeza de impunidade. 

Quando todo um estado é vítima de conduta unilateral, a causar danos

de tal monta, se deve impor reparação social de caráter pedagógico.

3.6.2) DO CÁLCULO DO VALOR DO DANO SOCIAL 

Estando demonstrada a gravidade dos danos causados pelas Rés, se
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tem por necessária a fixação de valor capaz de servir como punição pelas perdas sofridas pela

coletividade. Todavia, como é cediço, tal não é uma das tarefas mais fáceis.

Primeiro,  pois  o  conceito  de  dano  social,  como  uma  subcategoria

autônoma dos danos morais coletivos é um conceito ainda em consolidação, em que pese sua

importância inegável frente a recentes julgados nos diversos tribunais, sobretudo no Superior

Tribunal  de  Justiça.  Segundo,  pois,  se  a  mensuração  de  um  dano  moral  já  demanda

quantificações por vezes subjetivas, imagine-se a mensuração de um dano ocasionado a uma

coletividade, como é o caso do dano social, na medida em que atinge de forma difusa seus

indivíduos.

O que se tem por certo é que, mesmo nas mais comezinhas violações a

direitos individuais, o valor da reparação moral não pode ser sacado pelo magistrado duma

cartola, sob pena de causar prejuízo ao Autor, pela insuficiência, ou ao Réu, pelo extremo

rigor. Como bem assenta a jurisprudência, qualquer que seja o método aplicado, o julgador

não  tem  podido  se  furtar  aos  padrões  de  proporcionalidade/razoabilidade.  Vide  julgados

abaixo, do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO

ESPECIAL.  INSCRIÇÃO  INDEVIDA  EM  CADASTRO  DE

INADIMPLENTES.  PRECLUSÃO  LÓGICA.  INEXISTÊNCIA.

DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR

ARBITRADO, QUANDO SE MOSTRAR EM DESACORDO COM

OS  PRINCÍPIOS  DA  RAZOABILIDADE  E

PROPORCIONALIDADE.

1.  No  caso  concreto,  a  executada,  em  cumprimento  provisório  de

sentença, efetuou o depósito do valor estabelecido a título de danos

morais,  apenas  para  garantir  o  juízo.  Portanto,  tal  atitude  não  se

mostra incompatível com a vontade de recorrer, inexistindo a alegada

preclusão lógica.

2. Nos termos da jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal

de Justiça, a revisão de indenização por danos morais é possível em

recurso  especial  quando  o  valor  fixado  nas  instâncias  locais  for
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exorbitante  ou  ínfimo,  de  modo  a  afrontar  os  princípios  da

razoabilidade e da proporcionalidade.

3. Na hipótese, deve ser mantida a decisão agravada que, fundada no

entendimento  pacífico  desta  Corte,  reduziu  o  quantum inicialmente

estabelecido  em R$ 30.000,00 (trinta  mil  reais)  para  R$ 15.000,00

(quinze mil reais).

4. Agravos regimentais a que se nega provimento.

(AgRg  no  AREsp  37.228/MS,  Rel.  Ministro  LUIS  FELIPE

SALOMÃO,  QUARTA  TURMA,  julgado  em  12/06/2012,  DJe

19/06/2012)

(Grifo Nosso)

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.

EMPRÉSTIMO  CONSIGNADO  SEM  ANUÊNCIA  DO

CONTRATANTE.  INDENIZAÇÃO  POR  DANO  MORAL.

REVISÃO DO VALOR. DESNECESSIDADE.

1.  Admite  a  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,

excepcionalmente, em recurso especial,  reexaminar o valor fixado a

título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado.

Hipótese,  todavia,  em  que  o  valor  foi  estabelecido  na  instância

ordinária  atendendo  às  circunstâncias  de  fato  da  causa,  de  forma

condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg  no  REsp  1304267/AM,  Rel.  Ministra  MARIA  ISABEL

GALLOTTI,  QUARTA  TURMA,  julgado  em  21/06/2012,  DJe

27/06/2012)

(Grifo Nosso)

Conquanto  se  tenha  por  inexorável  a  fixação  da  indenização  pelo

magistrado, não é de se apetecer entregar-lhe integralmente a árdua tarefa de tal cômputo –

quanto mais no caso em tela, a envolver a um rebaixamento no nível de vida da coletividade e
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que  decorrem  de  condutas  socialmente  reprováveis  –,  razão  pela  qual,  a  se  justificar  a

indenização abaixo delineada,  se tem por bem a exposição dos critérios sobre os quais se

funda.

Importante,  contudo,  ressaltar  que,  de  lege  lata,  inexistem padrões

objetivos para a fixação dos danos morais, conforme já ressaltado pelo Ministro Paulo de

Tarso Sanseverino, em voto no Resp 1.152.541-RS.

A  questão  relativa  à  reparação  dos  danos  extrapatrimoniais,

especialmente a quantificação da indenização correspondente,  constitui  um dos problemas

mais delicados da prática forense na atualidade, em face da dificuldade de fixação de critérios

objetivos para o seu arbitramento.

