
Inquérito Civil Público n. 1.23.000.000545-2017-12

Requerente: Procuradoria da República no Estado do Pará – PR/PA

Destinatário: Agência Nacional de Energio Elétrica – ANEEL

 

RECOMENDAÇÃO Nº   201  /201  6/GAB04  

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  pelo  Procurador  da  República

signatário,  no uso de suas atribuições constitucionais e legais, com amparo nos

artigos 127, caput, 129, incisos II e VI, da Constituição da República, artigos 1º, 2º,

5º, incisos III, “e”, IV e V, 6º, incisos VII, “a” e “d”, e XX, e 8º, inciso II, da Lei

Complementar 75/93; 

CONSIDERANDO que  ao  Ministério  Público  incumbe  a  defesa  da

ordem  jurídica,  do  regime  democrático  e  dos  interesses  sociais  e  individuais

indisponíveis,  e  que  o  Ministério  Público  tem  como  funções  institucionais  a

promoção do inquérito civil e da ação civil pública para a proteção do patrimônio

público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, de

conformidade com a Constituição Federal, artigos 127, caput, e 129, incisos II e VI,

e Lei Complementar 75/93, artigo 5º;

CONSIDERANDO que dispõe o art.  129,  inciso  II,  da Constituição

Federal ser função institucional do Ministério Público “zelar pelo efetivo respeito

dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados

nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia”;

CONSIDERANDO que  cabe  ao  Ministério  Público  a  expedição  de

recomendações, visando a melhoria dos serviços de relevância pública, bem como o

respeito aos interesses,  direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando

prazo razoável para a adoção das providências cabíveis (LC 75/93, art. 6º, XX);

CONSIDERANDO a existência, nesta Procuradoria da República, do

Inquérito  Civil  Público  nº  1.23.000.000545-2017-12,  instaurado  para  apurar
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representação  de  consumidor  que  relata  a  ocorrência  de  aumento

repentino em sua conta de energia elétrica;

CONSIDERANDO que,  em  busca  de  maiores  informações,

oficiou-se  a  outros  órgãos,  tendo  o  MPE  informado a  existência  do

inquérito  civil  003/2016,  com  1.005  reclamantes,  a  DPE  informado ter

realizado  pelo  menos  896  atendimentos  nos  últimos  12  meses  por

problemas de tal natureza e, ainda, a existência de um canal direto com a

concessionária,  decorrente  de  TAC  firmado,  e  a  ANEEL ter  recebido,  nos

últimos  12 meses,  3.374 reclamações  relativas  à  matéria,  mas  que,  após

ouvir a concessionária, acatou as razões expostas por ela para justificar o

aumento  de  reclamações,  o  que  confirmou  que  tem  havido  um  grande

aumento  na  quantidade  de  reclamações  apresentadas  por  consumidores

em decorrência do referido motivo;

CONSIDERANDO que a  ANEEL,  por  meio  de  sua  ouvidoria,

publica  anualmente  estatísticas  relativas  a  reclamações  em  face  das

concessionárias  (Ouvidoria  Setorial  em  Números),  verificando-se  ,  no

relatório  divulgado em 2017 1 (relativo  aos  dados  de 2016),  que o  Estado

do Pará encontra-se na faixa mais elevada relativamente à quantidade de

reclamações  procedentes  a  cada  10.000  unidades  consumidoras  (p.  14).

Em 2016 (p. 25), foram tratadas pela ANEEL 3.332 reclamações relativas à

CELPA,  das  quais  1.271 diziam respeito a  variação de consumo / erro de

leitura (foi o tema mais procurado), das quais 65,82% foram consideradas

procedentes.  Observou-se  um  aumento  de  26,99%  em  relação  às

reclamações  recebidas  no  ano  anterior  (2015).  Verifica-se  ainda  que  a

CELPA  aparece  na  penúltima  colocação  (62ª)  no  ranking  de  índice  de

satisfação  do  consumidor  (p.  168)  e  que,  no  triênio  anterior  (2014  a

2016),  foi  objeto de oito fiscalizações da ANEEL, sendo seis  fiscalizações

técnicas,  uma  fiscalização  comercial  e  uma  classificada  como  “outras

fiscalizações” (p. 171);

