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PROCESSO 0002902-55.2014.4.03.6000

 Autos com (Conclusão) ao Juiz em 03/04/2014 p/ Despacho/Decisão

 *** Sentença/Despacho/Decisão/Ato Ordinátorio

Autos n. *00029025520144036000*Marcos Marcello Trad ajuizou a

presente ação popular, com pedido de liminar, contra Jerson Kelman,

Romeu Donizete Rufino, União, Agência Nacional de Energia Elétrica -

ANEEL - e Empresa Energética de Mato Grosso do Sul S.A.- Enersul,

objetivando a suspensão do processo ad-ministrativo de Reajuste

Tarifário Anual pleiteado pela E-nersul perante a ANEEL, referente ao

ano de 2014, bem como a extração e remessa de cópia integral do

processo adminis-trativo em questão, nos termos do art. 1º, 4º, da

Lei n. 4.717/65.Segundo informações trazidas pela parte autora

obtidas a partir de Relatório da Administração da Enersul em 2013,

em 31/08/2012, a ANEEL, por meio da Reso-lução Autorizativa nº

3.649, decretou Intervenção Adminis-trativa na Enersul e nas outras

7 concessionárias de serviço público de distribuição de energia

elétrica contro-ladas diretamente pela Rede Energia S/A. A

intervenção teve como objetivos a de-fesa do interesse público, a

preservação do serviço adequa-do aos consumidores e a gestão dos

negócios da concessionária, assegurando o cumprimento das

obrigações legais e contratuais vinculadas ao Contrato de Concessão.

Em 20/08/2013 a intervenção em questão foi prorrogada por 2 anos

(Resolução Autorizativa nº 4.283/2013). O interventor é um dos

requeridos, Jerson Kelman.Em 24/01/2013 foi homologada a Revisão

Tarifária Extraordinária de 2013 da Enersul, conforme Reso-lução

ANEEL nº 1.438/2013, cujas tarifas e componentes fi-nanceiros

externos estarão em vigor no período de 08/04/2013 a 07/04/2014.A

ANEEL anuiu, através da Resolução Au-torizativa nº 4.510, em

28/01/2014, a transferência de con-trole societário indireto das

Concessionárias do Grupo Rede Energia, detido por Jorge Queiroz de

Moraes Júnior, para a Energisa S.A., que deverá ser implementada

até 15/04/2014 por meio de ato específico.Sustentou o autor que, há

tempo, trava batalhas para que a concessionária de prestação

energia e-létrica no Mato Grosso do Sul cobre contraprestações

módi-cos dos consumidores. Neste ano, narra que a ANNEL não

disponibilizou informações que justifiquem o aumento da ta-rifa

pretendido pela Enersul no prazo de 45 dias antes do Reajuste

Tarifário Anual. Informou que ocorrerá em 07/04/2014 reunião

pública para discutir o rejuste deste ano, tendo, contudo, ocorrido

violação ao processo adminis-trativo previsto na Nota Técnica nº

129/2011-SER/ANEEL, cu-jo procedimento é denominado

PRORET.Aduziu que o pleito de Reajuste Tarifá-rio Anual foi

encaminhado pela Enersul à ANEEL em 10/03/2014, bem como que a

ANEEL somente disponibilizou tal pleito na internet em 28/03/2014,

de forma exageradamente resumida. Assim, o procedimento

realizado não respeitou a antecedência mínima, prevista pela própria

ANEEL, em rela-ção à data da reunião extraordinária marcada para

07/04/2014. Portanto, defendeu ter havido violação ao Devi-do

Processo Administrativo, no presente caso.Pugnou pela concessão da

medida limi-nar, com a finalidade de se evitar um considerável

impacto orçamentário, de mais de 1 bilhão de reais, sem o respeito

ao contraditório constitucionalmente assegurado aos contri-

buintes/consumidores.É o relato do necessário.Decido.Evidente que a

presente ação versa so-bre direitos individuais homogêneos de
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relevantíssimo inte-resse social, de modo que não há falar em

disponibilidade dos direitos ora discutidos. Inicialmente, devo

consignar que o autor é parte legítima para figurar no pólo ativo da

presente de-manda, haja vista que comprovou a sua qualidade de

cidadão, nos termos do 3º do art. 1º da Lei 4.717/65, e se insurge

contra suposto ato lesivo ao patrimônio público. O pedido de liminar

na ação popular, desde que atenda os requisitos específicos do

periculum in mora e do fumus boni juris, é admitido expressamente

pelo 4.º do art. 5º da Lei 4.717/65. A liminar em ação popular foi in-

troduzida pelo art. 34 da Lei 6.513, de 20 de dezembro de 1977, que

dispõe: "Na defesa do patrimônio público caberá a sus-pensão liminar

do ato lesivo impugnado e pode-rá ser determinada a suspensão do

ato que deu motivo ao pedido, quando relevante o fundamen-to

argüido e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida

caso seja deferida posteriormente".No presente caso, verifico a

presença dos requisitos autorizadores da medida liminar

pleiteada.Em princípio, observo que, de fato, a ANNEL 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. Tal prazo é previsto