Muito embora haja insatisfação geral quanto à falta de critérios legais,

não se está a pleitear tabelamento, pois como salienta o magistrado no mesmo julgado, “a

experiência  brasileira,  porém,  de tarifamento  legal  da indenização por  dano moral  não se

mostrou satisfatória”.

Discussões à parte, o que se tem por inconteste é que o Código Civil

de  2002,  revogando  tímida  parametrização  conduzida  nos  arts.  1.538,  1.547  e  1.548  do

diploma de 1916, estabelece em seu art.  944 condição aberta ao assentamento dos danos,

inclusive morais, dispondo que a indenização mede-se pela extensão do dano.

Mas como se mede a extensão do dano social? Diplomas de outrora

chegaram a encetar uma relativa dosimetria, se não especificamente ao dano social, ao menos

referente  ao  dano  moral,  como  se  observa  do  art.  84  do  Código  Brasileiro  de

Telecomunicações (Lei nº 4.117/1962) e art. 53 da Lei de Imprensa (Lei nº 5.250/1967):

Art.  84.  Na  estimação  do  dano  moral,  o  Juiz  terá  em  conta,

notadamente,  a  posição  social  ou  política  do  ofendido,  a  situação

econômica do ofensor, a intensidade do ânimo de ofender, a gravidade

e repercussão da ofensa. (Código Brasileiro de Telecomunicações)

 E ainda:

Art. 53. No arbitramento da indenização em reparação do dano moral,

o juiz terá em conta, notadamente:
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I - a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, a natureza e

repercussão da ofensa e a posição social e política do ofendido;

II -  A intensidade do dolo ou o grau da culpa do responsável,  sua

situação econômica e sua condenação anterior em ação criminal ou

cível fundada em abuso no exercício da liberdade de manifestação do

pensamento e informação;

III  -  a  retratação  espontânea  e  cabal,  antes  da  propositura  da ação

penal ou cível, a publicação ou transmissão da resposta ou pedido de

retificação,  nos  prazos  previstos  na  lei  e  independentemente  de

intervenção judicial, e a extensão da reparação por êsse meio obtida

pelo ofendido. (Lei de Imprensa)

Tais  paradigmas  vêm  sendo  observados  em  julgados  do  Superior

Tribunal  de  Justiça,  quanto  referentes  aos  danos  morais,  e  que  podem ser  utilizados  por

analogia, os quais podem ser relacionados como os seguintes critérios: 1) Razoabilidade; 2)

Proporcionalidade; 3) Bom-senso; 4) Circunstâncias do caso concreto – contornos fáticos e

circunstanciais; 5) Contexto fático-probatório dos autos; 6) Condições econômicas das partes.

Hodiernamente  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  vem se  valendo  de

técnica  mais  precisa  para  a  quantificação  do dano moral:  o  método  bifásico.  Trata-se  de

critério que, em que pese não seja ainda pacificamente aplicado na fixação do dano social,

certamente há de trazer um norte na aferição de um valor.

Conforme  se  observa  do  julgado  infra,  o  Ministro  Paulo  de  Tarso

Sanseverino vem estabelecendo critério que tem permitido o balizamento das indenizações

por dano moral, que se constitui em duas fases:

RECURSO  ESPECIAL.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.  DANO

MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO

DE  CRÉDITO.  QUANTUM  INDENIZATÓRIO.  DIVERGÊNCIA

JURISPRUDENCIAL.  CRITÉRIOS  DE  ARBITRAMENTO

EQUITATIVO  PELO  JUIZ.  MÉTODO  BIFÁSICO.

VALORIZAÇÃO  DO  INTERESSE  JURÍDICO  LESADO  E  DAS

CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO.
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1. Discussão restrita à quantificação da indenização por dano moral

sofrido pelo devedor por ausência de notificação prévia antes de sua

inclusão em cadastro restritivo de crédito (SPC).

2.  Indenização  arbitrada  pelo  tribunal  de  origem  em  R$  300,00

(trezentos reais).

3. Dissídio jurisprudencial caracterizado com os precedentes das duas

turmas integrantes da Segunda Secção do STJ.

4.  Elevação  do valor  da  indenização  por  dano moral  na  linha  dos

precedentes desta Corte, considerando as duas etapas que devem ser

percorridas para esse arbitramento.

5.  Na  primeira  etapa,  deve-se  estabelecer  um valor  básico  para  a

indenização,  considerando o interesse jurídico lesado, com base em

grupo  de  precedentes  jurisprudenciais  que  apreciaram  casos

semelhantes.

6.  Na segunda etapa,  devem ser  consideradas  as  circunstâncias  do

caso,  para  fixação  definitiva  do  valor  da  indenização,  atendendo  a

determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz.

7. Aplicação analógica do enunciado normativo do parágrafo único do

art. 953 do CC/2002.

8. Arbitramento do valor definitivo da indenização, no caso concreto,

no montante aproximado de vinte salários mínimos no dia da sessão

de julgamento, com atualização monetária a partir dessa data (Súmula

362/STJ).

9. Doutrina e jurisprudência acerca do tema.

10. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(REsp  1152541/RS,  Rel.  Ministro  PAULO  DE  TARSO

SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2011, DJe

21/09/2011)

Desta forma, considerando-se tão somente o interesse jurídico lesado,
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pode-se  obter  standard  quanto  ao  tema  em  voga  mediante  a  análise  de  precedentes

jurisprudenciais (demonstrados no subcapítulo abaixo).

