
 

 

  

 

Oportunismo político e a judicialização do ambiente regulado de 
prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica no Brasil 
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O Setor Elétrico Brasileiro está passando por um momento de grande preocupação com as 
incertezas relacionadas à garantia do fornecimento de energia elétrica e a real eficácia das 
medidas propostas pelo Governo, cujos reflexos começam a ser sentidos nos processos de 
reajustes tarifários das concessionárias. 

Entretanto, para alguns, o oportunismo político aliado a interesses próprios se sobrepõe a esse 
momento e envolve a judicialização do setor elétrico como forma de se eximir de uma discussão 
mais importante, sem se preocupar com as consequências futuras de seus atos. 

O mais recente exemplo de como uma discussão sem fundamento técnico e um judiciário inepto 
para compreender as questões regulatórias, cuja sentença está disponível, demonstra o quanto 
ainda precisamos amadurecer para obtermos ganhos reais e duradouros dentro do ambiente 
regulado da prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica no país. 

A sentença proferida pela juíza federal Janete Lima Miguel, no processo 0002902-
55.2014.4.03.6000, nos brinda com algumas pérolas que ilustram a falta de entendimento das 
consequências regulatórias de seus atos. 

Na linha 21, a Juíza fundamenta que “Em 24/01/2013 foi homologada a Revisão Tarifária 
Extraordinária de 2013 da Enersul, conforme Resolução ANEEL nº 1.438/2013, cujas tarifas e 
componentes financeiros externos estarão em vigor no período de 08/04/2013 a 07/04/2014”. 

Minha primeira dúvida: por que um documento datado de 24 de janeiro de 2013 entraria 
em vigor no dia 08 de abril de 2013, se no art. 11 da referida Resolução está dito que “Esta 
Resolução entra em vigor na data de sua publicação”, publicada no Diário Oficial da União no 
dia 24 de janeiro de 2013? 

Mais ainda, ela ignora que tal resolução ficou em vigor apenas até o dia 07 de abril de 
2013, pois, a partir de 08 de abril de 2013 a resolução que passou a vigorar foi a 
Resolução Homologatória nº 1.505, de 5 de abril de 2013, esta sim com validade até o 
dia 07 de abril de 2014. 

Isso sem falar que a resolução 1.438/2013 sequer envolve componentes financeiros, 
como qualquer técnico em regulação mediano conseguiria identificar. 

Apoiada, a meu entender ingenuamente, em fatos narrados pelo autor ela continua sua 
fundamentação afirmando que “a ANNEL (sic) não disponibilizou informações que justifiquem 
o aumento da tarifa pretendido pela Enersul no prazo de 45 dias antes do Reajuste [] ocorrido 
violação ao processo administrativo previsto na Nota Técnica nº129/2011-SER(sic)/ANEEL, 
cujo procedimento é denominado PRORET”. 

Apesar de acertar o termo Procedimentos de Regulação Tarifária – PRORET, cuja estrutura foi 
aprovada por meio da Resolução Normativa 435/2011 e que tem o processo de reajuste 
tarifário descrito pelo submódulo 10.2, a ilustre magistrada volta a se equivocar ao “não 
perceber“ que a Nota Técnica citada apenas serviu de base para um documento superior 
denominado “Resolução Normativa nº 459/2011” que vigorou entre 11 de novembro de 
2011 e 3 de julho de 2012, sendo revogada e substituída pela Resolução Normativa nº 
498/2012, publicada em 4/7/2012, cujos prazos das etapas referentes ao processo de 
reajuste tarifário são: 



 

 

  

 

 

Não posso acreditar que um magistrado não saiba reconhecer a hierarquia dos documentos 
que compõem o judiciário e seus equivalentes administrativos. Fico na dúvida: por que uma 
decisão é proferida em cima de uma Nota Técnica sem citar seu documento superior – 
Resolução Normativa – dentro da validade? 

Em sua decisão, a magistrada observou – mal – que “a ANNEL (sic) não disponibilizou 
informações que justifiquem o aumento da tarifa pretendido pela Enersul no prazo de 45 dias 
antes de reunião que decidirá o Reajuste Tarifário Anual”. Entretanto, em novo equívoco, 
conforme se observa na descrição das etapas que constam na resolução Normativa, não só o 
prazo está errado, pois prazo que a ANEEL dispõe é de 15 dias, como também o evento 
gerador: antes da data do reajuste tarifário anual – RTA, portanto referenciadas ao dia 08 de 
abril e não 07 de abril, data da reunião. 

E por fim me pergunto: não deveria um magistrado ponderar sobre as consequências de seus 
atos? Desconhecimento não se pode alegar, pois, ao apoiar-se na Lei 8.987/95, “Art. 6o Toda 
concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos 
usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato 
– grifo meu”, a juíza demonstra saber que existe um contrato que deve ser respeitado. 

Não deveria ela observar que o atraso imposto por sua decisão também envolveria aspectos 
contratuais, como algo chamado data-base? Qual foi a interpretação que ela teve do contrato, 
já que na sentença nada é dito? Não podemos desonrar contratos, sob pena de elevar o risco 
regulatório, que também impacta na composição da tarifa nos processos de Revisão Tarifária. 

Em uma única “tacada” a ilustre magistrada não apenas gerou um componente financeiro 
positivo para 2015, como também abriu um precedente perigosíssimo para 2018 chamado risco 
regulatório. Parabéns! E alguns de nós dando milho aos pombos... 

Por onde andam aqueles que se julgam defensores dos fracos e oprimidos quando lhes são 
dadas oportunidades para se manifestar com contribuições que de fato defendem a modicidade 
tarifária? Recomendo olhar as contribuições enviadas no processo de audiência pública que 
definiu a Resolução Normativa, ou qualquer outro tema de interesse do tal fraco e oprimido 
para constatar, ou não, o real interesse envolvido. 

Entendo a motivação por trás de ações, a meu entender, impetuosas e intempestivas, o que 
eu não consigo e não posso aceitar é existir um judiciário que insiste em ficar alheio às questões 
regulatórias que surgem, despreocupado, até de forma desleixada, apoiando-se em 
informações tão absurdamente equivocadas que nos faz perguntar: não sabe ou sabe demais 
o que está fazendo? 

E as eleições estão aí... quem pagará a conta em 2015 e 2018? 