expressamente em procedimento, denominado PRO-RET, que

descreve as etapas para o Reajuste Tarifário Anual - RTA, conforme

disposto na Nota Técnica nº 129/2011-SER/ANEEL, de 25/05/2011

(cuja cópia foi juntada nos autos às f.68-84).O pleito de Reajuste

Tarifário Anual foi encaminhado pela Enersul à ANEEL em 10/03/2014

e a ANEEL somente disponibilizou tal pleito na internet em

28/03/2014, de forma exageradamente resumida (conforme de-

monstram, a priori, os documentos juntados às f. 31-35). Ademais,

em comparação com o pleito da E-nersul entregue à ANEEL em 2011

(juntado à f.30), o atual arquivo foi apresentado de forma que

impossibilita qualquer tipo de análise aprofundada dos números e

componentes fi-nanceiros que pretendem elevar em 16,19% a tarifa

de ener-gia elétrica no estado. Essencial, neste momento, trazer a

lume o que dispõe a Lei nº 8.987/95 acerca dos pressupostos que

devem ser preenchidos por toda contratação mediante conces-são do

serviço público:"Art. 6o Toda concessão ou permissão pres-supõe a

prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários,

conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no

respec-tivo 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".Nesse sentido, não verifico que os requeri-dos agiram com a

obrigatória transparência exigida numa si-tuação como a presente a

justificar ao cidadão, consumidor, a necessidade real de majoração

da tarifa do serviço pro-porcionado, de modo a permanecer a

modicidade na contra-prestação pactuada entre as partes legalmente

prevista.Nesses termos, não se pode olvidar a dou-trina de Celso

Antônio Bandeira de Mello, que frisa com ve-emência: "Tal

modicidade, registre-se, é um dos mais relevantes direitos do

usuário, pois, se for desrespeitada, o próprio serviço terminará por

ser inconstitucionalmente sonegado" .Importante salientar, ainda,

que o bem da vida tutelado neste caso conta com o reforço

legislativo do Código de Defesa do Consumidor. Aliás, "quanto a isto

não há dúvida possível, uma vez que inúmeros de seus dispositi-vos

reportam-se expressamente a serviços públicos" . A hi-possuficiência

dos consumidores contribuintes da tarifa da energia elétrica impõe,

portanto, a proteção almejada limi-narmente, em razão do risco de

prejuízo financeiro corolá-rio da aparente violação ao devido

processo legal no âmbito administrativo.Vislumbro, portanto, a

plausibilidade do pedido de liminar formulado na inicial.Quanto ao

periculum in mora, verifico que a urgência reside no fato de que a



reunião extraordinária a-cerca do Processo Administrativo, sob o n.

48500.006258/2013-38, referente ao Reajuste Tarifário Anual de

2014 das tarifas da Empresa Energética de Mato Grosso do Sul S.A. -

Enersul, a vigorar a partir de 8 de abril de 2014, está em pauta para

deliberação na ANEEL em 07/04/2014 . Desse modo, constato

também a presença do pe-rigo da demora.Assim, por tudo o que foi

exposto, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão do

Processo Administrativo, em trâmite na ANEEL sob o n.

48500.006258/2013-38, referente ao Reajuste Tarifário Anual de

2014 das tarifas da Empresa Energética de Mato Grosso do Sul S.A. -

Enersul, a vigorar a partir de 8 de abril de 2014.Defiro, ainda, o

pedido de juntada aos au-tos de cópia integral do processo

administrativo em ques-tão, nos termos do art. 1º, 4º, da Lei n.

4.717/65 Citem-se os réus nos termos do art. 7º, I, a, da Lei nº

4.717/65.Intime-se o Ministério Público Federal a-cerca da

propositura desta ação, bem como da presente deci-são.Intimem-se,

via fax ou por qualquer outro meio eletrônico disponível, em razão da

urgência da medida. Campo Grande-MS, 04/04/2014. Janete Lima

MiguelJuíza Federal

 Ato Ordinatório (Registro Terminal) em : 04/04/2014

 

 

 

 