Todavia, consoante destacado do voto do Ministro Relator, tal padrão

deve ser temperado com as circunstâncias do caso, quais sejam: A)a gravidade do fato em si e

suas consequências para a vítima (dimensão do dano); B) a intensidade do dolo ou o grau de

culpa do agente (culpabilidade do agente); C) a eventual participação culposa do ofendido

(culpa concorrente da vítima); D) a condição econômica do ofensor; E. as  condições

pessoais da vítima (posição política, social e econômica).

Importante  sopesar  que  o  método,  utilizado  para  a  gradação  de

indenizações  individuais,  leva  em consideração  as  condições  pessoais  da  vítima,  o  que é

incabível  no  caso  em  tela,  onde  não  se  está  a  analisar  as  minudências  do  sofrimento

individual, mas sim daquilo que se encontra em todos plasmado.

Todavia, tal peculiaridade não impede a utilização do parâmetro, haja

vista  serem identificáveis,  nos  dizeres  da Ministra  Eliana  Calmon (RE 1.057.274-RS),  na

coletividade  atingida  pelo  dano  moral,  peculiaridades  inerentes  ao  grupo,  uníssonas,  a

permitir o isolamento de suas especiais condições:

“O dano moral extrapatrimonial deve ser averiguado de acordo com as

características  próprias  aos  interesses  difusos  e  coletivos,

distanciando-se quanto aos caracteres próprios das pessoas físicas que

compõem  determinada  coletividade  ou  grupo  determinado  ou

indeterminado de pessoas, sem olvidar que é a confluência dos valores

individuais que dão singularidade ao valor coletivo.

O dano  moral  extrapatrimonial  atinge  direitos  de  personalidade  do

grupo ou coletividade enquanto realidade massificada, que a cada dia

mais  reclama  soluções  jurídicas  para  sua  proteção.  É evidente  que

uma  coletividade  de  índios  pode  sofrer  ofensa  à  honra,  à  sua

dignidade, à sua boa reputação, à sua história, costumes e tradições.

Isso não importa  exigir  que a coletividade sinta a dor,  a repulsa,  a

indignação tal  qual  fosse um indivíduo isolado.  Estas  decorrem do

sentimento  coletivo  de  participar  de  determinado  grupo  ou
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coletividade,  relacionando  a  própria  individualidade  à  idéia  do

coletivo”.

Identificando-se,  pois,  método objetivo  à fixação dos danos sociais

provados  pelos  consumidores  do  Estado  de  Rondônia,  assim  como  estando  patente  a

indiferença  das  Rés  para  com a  violação  de  suas  garantias  legais,  resta,  tão  somente,  a

quantificação, nos moldes abaixo delineados.

3.7) DA TEORIA DO DESESTÍMULO / PUNITIVE DAMAGES

Apesar  de  não  diretamente  relacionada  dentre  os  critérios  acima

elencados, a Teoria do Desestímulo permeia a raciocínio dos julgados esposados no Superior

Tribunal de Justiça, conforme se demonstra infra:

ADMINISTRATIVO  –  RESPONSABILIDADE  CIVIL  –  MORTE

POR  CHOQUE  ELÉTRICO  –  DANO  MORAL  –  VALOR  DA

INDENIZAÇÃO  –  JUROS  DE  MORA  –  TERMO  INICIAL  –

SÚMULA 54/STJ. 

1. O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de

atender a sua dupla função: reparar o dano, buscando minimizar a dor

da vítima, e punir o ofensor, para que não volte a reincidir. 

2. Posição jurisprudencial que contorna o óbice da Súmula 7/STJ, pela

valoração jurídica da prova. 

3. Fixação de valor que não observa regra fixa, oscilando de acordo

com os contornos fáticos e circunstanciais. 

4. Acórdão que fixou o valor do dano moral em R$ 20.000,00 (vinte

mil reais) reais que se mantém. 

5. Em se tratando de ilícito extracontratual, incide o teor da Súmula

54/STJ, sendo devidos juros moratórios a partir do evento danoso. 

6. Recurso especial improvido. 
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(STJ  -  REsp  768.992/PB,  Rel.  Ministra  Eliana  Calmon,  Segunda

Turma, julgado em 23.05.2006, DJ 28.06.2006 p. 247) 

Oras, como se pretende debelar lesão à coletividade, por óbvio que o

valor  a  ser  fixado como reparação  pelos  danos sociais  não  pode ser  tacanho  a ponto  de

estimular  a  indiferença das Rés.  Não, o quantum indenizatório  deve carrear  nítida  função

punitiva quando, como no caso em tela, se praticam condutas socialmente reprováveis. E a

finalidade não é outra, se não evitar a reincidência de fatos semelhantes. 

Decerto que o avigoramento da reparação social não se pode constituir

em lugar-comum, sob pena mesmo de aviltamento do conceito das punitive damages, razão

pela qual se demanda, como destacado pelo Ministro Massami Uyeda (REsp nº 1.221.756-

RJ), que a lesão – em especial à coletividade – seja de singular gravidade.