1 Disponível em http://www.aneel.gov.br/ouvidoria-em-numeros
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CONSIDERANDO que  se oficiou  à  ANEEL  para  maiores

informações  acerca  das  fiscalizações  realizadas  no  período  de  2014  a

2016.  Em  sua  resposta,  ela  informou  a  existência  de  sete  fiscalizações,

sendo cinco em 2014,  uma em 2015 e uma em 2016.  Planilha explicativa

encaminhada em anexo ao ofício indica que, deste universo, uma teve por

objeto  os  indicadores  de  continuidade,  uma  foi  de  natureza  comercial,

uma  incidiu  sobre  a  subclasse  residencial  de  baixa  renda,  uma  versou

acerca da subrrogação de CCC, duas tiveram por objeto a universalização

e a última visou o serviço de teleatendimento;

CONSIDERANDO que,  conforme  material  informativo

disponibilizado  pela  ANEEL2,  a  tarifa  de  energia  elétrica  é  calculada  a

partir  de três custos distintos: energia gerada, transporte da energia até

as  unidades  consumidoras  e  encargos  setoriais,  os  quais  compõem  a

denominada “parcela A”, que se soma ao serviço de distribuição prestado

pela  concessionária  (“parcela  B”).  Vale  ressaltar  ainda  a  incidência  de

tributos  cobrados  na  mesma  fatura  da  energia  elétrica,  em  especial

PIS/COFINS, ICMS e Contribuição para Iluminação Pública;

CONSIDERANDO que,  no  que  diz  respeito  aos  encargos

setoriais, vale mencionar a existência da taxa de fiscalização dos serviços

de energia  elétrica (TFSEE),  a  qual  foi  instituída pela  Lei  9.427/96 (art.

12),  na  alíquota  de  0,4%  incidente  sobre  o  benefício  econômico  anual

auferido pelo concessionário;

CONSIDERANDO que planilha  encaminhada  em  anexo  à

resposta  em  questão  revela  que,  no  Estado  do  Pará  respondeu  pela

arrecadação de R$ 12.596.023,71 no aludido período.  Apenas  a atividade

da CELPA (distribuidora de energia no Estado) gerou a arrecadação de R$

5.301.634,80,  sendo  o  restante  arrecadado  em  razão  da  atividade  de

geração de energia;

2 Disponível em http://www.aneel.gov.br/entendendo-a-tarifa
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CONSIDERANDO que  outro  aspecto  relevante  relativo  à  Lei

9.427/96  consiste  na  possibilidade  de  a  ANEEL,  mediante  convênio  de

cooperação,  descentralizar  aos  Estados  algumas  de  suas  atividades,  de

regulação,  controle  e  fiscalização  dos  serviços  e  instalações  de  energia

elétrica  (art.  20).  Nesta  hipótese,  parte  da  TFSEE  seria  transferida  ao

respectivo Estado, a título de contraprestação (art. 22) ;

CONSIDERANDO que,  segundo  informações  disponibilizadas

pela  ARCON  (Agência  de  Regulação  e  Controle  de  Serviços  Públicos  do

Estado do Pará)3, em janeiro de 2016 a ANEEL, por razões orçamentárias,

deixou de renovar o convênio que mantinha com a agência estadual para

descentralização de sua atividade de fiscalização;

CONSIDERANDO que havia a descentralização desde 1998 e o

último  convênio  celebrado  foi  o  17/2011,  que  encerrou  sua  vigência  em

2016.  Segundo  a  ouvidoria  da  ARCON,  esta  realizou,  em  2015,  19.370

atendimentos  relativos  aos  serviços  de  distribuição  de  energia  elétrica.

