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O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e o  MINISTÉRIO PÚBLICO

DO ESTADO DO PARÁ, pelos Procuradores da República e Promotores de Justiça

que,  esta  subscrevem,  no uso de suas atribuições constitucionais  e  legais,  com

fundamento nos arts. 127, caput, e 129, inciso 111, ambos da Constituição Federal e

nas Leis 7.347/85 e 8.078/90,  A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO por meio do

defensor público federal signatário, no exercício de suas atribuições constitucionais e

legais,  atuando  na  defesa  dos  interesses  coletivos  dos  CONSUMIDORES  DE

ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO PARÁ, com fundamento no artigo 5º, II, da

Lei nº. 7.347/85 (com redação dada pela Lei nº. 11.448/07) e no artigo 4º, VII, da Lei

Complementar nº. 80/1994 (com redação dada pela Lei Complementar nº. 132/2009)

e  a  DEFENSORIA  PÚBLICA  DO  ESTADO  DO  PARÁ ,  no  exercício  das

atribuições que lhes são conferidas pelo artigo 134, da Constituição Federal, além do

que dispõem os artigos 4º, VII,  e 128, XI e X, da Lei  Complementar Federal nº.

80/94, e com base nos documentos em anexo, vem a presença de V. Exa ajuizar a

presente 

 AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA

em face de



AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL),
pessoa jurídica de direito público, criada pela Lei 9.429/96 e
constituída  sob  a  forma  de  autarquia  federal,  inscrita  no
CNPJ  02.270.669/0001-29,  com  endereço  na  SGAN  603,
módulos I e J, CEP 70.830-110, Brasília/DF; e

CENTRAIS  ELÉTRICAS  DO  PARÁ  –  CELPA,  pessoa
jurídica  de  direito  privado,  inscrita  no  CNPJ  nº
04.895.728/0001- 80, inscrição estadual – 15074480-3, com
sede na Rodovia  Augusto  Montenegro,  km 8,5,  Coqueiro,
CEP 66823-010, Belém/PA.

A presente ação tem como causa de pedir a ineficiência e abusos

cometidos no âmbito  da  prestação  de  serviços  quanto  a  distribuição de energia

elétrica no Estado do Pará, tendo por objeto, em relação à primeira demandada, a

validade de alguns artigos da Resolução Normativa nº 414/2010, e, em relação à

segunda, que cesse os abusos e ilegalidades cometidas na prestação de serviço por

ela desempenhada.

   I. DOS FATOS                                                                                           

1. No  âmbito  das  atribuições  de  cada  instituição  autora  foram

instaurados  inquéritos  civis  e  procedimentos  preparatórios  de  tutela  coletiva

para apurar possível lesão a direito diante do grande aumento da quantidade

de  representações  individuais  apontando cobranças  aparentemente

excessivas nas tarifas de energia elétrica, e irregulares como se demonstrará

abaixo.

O  Ministério  Público  Federal  em  conjunto  com  o  Ministério

Público Estadual  e  Defensoria Pública  do  Estado e a Defensoria Pública da

União  realizaram  diversas  reuniões  com  Representantes  da  Comissão  de

Defesa  do  Consumidor  da OAB/PA, da  Câmara  de  Medição  e Arbitragem  do

Pará,  Movimento  Popular  Unificado  de  Belém,  e  Diretoria  do  PROCON  para

melhor instruir o procedimento.

Por  fim,  a  partir  da  análise  e  estudo  da  composição

tarifária  identificou-se  enriquecimento  ilícito  da  concessionária  ao

realizar  agressiva  política  de  recuperação  de  consumo  em  face  de

fraudes  desvios  e  perdas  não  técnicas,  arrecadando  milhões  de  reais



mediante a possibilidade de corte administrativo  de energia ao mesmo

tempo em que vem recebendo, desde a última Revisão tarifária de 2015,

34% ( trinta e quatro por cento) em cima das faturas de energia elétrica

dos  mais  de  2  milhões  de  usuários  no  estado  do  Pará,  sem  qualquer

compensação. 

2. DA CONEXÃO DAS DEMANDAS

                     No dia 27 de março de 2019 foi

proposta a Ação Civil Pública distribuída para a 2ª

Vara  Federal  em Belém,  de  nºxxxxx,  cujo  objeto

envolve  o  mesmo  polo  passivo  da  presente

demanda e mesma causa de pedir,  uma vez que

se  trata  de  prestação  de  serviço  com  falhas  e

desvios  praticados  pela  concessionária  com  o

aval da Agência fiscalizadora.

Para  além  da  mesma  causa  de  pedir  que  envolve  a

fundamentação e as provas produzidas nas duas ações, importante ressaltar

que pela nova concepção da conexão no Processo Civil aliada ao fundamento

da conexão na tutela coletiva, há uma elasticidade no seu conceito, ampliando

sua aplicação para conferir  respeito  aos princípios da segurança jurídica,  da

proteção da confiança e da isonomia, princípios expressamente destacados no

artigo  927,  §4º,  do  CPC,  assim  como  privilegia  a  celeridade  e  a  economia

processual.

Em razão desses fatos, entende-se como necessário o andamento

conjunto  da presente  ação com a ACP indicada no endereçamento  do feito,

seja em razão da mesma causa de pedir e instrução probatória comum, seja

em  razão  dos  princípios  processuais  da  celeridade,  economia  processual  e

segurança jurídica, afim de evitar eventuais decisões em conflito. 

   II. DO DIREITO                                                                                           

3. QUANTO À CELPA

3.1 DA COBRANÇA E RECEBIMENTO DE VALORES A
TÍTULO  DE  PERDAS  NÃO  TÉCNICAS  (DESVIO  E



PERDAS).  DA  POLÍTICA  DE  RECUPERAÇÃO  DE
CONSUMO  NÃO  REGISTRADO.  RECEBIMENTO  EM
DUPLICIDADE.  AUSÊNCIA  DE  COMPENSAÇÃO.
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. 

Exa.,  para  compreender  esse tópico  e a  efetiva  lesão que os

consumidores  vem  sofrendo  pela  conduta  das  requeridas  é  importante

conhecer  a  composição  do  consumo  demonstrado  na  fatura  de  energia

elétrica enviada a milhares de consumidores no Pará e no Brasil.

Conforme  devidamente  demonstrado  nas  fatura  abaixo,  além

do  valor  referente  a  compra  de  energia  elétrica,  transmissão,  distribuição

(concessionária), encargos setoriais tributos e outros, o consumidor é onerado

a título de “perdas”(ver imagem).

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO (R$) – FATURA DE ENERGIA

Este  custo,  repiso,  imposto  unilateralmente  a  milhares  de

consumidores do serviço essencial diz respeito as “perdas não técnicas” que

as  concessionárias  têm  durante  a  atividade  de  distribuição.  Em  outras

palavras,  são  as  perdas  decorrentes  de  desvios  (gatos)  supostamente

praticados  por  alguns  consumidores   cujo  custo  é  estimado  e  compartilhado

por TODOS os consumidores.



Assim,  em  todas  as  faturas  de  energia  as  concessionárias

recebem  um  percentual  referente  aos  desvios  ou  perdas  na  distribuição

aplicando-se a regra de que “por alguns pagam todos”.

Não  raras  vezes,  diante  de  milhares  de  reclamações  sobre  o

custo da energia no Pará e no Brasil,  as concessionárias justificam o preço

final  com  o  argumento  do  alto  número  de  ligações  clandestinas  e  desvios

praticados em dado Estado ou Região. Ou seja, quanto maior o percentual de

desvios, maior valor recebido pelas concessionárias a título de “compensação

por perdas não técnicas”.