Todavia, é importante deixar assente que não é qualquer atentado aos

interesses  dos  consumidores  que  pode  acarretar  dano  moral  difuso,  que  dê  ensanchas  à

responsabilidade civil. Ou seja, nem todo ato ilícito se revela como afronta aos valores de uma

comunidade. Nessa medida, é preciso que o fato transgressor seja de razoável significância e

desborde  os  limites  da  tolerabilidade.  Ele  deve  ser  grave  o  suficiente  para  produzir

verdadeiros  sofrimentos,  intranquilidade  social  e  alterações  relevantes  na  ordem

extrapatrimonial coletiva.

Diante do exposto, dever-se-á, no caso em tela, para além dos critérios

decorrentes do método bifásico, revestir a quantificação da reparação civil, com a orientação

para o desestímulo das condutas lesivas aos consumidores.

 

3.8)  DO MÉTODO BIFÁSICO – FIXAÇÃO DO DANO SOCIAL

Da  pesquisa  dos  mais  recentes  julgados  do  Superior  Tribunal  de

Justiça sobre reparação moral por prejuízos semelhantes, quais sejam, a majoração abusiva de

tarifas de serviços públicos, identifica-se um razoável padrão nas condenações individuais,

que orla pelo valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): AgRg no AREsp 147428 / RJ;  AREsp

646815 ; AREsp 482031 ; AREsp  400873;  AREsp  266266;  AREsp  257055;  AREsp

252559 .

Tal  padrão  pode  servir  de  parâmetro  para  a  fixação  dos  danos
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punitivos na primeira fase do critério bifásico. In casu, trata-se de abalo a prejudicar todos os

consumidores de energia de Rondônia, os quais, salvo urgente medida judicial, já neste mês,

serão  obrigados  a  arcar  com  as  contas  abusivamente  majoradas.  Tudo  a  prejudicar  um

universo de mais de 641.000 (seiscentos e quarenta e um mil) consumidores. É evidente e

salta aos olhos os danos, alguns casos irreparáveis, que as Rés vêm impondo a todas essas

pessoas, o que não pode encontrar albergue no Direito.

As situações observadas nos precedentes acima indicados dão conta

de  prejuízos  individuais  provados  por  períodos  variados  de  tempo.  Desta  forma,  para

utilização do padrão médio se deve levar em conta que tal indica reparação não por mês de

dano  sofrido,  mas  sim  do  período  querelado.  Assim,  para  não  distanciamento  da

razoabilidade,  se tem por coerente a fixação dos valores indenizatórios de acordo com os

padrões do art.  260 do CPC, ou seja, para cômputo do dano social se deve trabalhar com

duodécimo do valor médio.

Assim,  ao se utilizar  por base o critério  bifásico,  já consagrado na

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para a fixação do dano individual, e tomando

por base o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) por consumidor afetado (641 mil), ter-se-á,

como danos indenizáveis à sociedade, e em caráter punitivo, considerando-se unicamente o

dano  decorrente  dos  prejuízos  gerados  no  presente  mês,  o  valor  de  R$  256.400.000,00

(duzentos e cinquenta e seis milhões e quatrocentos mil reais).

Observando-se  que  o  grau  de  culpa  dos  agentes  sobejam  claros,

estando patentes as falhas na prestação dos serviços pelas Rés, assim como se tem por patente

sua indiferença com os danos; que inexiste culpa dos ofendidos no evento danoso, tendo sido

toda a coletividade tomada de surpresa;  que as condições econômicas das Rés, revelam-se

robustecidas, razão pela qual eventual indenização de pouca monta não traduzirá o necessário

efeito  pedagógico;  que,  por  fim,  as  condições  pessoais  das  vítimas,  consumidores  da  Ré

atestam extrema vulnerabilidade; que a gravidade do fato, que apesar de se revelar de grande

proporção, a provocar abalo na vida de toda população do Estado, ainda é potencial, portanto,

por tal situação, tem-se por razoável que o valor-base represente fração correspondente a R$

25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais). É o que se sugere.

Desta  forma,  tendo  em  vista  a  efetiva  necessidade  punitiva  da

reparação  moral  aos  danos  provocados  à  coletividade,  não  se  deve  estabelecer  valor
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indenizatório menor que o base, sob pena de se estimular que novas práticas deletérias sejam

perpetradas  contra  os  consumidores.  Ou  seja,  tal  indenização  deve  ser  suficiente  para

desestimular novas negligências, como as já relatadas, demonstrando-se às Rés ser-lhes mais

caro pagar pelo seu erro do que respeitar o cidadão.

3.9) DO DANO MORAL COLETIVO

Recentemente, costuma-se fazer distinção antes inédita na doutrina e

jurisprudência. O que antes se chamava de dano moral coletivo, hoje é utilizado apenas para

delimitar os danos de ordem patrimonial em que as vítimas podem ser individualizadas, ao

passo  que  o dano difuso,  em que não se pode individualizar  as  vítimas,  sendo um dano

causado a toda uma coletividade, passa a ser denominado dano social.