Vale  ressaltar  que,  segundo  notícias  disponíveis  na  internet 4,  a  ANEEL

teria restabelecido os cortes orçamentários sofridos no início de 2016;

CONSIDERANDO qu  em  sua  já  aludida  resposta,  a  agência

informou  que,  em  razão  do  referido  convênio,  houve,  nos  exercícios  de

2011 a 2015, os seguintes repasses à ARCON:

ANO VALOR

2011 R$ 1.747.377,26

2012 R$ 1.339.376,78

2013 R$ 1.079.658,40

2014 R$ 900.768,88

2015 R$ 619.076,77

TOTAL R$ 5.686.258,09

RESOLVE: 

3 http://www.arcon.pa.gov.br/site/index.php/noticias/448-por-decisao-da-aneel-arcon-encerra-  
atendimentos-sobre-energia-eletrica

4 http://www.paranoaenergia.com.br/manchete/2016/06/14/1729/  
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CONSIDERANDO que,  sobre  o  motivo  que  levou  à  não

renovação  do  convênio,  encaminhou  voto  proferido  no  processo

48500.000802/2016-81, no qual se afirma que, em razão da edição da Lei

Estadual  8.096/2015,  a  autarquia  estadual  deixou de cumprir  o  requisito

previsto no art. 39, I, c da Resolução Normativa 47/2010 da ANEEL;

CONSIDERANDO que  no  aludido  voto  (item  20)  que  “na

consulta  preliminar  realizada  junto  às  Superintendências  que

descentralizam atividades  para  aquela  agência,  restou  consignado  que  a

ANEEL teria dificuldades para assumir as atividades descentralizadas para

a  ARCON  a  curto  prazo,  considerando  os  recursos  humanos  e  materiais

hoje disponíveis na Agência”;

CONSIDERANDO que o requisito previsto no art. 39, I, “c” da

Resolução  Normativa  417/2017  da  ANEEL  consiste  na  “nomeação  de

dirigentes pelo chefe do Estado-membro, após aprovação pela Assembleia

Legislativa  ou  Câmara  Legislativa,  para  cumprir  mandados  fixos  e,

preferencialmente, não coincidentes”;

CONSIDERANDO que  a  Lei  Estadual  8.096/2015  deu  a

seguinte relação ao art. 17 da Lei Estadual 6.099/97, que dispõe sobre a

ARCON: “Os cargos de Diretor serão exercidos em regime de mandato, por

um período  de  dois  anos,  prorrogável  por  igual  período,  iniciando-se  no

primeiro dia útil do primeiro ano de mandato de Governador do Estado”;

CONSIDERANDO que, contrariamente ao mencionado no voto

em questão (item 16),  a  alteração na  legislação estadual  não instituiu  a

possibilidade  de  exoneração  ad  nutum dos  Diretores  da  ARCON,  mas

apenas reduziu a duração do mandato, de quatro para dois anos;

CONSIDERANDO que  a  alteração  realizado  não  importou

descumprimento ao disposto na  Resolução Normativa 417/2017 da ANEEL,

vez  que  continua  prevista  a  nomeação  pelo  Governador,  após  aprovação

pela  Assembleia  Legislativa,  para  o  cumprimento  de  mandato  fixo,
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resolve:

RECOMENDAR

à Agência Nacional de Energio Elétrica – ANEEL que, alternativamente:

a) restabeleça o convênio com a ARCON para a descentralização da

atividade  de  fiscalização  sobre  a  atividade  de  distribuição  energia  elétrica  no

Estado do Pará; ou

b)  assuma  efetivamente  a  realização  de  referida  atividade  no

Estado, instalando-se de modo permanente;

c)  em qualquer das hipóteses acima referidas, que a atividade de

fiscalização priorize a questão relativa aos relatos de súbitos e elevados aumentos

nas tarifas de energia elétrica, a fim de se verificar eventual procedimento abusivo

por parte da distribuidora.

Estabeleço o prazo de  3  0   (  trinta  )    dias  , contados do recebimento

desta recomendação, para manifestação acerca do acatamento dos seus termos e

do prazo necessário para sua implementação.

Belém, 8 de setembro de 2016.

BRUNO ARAÚJO SOARES VALENTE
Procurador da República
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