Para se ter uma ideia, no estado do Pará, a primeira requerida,

por  ocasião  da  última  REVISÃO  TARIFÁRIA  ANUAL  em  2015  apresentou

números  informando  alto  índice  de  desvio  nas  áreas  sob  concessão,  o  que

justificou a seu ver a imposição de cobrança de 34%(tabela em anexo) sobre

o  consumo  de  todos os  consumidores  paraenses  a  título  de  perdas  não

técnicas  o  que  foi  chancelado  pela  agência  reguladora  e  aplicado  desde

então.

Ocorre  que,  é  de  conhecimento  público  e  notório  que  nos

últimos 5 anos as concessionárias no país e especialmente a CELPA no Pará,

vem  desenvolvendo  uma  agressiva  política  de  recuperação  de  consumo

lastreada pelos artigos 113 e 114 de Res. 414/2011, cobrando de milhares de

consumidores sob o argumento de consumo não faturado (quando há suposta

participação  do  consumidor)  e  acúmulo  de  consumo  (quando  a  falta  é

responsabilidade  da  concessionária)  buscando  o  resgate  dos  valores  não

faturados no momento do consumo.

Para  se  ter  uma  ideia,  apenas  no  Núcleo  de  Defesa  do

Consumidor da Defensoria Pública do Estado do Pará, no período de janeiro

de 2017 a dezembro de 2018 foram apresentadas mais de 490 (quatrocentos

e noventa)   cobranças de CNRs e de Acúmulo de Consumo (RECUPERAÇÃO

DE CONSUMO) pela CELPA sob pena de corte administrativo. Em uma conta

superficial  e  com os dados desta  pequena janela de reclamações estima-se

que  a  concessionária  recuperou  ou  tenta  recuperar  quase  R$  800.000,00

(oitocentos mil reais      )  . Se formos considerar as cobranças registradas em

outros  órgãos  de  defesa  do  consumidor  ou  mesmo  as  que  o  usuário



parcelou  diretamente  na  loja,  o  valor  recuperado  pode  quadruplicar  no

referido período.

Logo,  vê-se  que  a  concessionária  recebe  duas  vezes  pelas

supostas “perdas não técnicas  ”,  pois  onera em até 34% (ver  trajetória  de

perdas aprovadas na última revisão tarifária) a fatura dos mais de 2 milhões

de  consumidores  paraenses  ao  mesmo  tempo  em  que  recupera  de  cada

unidade consumidora com desvio ou acúmulo em cobranças diretas e mesmo

através  de  odiosos  procedimentos  cujo  a  regularidade  tem  sido  objeto  de

milhares de ações, sobrecarregando o Poder Judiciário.

É importante  registrar  que apenas a  concessionária  detém os

dados relativos a valores recuperados nos últimos 4 anos,  ou seja,  desde a

última  REVISÃO  TARIFÁRIA,  mas  está  evidente  de  que  mensalmente

amealhou  um  percentual  34%  dos  mais  de  2  milhões  de  consumidores  ao

mesmo tempo  em que  recupera  os  valores  dos  responsáveis  pelas  perdas,

recebendo duas vezes pelo mesmo fundamento.

O  reflexo  de  tal  conduta  são  as  milhares  de  reclamações  e

ações  relacionadas  ao  alto  custo  da  energia  elétrica  aos  consumidores  e

repiso, a enxurrada de processos judicias na máquina.

A  compreensão  do  tema  desconstrói  a  ideia  de  que  a

concessão do serviço de energia elétrica em estado ou região com alto índice

de perdas não técnicas é negócio pouco ou menos lucrativo.  Pela lógica da

regulação  atual,  quanto  maior  o  número  de  desvios,  maior  o  percentual

cobrado a título de perdas nas faturas. Some-se a isso uma agressiva política

de  recuperação  de  consumo  chancelada  pelos  art.  113  e  114  da  ANEEL,

impondo  ao  usuário  a  negociação  sob  pena  de  corte  administrativo  e  o

negócio  já  se  tornou  mais  atrativo  do  que  as  concessões  em estados  com

baixa perda técnica. 

Diante  de  tão  grotesca  conduta  e  lesão  é  que  as  instituições

autoras,  em  comunhão  de  esforços,  com  a  urgência  que  o  caso  requer,

socorrem-se ao Poder Judiciário em busca da respectiva tutela jurisdicional.

4. QUANTO À ANEEL



4.1. DA ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE PERDAS NÃO TÉCNICAS

      Importa deixar assente desde logo que,  por expressa disposição

constitucional  (art.  175,  parágrafo  único,  III),  é  a  lei  (e  não  o  contrato  de

concessão) que dispõe sobre a política tarifária, bem como que a distribuição de

energia elétrica é serviço  público,  sujeita  a regime jurídico público no qual  deve

prevalecer o interesse público sobre o particular. 

   Assim,  quando  estiver  em  causa  controvérsia  sobre  questão

tarifária,  deve-se,  antes  de  analisar  o  contrato  de  concessão,  analisar-se  a

legislação  que  disciplina  a  política  tarifária  para  identificar  os  parâmetros

desta e, a partir deles, interpretar o contrato. 

    Note-se,  que  não se  está  a  sustentar  que  se  desconsidere  o

contrato de concessão na solução de questão tarifária nem que se negue a ele

a condição de ato jurídico perfeito, mas apenas que este deve ser interpretado à

luz da lei disciplinadora da política tarifária e não o contrário. 

   É  insustentável,  à  luz  do art.  175,  par.  único,  III,  CF,  qualquer

entendimento de que o contrato, sozinho, com suas fórmulas paramétricas,

define  toda  a  estrutura  tarifária,  mormente  quando,  como  nesta  ação,  a

controvérsia  respeita  a  componentes  da  tarifa  que  não  constituem  a

remuneração  própria  da  empresa  pelo  serviço  prestado,  referindo-se,  ao

contrário, a valores em que ela atua como mera arrecadadora e repassadora e que

não são por ela gerenciáveis.

    Também impende considerar que, no célebre julgamento da ADC n. 9

(que  afirmou  a  constitucionalidade  do  alcunhado  “seguro-apagão),  o  Supremo

Tribunal Federal, ao mesmo tempo em que admitiu expressamente a possibilidade

de se utilizar a tarifa como instrumento de política pública (daí por vezes ser tratada

como  preço  político),  dada  a  previsão  constitucional  de  que  a  lei  disporá  sobre

política  tarifária,  reconheceu  igualmente  a  possibilidade  de  o  Poder  Judiciário

apreciar a razoabilidade da política tarifária fixada em lei  e sua conformidade ao

interesse público. 

  Dessarte,  se  admitida  análise  judicial  da  razoabilidade  e  da

vinculação ao interesse público da própria política tarifária fixada em lei, com

mais  razão  deve-se  admitir  tal  análise  para  aferir  a  compatibilidade  da



metodologia tarifária definida pela agência reguladora com a lei que define tal

política e com o interesse público, bem como sua razoabilidade.  

   Conforme já explicado nos itens precedente, a agência reguladora do

setor, ora demandada, permite o repasse, por ocasião do reajuste das tarifas das

concessionárias  da  prestação  do  serviço  de  distribuição  de  energia  elétrica,  as

perdas de energia verificadas por motivos não-científicos; ou seja, a energia perdida

em decorrência de furtos e desvios.

    Trata-se de óbvia distorção da natureza do negócio de concessão, uma

vez que custo desta natureza é perfeitamente gerenciável pela empresa prestadora

do serviço (basta que ela  priorize suas ações de combate a esta prática ilícita),

tratando-se  de  cado  típico  de  “risco  de  negócio”,  que,  na  equação  econômico-

financeira do contrato, deve correr por conta da empresa que explora o serviço.