O dano moral coletivo abrange aqueles danos decorrentes de ofensa a

interesses  de  uma  coletividade,  onde  é  possível  individualizar  as  vítimas,  ou  seja,  nas

hipóteses  de  ofensa  a  interesse  coletivo  em  sentido  estrito  e  a  direitos  individuais

homogêneos.  Tal  categoria  de  dano  já,  há  certo  tempo,  vem  sendo  reconhecida  pela

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se destaca:

Civil e processo civil. Recurso especial. Ação civil pública proposta

pelo  PROCON  e  pelo  Estado  de  São  Paulo.  Anticoncepcional

Microvlar.  Acontecimentos  que  se  notabilizaram como  o  'caso  das

pílulas  de  farinha'.  Cartelas  de  comprimidos  sem  princípio  ativo,

utilizadas  para  teste  de  maquinário,  que  acabaram  atingindo

consumidoras  e  não  impediram  a  gravidez  indesejada.  Pedido  de

condenação  genérica,  permitindo  futura  liquidação  individual  por

parte das consumidoras lesadas. Discussão vinculada à necessidade de

respeito  à  segurança  do  consumidor,  ao  direito  de  informação  e  à

compensação pelos danos morais sofridos. [...] A mulher que toma tal

medicamento tem a intenção de utilizá-lo como meio a possibilitar sua

escolha quanto ao momento de ter filhos,  e a falha do remédio,  ao

frustrar  a opção da mulher,  dá ensejo à obrigação de compensação

pelos  danos  morais,  em liquidação  posterior.  Recurso  especial  não
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conhecido. (STJ, REsp. 866.636/SP, DJ 06/12/2007, a 3ª Turma)

Em sendo nítido o prejuízo a cada um dos consumidores, por conta da

lesão coletiva, cabível, então, a reparação. Para tanto, ainda que sobejem provas quanto aos

danos provocados pelas Rés, tem-se por despicienda tal incumbência, posto que, para efeitos

de responsabilização pelos danos à coletividade,  a jurisprudência é uníssona em afirmar a

desnecessidade  de  sua  comprovação  –  sob  pena  do  próprio  esvaziamento  da  demanda  –

havendo, sim, a necessidade de demonstração do evento danoso acima esmiuçados, como sói

claro pelo julgado infra:

ADMINISTRATIVO - TRANSPORTE - PASSE LIVRE - IDOSOS –

DANO  MORAL  COLETIVO  -  DESNECESSIDADE  DE

COMPROVAÇÃO DA DOR E DE SOFRIMENTO - APLICAÇÃO

EXCLUSIVA  AO  DANO  MORAL  INDIVIDUAL  –

CADASTRAMENTO  DE  IDOSOS  PARA  USUFRUTO  DE

DIREITO - ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA PELA EMPRESA DE

TRANSPORTE - ART. 39, § 1º DO ESTATUTO DO IDOSO – LEI

10741/2003 VIAÇÃO NÃO PREQUESTIONADO.

1. O dano moral coletivo, assim entendido o que é transindividual e

atinge  uma  classe  específica  ou  não  de  pessoas,  é  passível  de

comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva

dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como

segmento, derivado de uma mesma relação jurídicabase.

2. O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor,

de  sofrimento  e  de abalo  psicológico,  suscetíveis  de apreciação  na

esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos.

3. Na espécie, o dano coletivo apontado foi a submissão dos idosos a

procedimento  de cadastramento  para o gozo do benefício  do passe

livre,  cujo  deslocamento  foi  custeado  pelos  interessados,  quando o

Estatuto  do  Idoso,  art.  39,  §  1º  exige  apenas  a  apresentação  de

documento de identidade.

4. Conduta da empresa de viação injurídica se considerado o sistema
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normativo.

5.  Afastada  a  sanção  pecuniária  pelo  Tribunal  que  considerou  as

circunstancias fáticas e probatória e restando sem prequestionamento

o Estatuto do Idoso, mantém-se a decisão.

Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1057274/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA

TURMA, julgado em 01/12/2009, DJe 26/02/2010)

Assim,  como  as  Rés,  nos  termos  do  previsto  na  Constituição,

respondem objetivamente por seus atos, e como a estas não se aplicam escusas pelos defeitos

dos produtos/serviços, por condicionarem-se, nos dizeres de Nelson Nery Junior, à teoria do

risco da atividade, tem-se como inafastável a sua responsabilização.

Todavia, como a indenização decorrente da reparação coletiva deverá

ser revertida em benefício de cada uma das famílias vítimas, tal se deve dar em conformidade

com o que dispõem os arts. 95 e 97 do Código de Defesa do Consumidor:

Art.  95.  Em  caso  de  procedência  do  pedido,  a  condenação  será

genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados.

Art.  97.  A  liquidação  e  a  execução  de  sentença  poderão  ser

promovidas  pela  vítima  e  seus  sucessores,  assim  como  pelos

legitimados de que trata o art. 82.

Portanto,  a  fixação  do  dano  deve  se  dar  de  forma  genérica,  na

sentença, nos termos dispostos no art. 95 do CDC, sendo permitido, em fase de execução (ou

em processo autônomo de execução), nos termos do art. 97, que a liquidação e a execução de

sentença  possam  ser  promovidas  pelas  vítimas  e  seus  sucessores,  assim  como  pelos

legitimados de que trata o art. 82 do CDC.

A Constituição Federal, em seu artigo 5°, inciso X, assegura o direito
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à indenização por danos materiais e morais ocasionados a qualquer pessoa que assim

fizer prova em juízo. Por seu turno, o CDC garante aos consumidores a efetiva prevenção e

reparação dos danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos (CDC, artigo

6°, inciso VI).

O STJ, por sua vez, considera que as recentes decisões acerca do dano

moral  coletivo  contribuíram para  a  inovação  da  jurisprudência  sobre  o  tema,  firmando  o

entendimento  de  que,  quando são  atingidos  valores  e  interesses  fundamentais  de  um

grupo, não há como negar a essa coletividade a defesa do seu patrimônio imaterial. As

ações  podem tratar  de dano ambiental,  desrespeito  ao direito  do consumidor,  danos ao

patrimônio histórico e artístico, violação à honra de determinada comunidade e até fraude em

licitações.

De acordo com a ministra Nancy Andrighi, do STJ, o CDC foi um

divisor de águas no enfrentamento do tema. No julgamento do Resp 636.021 ela afirmou que

o artigo 81 do Código do Consumidor rompeu com a tradição jurídica clássica, de que só

indivíduos  seriam  titulares  de  um  interesse  juridicamente  tutelado  ou  de  uma  vontade

protegida pelo ordenamento.

Para a ministra, a evolução legislativa acerca do dano moral coletivo

reconhece  a  lesão  a  um  bem  difuso  ou  coletivo,  correspondente  a  um  dano  não

patrimonial.  Para  ela  “criam-se  direitos  cujo  sujeito  é  uma  coletividade  difusa,

indeterminada,  que  não  goza  de  personalidade  jurídica  e  cuja  pretensão  só  pode  ser

satisfeita quando deduzida em juízo por representantes adequados”.

Em julgamento de outro recurso, Resp 1.057.274, a ministra Eliana

Calmon reconheceu que a reparação do dano moral coletivo é tema bastante novo no STJ. A

2ª turma concluiu que o dano moral coletivo pode ser examinado e mensurado. No recurso, a

ministra reconheceu os precedentes que afastavam a possibilidade de se configurar tal dano à

coletividade, mas asseverou que a posição não poderia mais ser aceita. “As relações jurídicas

caminham para uma massificação e a lesão aos interesses de massa não pode ficar sem

reparação,  sob pena de criar-se litigiosidade contida,  que levará ao fracasso do direito

como forma de prevenir e reparar conflitos sociais”, ponderou.

Por fim, no Resp 1.221.756, o ministro Massami Uyeda destacou que,
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embora  o CDC admita  indenização por danos morais  coletivos  e  difusos,  não é qualquer

atentado aos interesses dos consumidores que pode acarretar esse tipo de dano, resultando na

responsabilidade civil.  “É preciso que o fato transgressor seja de razoável significância e

transborde  os  limites  da  tolerabilidade.  Ele  deve  ser  grave  o  suficiente  para  produzir

verdadeiros  sofrimentos,  intranquilidade  social  e  alterações  relevantes  na  ordem

extrapatrimonial  coletiva”,  esclareceu.  (Para  o  STJ,  dano  moral  coletivo  avança  e  traz

inovação  na  jurisprudência.  (http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI157671,31047-

Para+STJ+dano+moral+coletivo+avanca+e+traz+inovacao+na+jurisprudencia).  Acesso  em

25/09/2017).

É o caso dos autos, uma vez que o reajuste abusivo e arbitrário da

tarifa  de  energia  elétrica,  no  percentual  imposto  pela  ANEEL,  impactará  sobremaneira  o

orçamento doméstico de milhares de famílias rondonienses, que já sofrem com o desemprego

e a crise econômica que assola o país, inviabilizando o próprio acesso a esse serviço público

essencial.

Ademais,  conforme narrado,  a  revolta  da população é  enorme,  por

meio de abaixo-assinados, convocação de audiência pública na Assembleia Legislativa por

dezenas de entidades, enfim, especialmente porque Rondônia tem um serviço de energia de

péssima qualidade, enquanto produz muita energia, sofreu com os impactos ambientais das

usinas e ainda assim a população é tratada com DESRESPEITO pela recém chegada Energisa,

ora Ré.

Não é difícil de constatar a indignação da população, o que se pode

verificar por todos os sites de notícias, manifestações em espaços públicos, redes sociais etc.

Destarte,  requer  a  condenação  das  requeridas  ANEEL  e

ENERGISA/CERON, solidariamente, no pagamento de danos morais coletivos, no valor de

R$ 10.000.000,00 (dez milhões  de reais),  a ser revertido em favor do Fundo Estadual  de

Defesa do Consumidor – FUNDEC, conforme prevê o artigo 13 da Lei da Ação Civil Pública.

4) DA LEGITIMIDADE ATIVA DOS AUTORES

Consoante a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5°, inciso
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XXXII: “o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor”.