  Em primeiro lugar, é importante verificar em que termos a questão é

disciplinada  pela  Lei  9.427/96,  que  criou  a  ANEEL  e  disciplina  o  regime  das

concessões de serviços públicos de energia elétrica.

  Os artigos 14 e 15 da referida Lei estabelece as cláusulas gerais do

regime econômico e financeiro da concessão de serviço público de energia elétrica.

Sua análise, portanto, é imprescindível à melhor compreensão do tema:

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 n  o   8.987, de 13 de fevereiro de 1995;
II - a responsabilidade da concessionária em realizar investimentos
em  obras  e  instalações  que  reverterão  à  União  na  extinção  do
contrato, garantida a indenização nos casos e condições previstos na

Lei n  o   8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e nesta Lei, de modo a
assegurar a qualidade do serviço de energia elétrica;
III  -  a  participação  do  consumidor  no  capital  da  concessionária,
mediante  contribuição  financeira  para  execução  de  obras  de
interesse mútuo, conforme definido em regulamento;
IV  -  apropriação  de  ganhos  de  eficiência  empresarial  e  da
competitividade;
V  -  indisponibilidade,  pela  concessionária,  salvo  disposição
contratual, dos bens considerados reversíveis.

Art. 15. Entende-se por serviço pelo preço o regime econômico-
financeiro mediante o qual as tarifas máximas do serviço público de 
energia elétrica são fixadas:
I - no contrato de concessão ou permissão resultante de licitação 
pública, nos termos da Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995;
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II - no contrato que prorrogue a concessão existente, nas hipóteses 
admitidas na Lei no 9.074, de 7 de julho de 1995;
III - no contrato de concessão celebrado em decorrência de 
desestatização, nos casos indicados no art. 27 da Lei n 9.074, de 7 
de julho de 1995;
IV - em ato específico da ANEEL, que autorize a aplicação de novos 
valores, resultantes de revisão ou de reajuste, nas condições do 
respectivo contrato.
§ 1º A manifestação da ANEEL para a autorização exigida no inciso 
IV deste artigo deverá ocorrer no prazo máximo de trinta dias a 
contar da apresentação da proposta da concessionária ou 
permissionária, vedada a formulação de exigências que não se 
limitem à comprovação dos fatos alegados para a revisão ou 
reajuste, ou dos índices utilizados.
§ 2º A não manifestação da ANEEL, no prazo indicado, representará
a  aceitação  dos  novos  valores  tarifários  apresentados,  para  sua
imediata aplicação.

    A ANEEL,  instituída pela mesma lei,  deve obediência  a essas

disposições legais, ou seja, a metodologia de cálculo da tarifa por ela fixada, nos

regulamentos e nos contratos de concessão, deve conformar-se aos artigos acima

transcritos. Assim, o ganho das concessionárias questionado nesta ação só será

legal se em conformidade com os artigos supratranscritos.

   Observe-se que a inclusão, no reajuste, das perdas comerciais implica

na obtenção, em favor da concessionária, de ganho que não representa qualquer

remuneração por prestação de serviço, o que se choca frontalmente com o disposto

no inciso I do art. 14.

  Ademais,  representa  verdadeiro  estímulo  à  ineficiência,  já  que  as

concessionárias  com  maior  percentual  de  perdas  não-técnicas  (e,

consequentemente,  menor  nível  de  eficiência)  têm a  possibilidade  de  cobrar  as

maiores  tarifas,  transferindo  aos  consumidores  as  perdas  decorrentes  de  sua

ineficiência, o que colide de maneira incontornável com o determinado no inciso IV

do art. 14 e confirma a ilegalidade da cobrança desse item nas contas de luz dos

consumidores paraenses.

4.2. DA OMISSÃO QUANTO A FISCALIZAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS PELA
CONCESSIONÁRIA

A  presença  da  ANEEL  no  polo  ativo  justifica-se  pelo  Poder

Normativo inerente a ela,  ao editar  a Resolução nº 414/2010 em que a REDE

CELPA  justifica  suas  práticas  abusivas  e  ilegais  e,  portanto,  a

http://L9074cons.htm/


responsabilidade da ré será melhor discutida na parte do Direito, quando  se

demonstrará  que  alguns  artigos  da  referida resolução  ferem  os  direitos  dos

consumidores  consagrados  pela  Constituição  Federal  e  pelo  Código  de

Defesa do Consumido.

Por  outro  lado autoriza  cobrança  de perdas  não  técnicas dos

consumidores  sem  trajetória  de  redução  ao  mesmo  tempo  em  que  a

concessionária  exerceu  intensa  atividade  de  recuperação  de  consumo,  ou

seja,  resgatando  dos  responsáveis  pela  perda  os  valores  não  pagos,  ao

mesmo  tempo  em  que  onera  a  conta  dos  consumidores  em  até  34%,  sem

trajetória de redução.

4.3. DA  AUTORIZAÇÃO  PARA  COBRANÇA  E
RECEBIMENTO DE VALORES A TÍTULO DE PERDAS NÃO TÉCNICAS
SEM  COMPENSAÇÃO  COM  OS  VALORES  ARRECADADOS  EM
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. 

Exa.,  conforme será demonstrado adiante a ANEEL falhou em

sua  atividade  regulatória  chancelando  o  enriquecimento  ilícito  da

concessionária,  ao autorizar o recebimento de vultuosas quantias a título  de

“perdas  não  técnicas”  sem  sequer  considerar  no  cálculo  os  valores

arrecadados pela concessionária nas cobranças de consumo não registrado e

acumulo  de  consumo(ANEXO  -  submódulo  2.6  da  revisão  tarifária  das

concessionárias de energia elétrica).

Na  Nota Técnica nº 198/2015-SGT/ANEEL Brasília, 29 de julho de 2015,

referente a última revisão tarifária da concessionária,  devidamente aprovada

pela  ANEEL(anexo)  foi  autorizado  a  mesma  o  percentual  de  34%  (trinta  e

quatro  por  cento)  de  perdas,  SEM  TRAJETÓRIA  DE  REDUÇÃO,  ou  seja,

ainda  que  a  concessionária  promova  a  diminuição  das  perdas  e  recupere

consumo pretérito via CNR e AJUSTE, o percentual é mantido até a próxima

revisão tarifária. Senão vejamos o itens número 113 da Nota Técnica nº 198/2015-

SGT/ANEEL Brasília, 29 de julho de 2015, de oportuna transcrição:

113. Diante do exposto, as perdas não técnicas no valor de 34%

sobre o mercado de baixa tensão, sem trajetória de redução, se

mostra condizente ao acordo estabelecido no TAC e ao desafio

da  empresa  no  sentido  de  reduzir  os  níveis  de  perdas  não



técnicas, inclusive para patamares já alcançados pelo controlador

anterior  num cenário  de  pior  condição  socioeconômica.  Desse

modo,  propõe-se que seja adotado o percentual  de perdas

não técnicas no valor de 34,00% sobre o mercado de baixa de

tensão, sem trajetória de redução.

Ao  estabelecer  percentual  fixo  de  perdas  não  técnicas  sem

trajetória  de  redução  ao  longo  dos  anos  e  ao  mesmo  tempo  autorizar  a

recuperação  de  consumo  via  CNR  através  do  art.  114  do  resolução  nº

414/2011 a agência reguladora permitiu que a concessionária recebesse por 2

vezes em decorrência dos desvios e perdas na rede, configurando abuso ao

consumidor e enriquecimento ilícito. 

No final das contas, a concessionária recebeu duas vezes, uma

dos consumidores em geral, uma vez que de forma unilateral lhe é imposto o

custo das perdas estimadas durante a Revisão Tarifaria, a outra dos titulares

das unidades consumidoras onde operou-se o  suposto  desvio(perda)  o  qual

geralmente tem o valor cobrado com juros sob pena de corte administrativo.

Diante  de  tão  grotesca  conduta  e  lesão  é  que  as  instituições

autoras,  em  comunhão  de  esforços,  com  a  urgência  que  o  caso  requer,

socorrem-se ao Poder Judiciário em busca da respectiva tutela jurisdicional.

       II. DO DIREITO

1. DA LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA

A legitimidade ativa das autoras estão descritas na Constituição

Federal de 1988 e nas suas respectivas leis orgânicas.

Ademais, os artigos 1º, II c/c 5º, I da Lei 7.347/85 também são

expressos  ao  prever  sua  legitimidade  ativa  para  a  tutela  de  direitos  do

consumidor.

A  legitimidade  passiva  da  ANEEL  advém  do  fato  de  ter  por

finalidade regular o serviço de distribuição de energia elétrica (art.  2º da Lei

9.427/96).

A  CELPA,  concessionária  de  serviço  essencial  co  regulação

federal,  figura  no  polo  passivo  diante  das  reiterada  prática  de  conduta



afrontosa a Constituição Federal  ao Código de Defesa do Consumidor  entre

outros, conforme será demonstrado. 

2. DA COMPETÊNCIA FEDERAL

Havendo  previsão  expressa  de  competência  federal  para  os

processos em que ente federal  seja parte (Constituição Federal,  art. 109, I),  in

casu, a ANEEL, o fato de figurar polo ativo o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

e a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO são suficientes, por si só, para fixar a

competência federal.

Repisando, a  matéria  aqui  tratada  é  de  inegável  interesse

federal,  já que o serviço de distribuição de energia elétrica é de titularidade da

União  (Constituição Federal,  art.  21,  XII,  b).  Ademais,  tem-  se a presença de

autarquia federal no polo passivo da demanda.

3. DA RELAÇÃO DE CONSUMO

Na presente demanda é claro e notório tratar-se de uma Relação

de  Consumo  sob  regulação  federal  entre  a  demandada  CELPA e  os  clientes

dela.  Tal  relação  pode  ser  definida  como  “àquela  que  se  estabelece

necessariamente entre fornecedores e consumidores, tendo por objeto a oferta

de produtos e serviços no mercado de consumo” 2  . A Celpa, por ser distribuidora

de  energia  elétrica,  preenche  os  requisitos  de  qualificação  de  fornecedora

presentes no art. 3º, § 2º do Código de Defesa do Consumidor.

Os  consumidores  são  todos  aqueles  que  adquirem  o  serviço

como também os que, simplesmente dele se utilizam, conforme definição do art.

2º do CDC. No contexto desta ação, se optará por tutelar os direitos daqueles

que o adquirem mediante contrato de prestação de serviços. Tendo como objeto

da relação de consumo a distribuição de energia elétrica no Estado do Pará.

Portanto  as  normas  de  Proteção  ao  Consumidor  devem  ser

observadas nesta demanda.

3.1 DAS  CONDUTAS  ILEGAIS  DA  PRESTADORA  DE  SERVIÇO  E
INADEQUAÇÃO  DE  ALGUNS  ARTIGOS  DA  RESOLUÇÃO  414/2010  DA
ANEEL

Em que pese durante toda a instrução do Inquérito Civil  e dos

procedimentos  preparatórios  a  concessionária  de  energia  afirmar  que  suas



condutas  estão  amparadas  na  Resolução  nº  414/2010  da  ANEEL  há  de  se

demonstrar que são condutas flagrantemente ilegais, as quais vão de encontro

às normas consumeristas.

Importante  destacar  que  estamos  diante  de  um  contrato  de

adesão,  onde  o  consumidor  não  consegue  discutir  cláusulas  contratuais  e

ainda,  mesmo  que  o  referido  contrato  tenha  sido  aprovado  pela  Agência

Reguladora  Competente,  neste  caso  a  ANEEL,  isso  não  descaracteriza  ou

exime a prestadora de serviço da adequação as disposições do CDC.

3.2 DA  COBRANÇA  E  RECEBIMENTO  DE  VALORES  A  TÍTULO  DE
PERDAS  NÃO  TÉCNICAS  (DESVIO  ETC.).  DA  POLÍTICA  DE
RECUPERAÇÃO  DE  CONSUMO  NÃO  REGISTRADO.  RECEBIMENTO  EM
DUPLICIDADE.  AUSÊNCIA  DE  COMPENSAÇÃO.  ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO.

Exa.,  para melhor compreensão da pretensão formulada neste

tópico  pedimos  licença  para  trazer  alguns  conceitos  sobre  a  atividade

regulatória  das  concessões  de  energia  elétrica,  especialmente  no  que  diz

respeito a perdas no sistema.

O  sistema  elétrico  é  composto  por  geração,  transmissão  e

distribuição. As perdas referem-se à energia elétrica gerada que passa pelas linhas

de transmissão (Rede Básica) e redes da distribuição, mas que não chega a ser

comercializada, seja por motivos técnicos ou comerciais.

O transporte da energia,  seja na Rede Básica ou na distribuição,

resulta  inevitavelmente  em perdas  técnicas relacionadas  à  transformação

de energia  elétrica em energia  térmica  nos  condutores  (efeito  joule),  perdas  nos

núcleos dos transformadores, perdas dielétricas etc.  As perdas não técnicas ou

comerciais decorrem principalmente de furto (ligação clandestina, desvio direto da

rede)  ou fraude de energia (adulterações no medidor),  popularmente conhecidos

como “gatos”, erros de medição e de faturamento.

Enquanto as perdas técnicas são inevitáveis em qualquer rede de

distribuição no mundo, representando um custo para o setor elétrico, as perdas não

técnicas (desvios) são apuradas pela diferença entre as perdas totais e as perdas

técnicas.



Os  limites  regulatórios  de  perdas  não  técnicas são  calculados

conforme as regras definidas no Submódulo 2.6 do PRORET. Resumidamente, os

valores regulatórios das perdas não técnicas são calculados pela ANEEL por uma

metodologia de comparação de desempenho das distribuidoras, observando critérios

de eficiência e as características socioeconômicas das áreas de concessão.

Ao realizar este cálculo, diga-se, através de informações prestadas

pela própria concessionária sob sua fiscalização, a ANEEL aprova em REVISÃO

TARIFÁRIA  PERIÓDICA  o  percentual  de  perdas  técnicas  por  concessionária,

autorizando a mesma cobrar do usuário o referido valor em suas faturas de energia

elétrica repassando ao universo de consumidores o que a princípio nos pareceria

prejuízo.

Na  maioria  dos  casos,  a  “compensação”  a  recebida  pela

concessionária  estimada  em  nota  técnica  com  base  nos  critérios  previstos  no

Submódulo  2.6  do  PRORET/ANEEL (anexo)  apresenta  trajetória  de  redução,  ou

seja, a compensação reduzirá a cada ano, forçando a empresa a cada vez mais

buscar regularizar a distribuição, combater perdas e desfazer desvios.