Assim,  ao  Ministério  Público  é  atribuída  a  legitimidade  ativa  para

pleitear a tutela jurisdicional visando a proteção dos interesses difusos e coletivos, da ordem

jurídica,  dos  interesses  sociais  e  individuais  indisponíveis,  neles  inseridos  o  direito  do

consumidor e o direito  à saúde (art.  6º,  art.  127,  caput e 129, inciso III,  da Constituição

Federal),  conforme  previsão  expressa  na  legislação  infraconstitucional,  através  da  Lei  da

Ação Civil Pública  (artigo 1°, inciso II e artigo 5°, I).

Nessa esteira, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor reforça

essa legitimidade ministerial,  ex vi dos artigos 81, parágrafo único e incisos, e 82, inciso I,

conceituando  consumidor  como  “toda  pessoa  física  ou  jurídica  que  adquire  ou  utiliza

produto  ou  serviço  como  destinatário  final”.  Preceitua,  mais,  que  “Equipara-se  a

consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas

relações de consumo” (artigo 2° e parágrafo único) e fornecedor, como sendo “toda pessoa

física ou jurídica que desenvolve atividades relacionadas à comercialização de produtos ou

prestação de serviços”, conceituando “serviço” como “toda atividade fornecida no mercado

de consumo, mediante remuneração” (CDC, art. 3º, caput e § 2º).

Considerando que no polo passivo figura como demandada autarquia

federal,  qual  seja,  a  Agência  Nacional  de  Energia  Elétrica  -  ANEEL,  justifica-se  a

legitimidade ativa do Ministério  Público Federal,  conforme prevê a  Lei  Complementar  nº

75/93 e art. 109, I da Constituição Federal, in verbis:

“Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:
I – as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal
forem interessadas  na  condição  de  autoras,  rés,  assistentes  ou  oponentes,
exceto  as  de  falência,  as  de  acidentes  de  trabalho  e  as  sujeitas  à  Justiça
Eleitoral e à Justiça do Trabalho.

Noutro  norte,  sem margem a  dúvidas,  tem-se  que  a  presente  ação

versa sobre a tutela de  direitos difusos, assim entendidos os transindividuais,  de natureza

indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato

(CDC, art. 81, I), para a qual está legitimado o Ministério Público (CDC, art. 82, I).

Além  da  legitimidade  dos  MPs,  os  demais  Autores,  acima

qualificados, possuem pertinência com o objeto da ação: a Defensoria Pública Estaual, por

conta do previsto no art. 134 da Carta Constitucional; e ainda, o Conselho Estadual de Defesa
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do Consumidor – CONDECON, criado pela Lei Complementar n. 685/2012 (termo de posse

do  Presidente  –  Doc.  anexo),  vinculado  à  Secretaria  de  Estado  de  Ação  Social-  SEAS,

legitimado com fulcro no art. 82, III, CDC; todos possuem pertinência de atuar no caso em

tela, mormente em litisconsórcio, por conta da existência de interesses de vulneráveis sendo

vituperados pelas Rés, a conferir a todos legitimidade para tanto.

Do exposto,  mostra-se incontroversa a  legitimidade dos Ministérios

Públicos Estadual e Federal para a propositura da presente ação civil pública.

5) DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

A tutela  de  urgência,  se  encontra  prevista  no  artigo  300 do  Novo

Código de Processo Civil, nos seguintes termos:

“Art.  300.  A  tutela  de  urgência  será  concedida  quando  houver

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano

ou risco ao resultado útil do processo.

§ 1º. Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o

caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos

que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se

a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º. A tutela  de urgência pode ser concedida liminarmente ou após

justificação prévia.

§ 3º. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida

quando houver perigo de irreversibilidade da medida.”

A mesma tutela de urgência, com caráter de providência liminar, já

havia sido prevista no artigo 84, §§ 3º, 4º e 5º do Código de Proteção e Defesa do Consumidor

e no artigo 12 da Lei da Ação Civil Pública.

Destarte,  impõe-se a concessão da tutela  de urgência,  uma vez que

estão plenamente caracterizados os seus pressupostos jurídicos, quais sejam, a probabilidade

do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
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O primeiro, consiste no fato de que o ato administrativo da Agência

Reguladora não observou os princípios da transparência e informação, sendo que a decisão de

reajuste e nos patamares fixados, foi tomada de forma unilateral, sem consulta da sociedade

civil  organizada,  através  de  audiências  públicas  e  sem  observar  o  princípio  geral  de

modicidade das tarifas.

O segundo, consiste no fato de que, se o reajuste for mantido, com

vigência a partir de 13/12/2018, milhares de consumidores passarão a arcar com contas de

energia de valores bem mais altos, fora de seu orçamento doméstico, prejudicando o acesso ao

serviço essencial e à sua própria subsistência, tratando-se, portanto, de prejuízo irreversível.

Assim,  demonstrada  a  relevância  e  pertinência  da  demanda,

evidenciados os danos aos consumidores e comprovados os riscos da demora na prestação

jurisdicional,  é  lícito  ao  Juízo  conceder,  initio  litis,  providências  tendentes  à  cessação da

conduta danosa.