No caso da CELPA a última revisão tarifária foi aprovada a partira da

Nota Técnica nº 198/2015-SGT/ANEEL Brasília, 29 de julho de 2015(anexo) que a

partir  do tópico 4,1,2 trata da energia requerida. Neste documento,  a CELPA foi

autorizada com percentual de compensação de 34%(trinta e quatro por cento) SEM

TRAJETÓRIA  DE  REDUÇÃO.  Ou  seja,  mesmo  que  regularize  a  rede  retirando

desvios com grande eficiência, continuará podendo servir-se na conta de milhares

consumidores paraenses com o percentual de 34% até a próxima revisão tarifária,

senão vejamos:

Nota Técnica nº  198/2015-SGT/ANEEL Brasília,  29 de julho de

2015113. Diante do exposto, as perdas não técnicas no valor de

34% sobre o mercado de baixa tensão, sem trajetória de redução,

se mostra condizente ao acordo estabelecido no TAC e ao desafio

da  empresa  no  sentido  de  reduzir  os  níveis  de  perdas  não

técnicas, inclusive para patamares já alcançados pelo controlador

anterior  num cenário  de  pior  condição  socioeconômica.  Desse

modo,  propõe-se que seja adotado o percentual  de perdas

http://www.aneel.gov.br/proret-submodulos/-/asset_publisher/9GaPoqtgd9GK/content/submodulo-2-6/654800?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.aneel.gov.br%2Fproret-submodulos%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_9GaPoqtgd9GK%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
http://www.aneel.gov.br/proret-submodulos/-/asset_publisher/9GaPoqtgd9GK/content/submodulo-2-6/654800?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.aneel.gov.br%2Fproret-submodulos%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_9GaPoqtgd9GK%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
http://www.aneel.gov.br/proret-submodulos/-/asset_publisher/9GaPoqtgd9GK/content/submodulo-2-6/654800?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.aneel.gov.br%2Fproret-submodulos%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_9GaPoqtgd9GK%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
http://www.aneel.gov.br/proret-submodulos/-/asset_publisher/9GaPoqtgd9GK/content/submodulo-2-6/654800?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.aneel.gov.br%2Fproret-submodulos%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_9GaPoqtgd9GK%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1


não técnicas no valor de 34,00% sobre o mercado de baixa de

tensão, sem trajetória de redução.

A tabela abaixo corrobora o percentual, e compõe o rico acervo que

instrui a presente ação: 

Ora, como é de conhecimento público e notório, desde que o Grupo

Equatorial adquiriu o comando acionário, a CELPA vem realizando a mais agressiva

política  de recuperação de consumo já  vista  no  Pará,  imputando Consumo Não

registrado a milhões de paraenses recuperando valores não pagos em anos e ciclos

anteriores.  São  milhões  de  reais  cobrados  e  recebidos  sob  pena  de  corte

administrativo diariamente.



É de  se  reconhecer  que a  conduta  por  si  só  remete  a  dúvidas

senão  quanto  a  sua  compatibilidade  com  a  legislação  consumerista  e  a

constituição, para com o bom senso e razoabilidade.  É justo que o consumidor

regular pague pelo alto índice de fraudes e desvios? Não seria isso risco do

negócio concedido? Ou ainda meta para concessionária alcançar em termos

de eficiência? Que interesse haverá no grupo econômico (visa o lucro) em

diminuir o percentual de perdas não técnicas (desvios) se pode compensar-

se por isso na fatura dos bons pagadores? 

Pois bem.

Como  se  já  não  bastasse  a  lógica  perversa  descrita  acima,  a

análise do Módulo 2 da Revisão Tarifária de Energia Elétrica revela que o cálculo

para estipulação do valor da perda e sua efetiva cobrança não leva em conta os

percentuais e valores recuperados pela concessionária em sua agressiva política

de recuperação de consumo.

Desde que recebeu a concessão, o grupo equatorial que detém o

controle  acionário  da  CELPA  vem  exercendo  a  mais  arrojada  política  de

recuperação  de  consumo  já  vista  no  Pará.  Nos  últimos  4  anos  milhares  de

paraenses foram alvo de recuperação de consumo, seja pela falta de medição pela

concessionária (acúmulo), seja pelo desvio ou fraude na medição, vulgo “gato”. O

resultado é  a cobrança sob pena de corte  administrativo  dos valores pretéritos

(recuperação  de  consumo)  com  a  incidência  de  juros,  encargos  e  multas,

abarrotando  o  cofre  da  concessionária  como  nunca  visto  na  história  das

concessões.

Para se ter uma ideia, apenas no que diz respeito as cobranças de

recuperação que chegaram Defensoria Pública do Estado do Pará no período de

Janeiro de 2017 a Dezembro de 2018, a soma das cobranças de CNR e Acúmulo

de  consumo  chegaram  a  quase  R$  800.000,00  (Oitocentos  mil  reais).  Se

levarmos em conta o número de consumidores que não prestou reclamação ou

ainda que procurou os demais órgãos defesa do consumidor esse valor tende a

quadruplicar no mesmo período.

As  reclamações  por  CNR  (recuperação  de  consumo)

protagonizaram as 17 mil  reclamações feitas contra a concessionária  em 2018,



segundo dados do PROCON, DPE E MPE, e ainda as mais de 10 mil novas ações

que ingressaram do Poder Judiciário no mesmo ano. Não se pode ignorar ainda os

valores obtidos nas conciliações em cada uma dessas portas

Por  tanto  Exa.,  ,  esta  claro  que  a  concessionária  recebe  duas

vezes por conta do mesmo fato, as perdas técnicas, na medida em que onera em

até 34% a fatura dos consumidores regulares, ainda recebe os valores recuperados

em cobranças  diretas  sob pena  de corte  administrativo,  não  havendo  qualquer

critério de compensação dos valores.

Tal  situação  implica  em  cristalino  enriquecimento  ilícito  pela

concessionária a despeito da população paraense que padece com a 2º tarifa de

energia mais cara do país, onde muitos consumidores estão com a totalidade de

seus salários comprometidos com o custo de serviço essencial e ainda, acumulam

dívidas que superam o próprio valor do imóvel.

A  situação  merece  reparo  com  urgência,  e  diante  disso,  as

instituições  autoras,  reconhecendo  gravidade  do  caso,  socorrem-se  ao  Poder

Judiciário para a obtenção da respectiva tutela. 

3.3 DA FALTA DE TRANSPARÊNCIA QUANTO A COBRANÇA DE PERDAS
NÃO TÉCNICAS (DESVIOS) NA FATURA DO CONSUMIDOR.

Exa., milhares de consumidores paraenses tem procurado órgãos de

defesa do consumidor para reclamar sobre os valores cobrados na fatura de energia

elétrica, muitos não compreendem suas faturas e as descrições nelas contidas.

Ao navegar no website1 da concessionária, nota-se que as informações

aos consumidores não possuem fácil acesso: o consumidor tem de entrar na “Home

Page”,  se  encaminhar  à  Aba  “Residencial  ou  Comercial”,  clicar  na  barra

“Informações” e, posteriormente “Entenda sua Conta de Energia”, para finalmente

chegar à esta (DOC 1).

Ou seja, Exa. para que obtenha um pouco mais de informação sobre

sua fatura, os consumidores encontram grande dificuldade pois, além de muitos não

possuírem acesso  à  internet  para  realizar  esta  consulta  outra  grande  parte  não

possui grau de conhecimento e entendimento necessário para tal.

1 Conteúdo disponível em: < http://www.celpa.com.br/residencial/informacoes/entenda-sua-conta-de-energia > Acesso em 
21.03.2019

http://www.celpa.com.br/residencial/informacoes/entenda-sua-conta-de-energia


Ademais,  o  demonstrativo  encontrado no  website da  concessionaria

não condiz com a realidade das faturas apresentadas aos consumidores, a exemplo

do quadro da “Composição de Consumo” que, nos órgãos de defesa do consumidor

é raridade encontra-lo em faturas de consumo (DOC 2)



Aprofundando-se  na  seara  da  “Composição  de  Consumo”,  esta

também não é  clara  ao  consumidor  pois  o  que  se  dá  por  "Encargos  Setoriais",

"Perdas"  e "Outros" ?

Atentando-se à “Perdas”, os consumidores não possuem ciência das

“Perdas Técnicas” e “Perdas Não Técnicas” (desvios) e mais, que as “Perdas Não

Técnicas” são apuradas pela diferença entre as perdas totais e as perdas técnicas.