6) DOS PEDIDOS

Pelos  fatos  e  fundamentos  acima  expostos,  requer  o  Ministério

Público a concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do artigo 300 do Código

de Processo Civil, art. 3º e 12 da LACP e art. 83, § 3º do CDC, a fim de:

a) determinar  às  requeridas  ANEEL  e  ENERGISA/CERON  que  suspendam,

imediatamente,  a  aplicação do reajuste  tarifário  para o Estado de  Rondônia,  a  ser

repassados  aos  consumidores,  o  qual  foi  objeto  da  Resolução  Homologatória  de

11/12/2018, proferida no processo administrativo nº 48500.004971/2018-51-ANEEL,

retroagindo seus efeitos a 13/12/2018;

b) subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda necessário e razoável, determinar às

Rés  a  fixação  do  percentual  de  reajuste  tarifário  para  o  Estado  de  Rondônia,  no

patamar máximo de 4,03%, que corresponde ao Índice de Preços ao Consumidor -

Amplo – IPCA, acumulado nos últimos 12 (doze) meses, devendo ser mantido esse

percentual pelo período de 1 (um) ano, sem aplicação de novos reajustes, no período,

pela concessionária ou agência reguladora; 

c) que seja aplicada multa diária, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em caso de
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descumprimento,  sem prejuízo  de  outras  medidas  que  se  fizerem necessárias,  nos

termos do artigo 5374 do CPC e art. 84, § 4º do CDC;

Ao final, requer-se:

a) seja reconhecido e tornado definitivo o pedido da tutela de urgência, com a revogação do

reajuste aplicado pela ANEEL, à tarifa de energia elétrica, incidente sobre os consumidores

do Estado de Rondônia, ou, subsidiariamente, a fixação do limite de 4,03%, correspondente

ao IPCA do período, para o reajuste anual da tarifa do Estado de Rondônia;

b) a condenação das rés,  solidariamente,  ao pagamento de indenização,  não inferior a R$

10.000.000,00 (dez milhões de reais), por danos morais coletivos, com fundamento no artigo

95 do Código de Defesa do Consumidor,  a ser revertido ao Fundo Estadual de Defesa do

Consumidor, nos termos do art. 13 da Lei da Ação Civil Pública;

c) a condenação das rés,  solidariamente,  ao pagamento de indenização,  não inferior  a R$

10.000.000,00 (dez milhões de reais), pelos danos sociais, conforme fundamentos em tópico

específico, a ser revertido ao Fundo Estadual de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 13

da Lei da Ação Civil Pública.

d) a declaração da caducidade do contrato de concessão do serviço público, determinando ao

poder concedente, na pessoa da ANEEL, que proceda nova licitação para concessão no prazo

de 06 (seis) meses;

e)  a  condenação  das  rés,  na  restituição  em  dobro,  de  valores  eventualmente  cobrados

indevidamente nas faturas de energia elétrica e pagos pelos consumidores;

Outrossim, requer, para o desenvolvimento regular da lide:

a) a  citação  dos  requeridos  para,  querendo,  contestar  a  ação,  sob  pena  de  revelia  e

confissão, nos termos dos artigos 344 e 348 do NCPC;

b) a publicação de Edital, a fim de que os interessados possam intervir no processo como

litisconsortes, conforme artigo 94 do CDC, no órgão oficial, sem prejuízo de outras

formas de divulgação que o Juízo entender  adequadas,  notadamente  em jornais de

grande circulação local, às custas das requeridas;

4 Art.  537.  A  multa,  independentemente  de  requerimento  da  parte,  poderá  ser  aplicada  na  fase  de
conhecimento, em tutela provisória ou na sentença,  ou na fase de execução,  desde que seja suficiente e
compatível com a obrigação e que se determine o prazo razoável para o cumprimento do preceito.
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c) sejam deferidos todos os meios de prova legais em direito admitidos, notadamente, o

depoimento pessoal dos representantes legais das requeridas, oitiva de testemunhas e a

produção de perícia técnica.

d) seja  deferida  a  inversão do ônus da prova em desfavor dos requeridos,  por  se

tratarem de consumidores hipossuficientes na acepção legal, nos termos do artigo 6º,

VIII do CDC5.

e) Sejam as Rés condenadas a pagar custas processuais e honorários sucumbenciais dos

subscritores que fazem jus, nos termos da lei;

f) a intimação pessoal do Ministério Público Estadual e demais entidades, pessoalmente,

de todos os atos do processo, uma vez que a intimação via PJE ocorrerá apenas em

relação do Ministério Público Federal.

Considerando que os direitos e interesses postos em apreciação são

imensuráveis financeiramente, atribui-se à causa o valor de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões

de reais), para fins legais e de alçada.

Termos em que,

Pedem deferimento.

Porto Velho, 14 de dezembro de 2018.

DANIELA NICOLAI DE OLIVEIRA LIMA
Promotora de Justiça

GABRIEL DE MORAES CORREIA TOMASETE
Presidente do Conselho Estadual de Defesa do Consumidor

OAB n. 2641-RO

GISELE DIAS DE OLIVEIRA BLEGGI CUNHA
Procuradora da República

5  - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com inversão do ônus da prova, a seu favor , no
processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo
as regras ordinárias de experiências.
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MARCUS EDSON DE LIMA
Defensor-Geral da Defensoria Pública
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