Ou seja, Exa. os consumidores paraenses que pagam suas contas em

dia,  pagam pelos desvios de energia em milhares de unidades consumidoras em

todo o Estado e, sequer fazem ideia de que isto acontece, tendo flagrantemente

seus direitos à Informação e Transparência violados.

Neste ponto, a Resolução 414 de 2010 da Agência Nacional de Energia

Elétrica – ANEEL elenca as informações que devem estar contidas nas faturas de

consumo e enfatiza o repasse destas de forma clara e objetiva ao consumidor.

Adicionalmente, a transparência nas faturas aos consumidores também

encontra amparo  no Módulo  11 do PRODIST (Procedimentos  de Distribuição de

Energia  Elétrica  no  Sistema  Elétrico  Nacional)  onde  neste  definem-se  as

informações obrigatórias a serem apresentadas na fatura de energia elétrica e os

aspectos relevantes sobre a forma de apresentá-las e o processo de disponibilização

das faturas aos consumidores, a serem observados por todas as distribuidoras.

Nota-se,  em  números  de  atendimento  nestes  órgãos  de  defesa  do

consumidor,  o  total  descumprimento  por  parte  da  concessionária  no  tocante  à

transparência  de  informações  obrigatórias  a  serem  apresentadas  na  fatura  de

energia elétrica, especificamente na composição de consumo, lesando milhares de

consumidores paraenses. 

Mister faz-se ressaltar que, o direito à informação e transparência são

princípios fundamentais do Código de Defesa do Consumidor, positivados em seus

artigos 4º e 6º, in verbis:

Art. 4º. A Política Nacional de Relações de Consumo tem por objetivo o
atendimento  das  necessidades  dos  consumidores,  o  respeito  a  sua
dignidade,  saúde  e  segurança,  a  proteção  de  seus  interesses
econômicos,  a  melhoria  da  sua  qualidade  de  vida,  bem  como  a
transparência  e  harmonia  das  relações  de  consumo,  atendidos  os
seguintes princípios:

(...)
IV  –  educação  e  informação  de  fornecedores  e  consumidores,
quanto  aos  seus  direitos  e  deveres,  com  vistas  à  melhoria  do
mercado de consumo .
[...]



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 e serviços;

Merece destaque a tradução do mencionado Princípio da Informação

feita por Rizzato Nunes:

“Dever de informar: com efeito, na sistemática implantada pelo CDC, o
fornecedor  está  obrigado  a  prestar  todas  as  informações  acerca  do
produto e do serviço, suas características, qualidades, riscos, preços e
etc., de maneira clara e precisa, não se admitindo falhas ou omissões.”
(NUNES, Rizzato. Curso de Direito do Consumidor. Saraiva, 2005.p.129)

Sobre o tema, o E. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu:

VOTO Ação de obrigação de fazer de substituir o medido de energia, a
devolução dos valores pagos, em dobro, referente à lavratura do T.O.I.
e a compensação por danos morais. Recurso interposto pelo réu. É o
relatório.  Voto.  Cobrança  retroativa  de  débito  proveniente  de
constatação de irregularidade no relógio medidor de energia elétrica -
Portaria 456/2000 da ANEEL. Infringência do direito constitucional da
ampla defesa e do contraditório.  Desconhecimento pela consumidora
da fórmula de cálculo de débito prevista na referida portaria.  Nulidade
da  fórmula.  Princípios  da  transparência  e  da  vulnerabilidade  do
consumidor  previstos  no  CDC  frontalmente  desrespeitados.
Inteligência dos incisos IV e XV do artigo 51 da Lei nº 8.078/1990.
Prática  abusiva.  Contrato  de  parcelamento  de  débito  imposto  à
consumidora  de  forma  coativa. Restituição  de  forma  simples  de
acordo  com  o  entendimento  da  E.  Turma  Recursal.  Unidade
Consumidora que não sofreu corte no fornecimento de energia elétrica.
Danos morais inexistentes. Provimento parcial do recurso para excluir a
indenização dos danos morais e condenar o réu na devolução simples
referente ao parcelamento do débito com base no T.O. I. Manutenção
da sentença no sentido de substituir o medidor de energia. Sem ônus
sucumbências, por se tratar de recurso com êxito. Diante do exposto,
conheço do recurso e dou provimento parcial ao mesmo para reformar
parcialmente a r. sentença monocrática para excluir a condenação em
danos  morais  e  condenar  o  réu  na  repetição  do  indébito  de  forma
simples, permanecendo, no mais, a sentença, tal como lançada. Sem
ônus sucumbências, porque não verificada a hipótese prevista no artigo
55 caput da Lei nº 9.099/95. (TJ-RJ - RI: 00483568720128190038 RJ
0048356-87.2012.8.19.0038,  Relator:  LIVINGSTONE  DOS  SANTOS
SILVA FILHO, Quarta Turma Recursal, Data de Publicação: 15/01/2013
16:44)

EMENTA Ação de obrigação de fazer c/c anulatória de débito com a
repetição  em  dobro  e  indenização  por  danos  morais.  Recurso
interposto  pela  parte  ré.  É  o  relatório.  Voto.  Cobrança  retroativa  de
débito proveniente de constatação de irregularidade no relógio medidor
de  energia  elétrica  -  Portaria  456/2000  da  ANEEL.  Infringência  do
direito  constitucional  da  ampla  defesa  e  do  contraditório.
Desconhecimento  pela  consumidora  da  fórmula  de  cálculo  de
débito  prevista  na  referida  portaria.  Nulidade  da  fórmula.



Princípios  da transparência e  da vulnerabilidade do consumidor
previstos  no  CDC  frontalmente  desrespeitados.  Inteligência  dos
incisos IV e XV do artigo 51 da Lei nº 8.078/1990. Prática abusiva.
Contrato  de  parcelamento  de  débito  imposto  à  consumidora  de
forma coativa. Restituição de forma simples de acordo com o novo
entendimento  da  E.  Turma  Recursal. Danos  morais  inexistentes.
Consumo zerado. Provimento parcial do recurso para condenar a ré na
devolução simples dos valores cobrados a título do T.O. I.  Diante do
exposto, conheço o recurso do réu e dou provimento em parte apenas
para  condená-lo  na  repetição  do  indébito  de  forma  simples,
permanecendo, no mais, a sentença, tal como lançada. Exclua-se da
distribuição o recurso interposto pela parte autora, eis que foi julgado
deserto no juízo a quo. Sem honorários advocatícios por se tratar de
recurso com êxito. (TJ-RJ - RI: 02467234220108190001 RJ 0246723-
42.2010.8.19.0001,  Relator:  LIVINGSTONE  DOS  SANTOS  SILVA
FILHO, Quarta Turma Recursal, Data de Publicação: 10/08/2012 08:02)

Resta,  portanto,  comprovada  a  existência  de  irregularidade  frente  à

norma reguladora emitida pela ANEEL pela ausência de transparência e informação

nas  cobranças  apontadas  na  composição  de  consumo,  lesando  milhares  de

consumidores paraenses que, comprometem seu orçamento familiar para realizar o

pagamento da fatura de consumo, adicionada de valores por eles desconhecidos,

sob pena de corte. 

Nota-se excelência que não fica claro aos consumidores paraenses o

quanto estes pagam efetivamente pelo seu consumo de energia elétrica, o quanto de

fato concessionaria recebe dos consumidores e, se o valor pago a titulo de “Perdas”

refere-se à compensação dos desvios realizados pelos consumidores que realizam o

“gato”.

Complementarmente  a  ausência  de  transparência  por  parte  da

concessionaria e da anuência por parte dos consumidores desrespeita frontalmente

os Princípios da Informação, da Transparência e da Vulnerabilidade do consumidor

previstos no CDC.

Desta  forma,  requer-se  que  a  concessionária  realize  ajuste  em seu

website bem como em todos os meios de divulgação oficiais com o esclarecimento

sobre importante ponto de violação do direito de informação do consumidor.

4. DO DANO SOCIAL

O  dano  social  advém  da  investida  de  ampliação  dos  danos

imateriais,  haja vista  que esta espécie de dano tem origem nos comportamentos

extremamente negativos ou condutas reprováveis no âmbito social. Desta forma, os

danos sociais  são prejuízos à  sociedade,  em sua  condição de  vida,  segurança,

tranquilidade  e  saúde,  uma vez  que  afetar  seu  patrimônio  moral  ao  acarretar  a



prejudicialidade de sua qualidade de vida, que pode vir da falta de paz e segurança,

por exemplo.

Portanto,  a concepção seria a de que quando o Juízo vislumbrar

condutas  socialmente  reprováveis  por  parte  das  grandes  empresas  reclamadas,

como  no  caso  da  requerida,  fixe  a  quantia  compensatória  destinada  à

vítima/reclamante e também a quantia de caráter punitivo referente a dano social,

causado  por  condutas  consolidadas  pela  empresa,  as  quais  sejam  reprováveis

socialmente. 

Logo, resta claro que a verba indenizatória no que tange ao dano

social não deve se voltar para a vítima, haja vista que os danos causados pelas

condutas reprováveis praticadas pela reclamada não atingem apenas ao reclamante

específico, mas sim a sociedade como um todo.

 Assim, a referida indenização deverá ser direcionada à proteção ao

consumidor de acordo com o art. 1°, inciso II, da Lei n  o   7.347, de 24 de julho de

1985), ou conforme art. 883, parag. único do Código Civil/2002. Em suma trata-se da

aplicação da função social da responsabilidade civil.

Art.  1º Regem-se  pelas  disposições  desta  Lei,  sem prejuízo  da  ação
popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais
causados:
 II - ao consumidor;

Art. 883. Não terá direito à repetição aquele que deu alguma coisa para
obter fim ilícito, imoral, ou proibido por lei.
Parágrafo único. No caso deste artigo, o que se deu reverterá em favor
de estabelecimento local de beneficência, a critério do juiz. 

Além  disso,  temos  vejamos  o  que  dispõe  do  Código  de  Defesa  do

Consumidor:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: 
(...)
VI  - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais,
individuais, coletivos e difusos; 

Ainda,  segundo  o  professor  Flávio  Murilo  Tartuce  Silva,  o  dano

social não é sinônimo de dano moral coletivo, já que o primeiro também pode ser

material, enquanto o segundo repercute apenas extrapatrimonialmente. 

Ademais,  não  podemos  enquadrar  danos  sociais  como  dano

material, moral ou estético, haja vista que o dano social decorre de comportamentos

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%207.347-1985?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%207.347-1985?OpenDocument


reprováveis, que diminuem o nível social de tranquilidade. Onde diante da prática

dessas condutas socialmente reprováveis, o juiz deverá condenar o agente a pagar

uma indenização de caráter punitivo, dissuasório ou didático, a título de dano social. 

Visto isto, está tornando-se recorrente o entendimento favorável dos

Tribunais Superiores quanto à possibilidade de reparação por dano social.

A respeito da possibilidade de indenização por dano social têm-se os

seguintes posicionamentos jurisprudenciais: 

TJ-BA - Apelação APL 00000175520158050144 (TJ-BA)
Data de publicação: 28/04/2016

Ementa: INTERRUPÇÃO  NO  FORNECIMENTO
DE ENERGIA ELÉTRICA.  RESPONSABILIDADE
OBJETIVA. DANO MORAL  IN  RE  IPSA.  QUANTUM
RAZOÁVEL. DANOS SOCIAIS.  CONDENAÇÃO  DEVIDA.  RECURSO
IMPROVIDO.  1.  É  objetiva,  com  fulcro  no  art.  37,  §  6º,  da  CF,  a
responsabilidade da concessionária de serviço público, respondendo ela,
com  base  no  nexo  causal,  pelos  prejuízos  que  produzir,  salvo  as
hipóteses de culpa exclusiva da vítima, de terceiros ou de força maior. 2.
Cabalmente  comprovado  o dano sofrido,  em  virtude  das  reiteradas
interrupções no serviço  de energia elétrica,  bem como o nexo  causal
entre este e a omissão da concessionária em prestar os devidos reparos
e/ou  atualizações  nos  seus  equipamentos,  caracterizada  está  a
responsabilidade  civil  desta.  3.  A  falha  na  prestação  de  serviços
consistente na interrupção de fornecimento de energia elétrica constitui
hipótese de privação de serviço público essencial, sendo desnecessária
a comprovação do dano. Precedentes do STJ. 4. Desmerece reparo a
imposição de indenização que respeita o poderio econômico da ré, as
condições  pessoais  da  autora  e  a  extensão  do dano e  observa  os
princípios  da  proporcionalidade  e  da  razoabilidade,  fixando  montante
que, além de se mostrar suficiente à compensação dos danos sofridos
pela  vítima da  falha  do serviço  e  à  promoção do caráter  punitivo  da
medida,  não  representa  enriquecimento  sem  justa  causa.  5.
Causa dano social o ato doloso, gravemente culposo ou negativamente
exemplar que não é lesivo apenas ao patrimônio material ou moral da
vítima, atingindo a toda a sociedade e reduzindo a qualidade coletiva de
vida.  Recurso  Improvido.  (Classe:  Apelação,  Número  do  Processo:
0000017-55.2015.8.05.0144, Relator (a): Rosita Falcão de Almeida Maia,
Terceira Câmara Cível, Publicado em: 28/04/2016).

Encontrado  em: Terceira  Câmara  Cível  28/04/2016  -  28/4/2016
Apelação  APL  00000175520158050144  (TJ-BA)  Rosita  Falcão  de
Almeida Maia

TJ-BA - Apelação APL 00000158520158050144 (TJ-BA)

Data de publicação: 24/08/2016

Ementa: FALHA  NA  PRESTAÇÃO  DO  SERVIÇO
DE ENERGIA ELÉTRICA. PROCEDÊNCIA, EM PARTE. CONDENAÇÃO
DA  DEMANDADA  AO  PAGAMENTO  DE  INDENIZAÇÃO,  A  TÍTULO
DE DANO MORAL,  AO  DEMANDANTE  E  À  COLETIVIDADE.
APELAÇÃO.  PRESENÇA  DOS  PRESSUPOSTOS  DE

https://tj-ba.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/422269799/apelacao-apl-158520158050144
https://tj-ba.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/348641872/apelacao-apl-175520158050144


ADMISSIBILIDADE.  RESPONSABILIDADE  OBJETIVA.  FALHA  NA
PRESTAÇÃO  DOS  SERVIÇOS.  SUSPENSÃO  DO  FORNECIMENTO
DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE APROXIMADAMENTE NOVENTA
E SEIS HORAS. APLICAÇÃO, À ESPÉCIE, DO ART. 14 DO CÓDIGO
DE  DEFESA  DO  CONSUMIDOR. DANO  MORAL  CONFIGURADO.
VALOR INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO EM R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS),
QUANTIA  SUFICIENTE  PARA  MINORAR  O  SOFRIMENTO  DO
POSTULANTE OFENDIDO SEM PROPORCIONAR ENRIQUECIMENTO
SEM  CAUSA. DANO SOCIAL.  CONDENAÇÃO  INADMISSÍVEL  AO
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO À COLETIVIDADE. ILEGITIMIDADE
ATIVA AD CAUSAM. EVIDÊNCIA. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO
PROVIDO,  EM  PARTE.  (Classe:  Apelação,  Número  do  Processo:
0000015-85.2015.8.05.0144,  Relator  (a):  Lícia  de  Castro  L.  Carvalho,
Quarta  Câmara  Cível,  Publicado  em:  24/08/2016)  Encontrado
em: Quarta  Câmara  Cível  24/08/2016  -  24/8/2016  Apelação  APL
00000158520158050144 (TJ-BA) Lícia de Castro L. Carvalho. 

PLANO DE SAÚDE. Pedido de cobertura para internação. Sentença que
julgou procedente pedido feito pelo segurado, determinado que, por se
tratar de situação de emergência, fosse dada a devida cobertura, ainda
que  dentro  do  prazo  de  carência,  mantida.  DANO  MORAL.
Caracterização  em  razão  da  peculiaridade  de  se  cuidar  de  paciente
acometido  por  infarto,  com  a  recusa  de  atendimento  e,
consequentemente,  procura de outro hospital  em situação nitidamente
aflitiva.  DANO  SOCIAL.  Caracterização.  Necessidade  de  se  coibir
prática de reiteradas recusas a cumprimento de contratos de seguro
saúde, a propósito de hipóteses reiteradamente analisadas e decididas.
Indenização com caráter expressamente punitivo,  no valor  de um
milhão de reais que não se confunde com a destinada ao segurado,
revertida ao Hospital das Clinicas de São Paulo. LITIGÃNCIA DE MÁ FÉ.
Configuração pelo caráter protelatório do recurso.  Aplicação de multa.
Recurso da seguradora desprovido e do segurado provido em parte.
(TJ-SP - APL: 00271584120108260564 SP 0027158-41.2010.8.26.0564,
Relator: Teixeira Leite, Data de Julgamento: 18/07/2013,  4ª Câmara de
Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2013)

In casu, a postura da Requerida representa afronta ao direito de milhares

de consumidores de energia elétrica, os quais são compulsoriamente vinculados à

mesma em face do monopólio na concessão de serviço essencial.  

Deste  modo,  requer  que  a  Requerida  seja  CONDENADA  A

TÍTULO DE DANO SOCIAL ao pagamento do valor de  R$ 100.000.000,00 (cem

milhões de reais) a ser revertido como sugestão para uma entidade que busque a

proteção  da  população  mais  carente  do  nosso  Estado,  a  proteção  consumidor

vulnerável em geral e que as receitas obtidas nesse fundo sejam exclusivamente

dedicadas a combater as diversas injustiças sociais existentes em nosso Estado.

Como sugestão, requer que o valor da condenação seja revestido em rateio ao

Fundo  Estadual  de  Direitos  Difusos do  Consumidor,  bem como ao FUNDEP –

Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Pará, através de

depósito no Banco 037 (BANPARÁ), C/C 182900-9, Ag. 015, para aperfeiçoamento



dos  atendimentos  e  proteção  dos  consumidores  hipossuficientes  do  Estado  do

Pará.

5. DA TUTELA DE URGÊNCIA

No caso em epígrafe, os requisitos autorizadores da medida restam

plenamente caracterizados nos autos, senão vejamos. O fumus boni iuris reside

na  probabilidade  de  existência  do  direito  material  –  que  no  caso  dos  autos

está  evidente  pelos documentos  apresentados  e  pelas  alegações  acima

formuladas.

Quanto ao segundo requisito - periciulum in mora,  pauta-se na

gravidade  dos  fatos  e  no  prejuízo  que  pode  causar  aos  consumidores  na

medida em que ao continuar  a cobrança na mesma fatura de débitos antigos,

continua  a  possibilidade  de  corte  de  energia  –  bem  essencial  –  por

inadimplência  de  débitos  não autorizadores  da interrupção. Por outro lado, a

indevida  oneração  na  conta  dos  consumidores  decorrente  da  cobrança

indevida representa odioso enriquecimento ilícito o que tem levado milhões de

consumidores a inadimplência e ao risco de ficar sem o serviço essencial.

 III. DOS PEDIDOS                                                

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer:

Determinar:

A) A  distribuição  da  ação  por  conexão  com  a  ACP  indicada  no
endereçamento e a concessão de  tutela de urgência, em caráter
liminar, para

A.2)  A  suspensão  imediata  da  cobrança  de  valores  relativos  a
perdas  não  técnicas  nas  faturas  de  energia  elétrica  dos
consumidores no estado do Pará em razão de sua ilegalidade e
de  sua  cobrança  duplicada  para  lucro  da  concessionária  ou
alternativamente,  que  proíba  a  empresa  CELPA  de  cobrar
recuperação  de  consumo  CNR acúmulo  de  consumo  e  outros
meios, por caracterizar enriquecimento ilícito e por ausência de
transparência com o consumidor, no prazo de 48 horas, sob pena
de  multa  de  50.000  reais  por  cada  cobrança,  valendo  já  para
garantir que na revisão a ser realizada em agosto de 2019, sejam
excluídas as cobranças das perdas não técnicas;



A.3)  Que a concessionária apresente em juízo no prazo de 30
dias  o  demonstrativo  dos  valores  cobrados e  recuperados
através de cobrança de consumo não registrado e acúmulo
de consumo desde 2015;

A.4)  Que a concessionária realize ajuste em seu  website  bem
como  em  todos  os  meios  de  divulgação  oficiais  com  o
esclarecimento sobre importante ponto de violação do direito
de informação no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

B) A  citação  das  demandadas  para  comparecer  a  audiência  de
conciliação, na forma prevista pelo art. 334 do CPC;

C) Por fim, a procedência da demanda, para condená-los:

C.1)  a  obrigação  de  fazer  nos  termos  solicitados  em tutela de
urgência;

C.2) Que a concessionária proceda a devolução aos consumidores
mediante compensação em faturas futuras dos valores cobrados
nas faturas a título de perdas não técnicas nos últimos 5 anos;

C.3) Deste modo, requer que a Requerida seja CONDENADA A
TÍTULO  DE  DANO  SOCIAL ao  pagamento  do  valor  de  R$
10.000.000,00  (dez  milhões  de  reais) a  ser  revertido  como
sugestão para uma entidade que busque a proteção da população
mais carente do nosso Estado, a proteção consumidor vulnerável
em  geral  e  que  as  receitas  obtidas  nesse  fundo  sejam
exclusivamente dedicadas a combater as diversas injustiças sociais
existentes em nosso Estado. Como sugestão, requer que o valor da
condenação seja revestido em rateio ao Fundo Estadual de Direitos
Difusos  do  Consumidor,  bem  como  ao  FUNDEP  –  Fundo  de
Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Pará, através
de depósito no Banco 037 (BANPARÁ), C/C 182900-9, Ag. 015,
para  aperfeiçoamento  dos  atendimentos  e  proteção  dos
consumidores hipossuficientes do Estado do Pará.

D) A  condenação  das  demandadas  ao  ônus  da  sucumbência  e
demais cominações legais.

Dá-se  à  causa,  para  fins  meramente  fiscais  o  valor  de  R$
10.000.000,00 (dez milhões de reais). 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

Belém/PA, 29 de março de 2019.



RAPHAEL DE SOUZA LAGE SANTORO SOARES
Defensor Público Federal

CASSIO BITAR VASCONCELOS 
Defensor Público Estadual

BRUNO ARAÚJO SOARES VALENTE
Procurador da República

NATHÁLIA MARIEL FERREIRA DE SOUZA PEREIRA
Procurador da República

CESAR MATTAR JUNIOR
1º Promotor de Justiça de Defesa do Consumidor
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