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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA __ VARA DA SEÇÃO 

JUDICIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÉLIO ALVES DE MOURA, brasileiro, casado, advogado, atualmente no 

exercício do cargo de Deputado Federal pelo PT/TO, portador da cédula de 

identidade nº 248.810-SSP/TO e do Título Eleitoral n. 0175.5166.2780, Seção 

0310, Araguaína/TO, com endereço na Câmara dos Deputados - Gabinetes nº 

832, em pleno gozo de seus direitos políticos (cf. carteira profissional da OAB 

e título de eleitor anexados), atuando em causa própria, vêm à presença de 

Vossa Excelência, com sustentáculo nos arts. 5°, item LXXIII, e 109, § 2°, da 

Constituição Federal, c/c a Lei n. 4.717/65, propor a presente 

 

 

AÇÃO POPULAR CONSTITUCIONAL 

(Com pedido de medida liminar inaudita altera pars) 

 

 

  em desfavor da: 

 

 - UNIÃO FEDERAL, pessoa jurídica de direito público, representada pela 
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Advocacia Geral da União - AGU, com endereço no Edifício Sede I – Setor de 

Autarquias Sul – Q. 03 Lotes 03/06 – 70.070-030 – Brasília/DF; 

 

- AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, Autarquia Federal 

inscrita no CNPJ sob o nº 02.270.669/0001-29, por seu DIRETOR-GERAL, Sr. 

ANDRÉ PEPITONE DA NÓBREGA, brasileiro, engenheiro civil, inscrito no CPF 

sob o nº 647.676.801-82, com endereço à SGAN 603, módulos I e J, CEP: 

70830-110, Brasília/DF; 

 

- ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., por seu 

representante diretor presidente MÁRCIO MÁRIO ZIDAN, com sede na Quadra 

104 Norte, Avenida LO4, Conjunto 4, lote 12, município de Palmas/TO, inscrita 

no CNPJ nº 25.086.034/0001-71; 

 

- GRUPO ENERGISA S.A., companhia de capital aberto, inscrita no CNPJ sob 

o nº 00.864.214/0001-06 por seu PRESIDENTE, Sr. IVAN MÜLLER BOTELHO, 

brasileiro, engenheiro civil, com endereço na Avenida Manoel Inácio Peixoto, 

nº 1200, Distrito Industrial, CEP 36.771-000, Cataguases/MG. 

 

1. Da Foro Competente. 

 

Regular é o aforamento do presente feito nesta Vara, tendo-se em 

conta estarem atendidos os pressupostos do art. 109, §2°, da Constituição 

Federal, inclusive o de serem o Autor cidadão em pleno gozo de seus direitos 

políticos, residente nesta Cidade.    

 

2. Do Litisconsórcio passivo necessário.  

 

  Com efeito, nos termos do caput do artigo 6º da Lei n º 4.717, de 

1965, dirige-se a Ação Popular contra todos que, por ação, hajam “praticado, 

autorizado, ratificado ou aprovado o ato impugnado”, ou que, “por omissão”, 

houverem “dado oportunidade a lesão”.  

  Assim é que a presente Ação Popular há que ter no polo passivo de 

sua relação processual as pessoas jurídicas acima indicadas, todas 
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responsáveis pela prática das condutas ilegais e imorais que serão adiante 

delineadas. 

 

3. Do Cabimento da Ação Popular. 

 

A Constituição Federal dispõe em seu art. 5º, LXXIII, que: 

 

“Art. 5º …………………………………………… 

LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular 

que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade 

de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio 

ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, 

salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da 

sucumbência;” 

 

O art. 2º da Lei nº 4.717/1965 estabelece as hipóteses de nulidade 

dos atos praticados pelas autoridades públicas, combatíveis por meio da ação 

popular. In verbis: 

 

“Art. 2º São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades 

mencionadas no artigo anterior, nos casos de: 

(…); 

b) vício de forma; 

c) ilegalidade do objeto; 

d) inexistência dos motivos; 

(...) 

Parágrafo único. Para a conceituação dos casos de nulidade 

observar-se-ão as seguintes normas: 

(…); 

b) o vício de forma consiste na omissão ou na observância 

incompleta ou irregular de formalidade indispensáveis à 

existência ou seriedade do ato; 

c) a ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do ato 

importa em violação de lei, regulamento ou outro ato normativo; 

d) a inexistência dos motivos se verifica quando a matéria de fato 

ou de direito, em que se fundamenta o ato, é materialmente 
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inexistente ou juridicamente inadequada ao resultado obtido;”  

 

Neste sentido, o instituto da Ação Popular visa o reconhecimento 

jurisdicional da invalidade de atos ilegais e lesivos ao patrimônio público, incluindo-

se em sua esfera o patrimônio de autarquias, entidades paraestatais, pessoas 

jurídicas que recebam subenções públicas, possuindo natureza desconstitutiva do ato 

lesivo e a condenações dos responsáveis à reposição do status quo ante, incliusive 

sendo viável a tutela cautelar.1 

No presente caso, a afronta à legalidade e a moralidade administrativa, 

que causa lesão à população do Estado do Tocantins posto que em plena crise 

provocada pela pandemia do coronavírus, a Agência Nacional de Energia Elétrica 

(Aneel) aprovou, nesta  última terça-feira (30/06/2020), um reajuste de até 8,54% 

na conta de luz para os consumidores da Energisa Tocantins.   

 

4. Dos fatos e da lesividade 

 

4.1. Considerações iniciais sobre Concessões Administrativas e o Contrato 

assinado entre Aneel e a Empresa Ré 

 

O contrato de concessão de serviço público tem como objeto a 

transferência da gestão e execução de um Serviço do Poder Público ao 

particular. O caso em comento trata-se especificamente dos contratos de 

concessão do serviço de transmissão e distribuição de energia elétrica entre 

empresas prestadoras e a ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) 

representando a União.  

Nos contratos desse tipo são exigidos pela Lei nº 8.987 de 1995, 

em seu art. 23 as seguintes cláusulas: 

 

“I - ao objeto, à área e ao prazo da concessão; 

II - ao modo, forma e condições de prestação do serviço; 

III - aos critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros definidores da 

qualidade do serviço; 

 
1 A respeito Rodolfo de Camargo Mancuso. Ação Popular. São Paulo: RT, 2003, p. 40; e, Luís Manoel Gonçalves Jr. Curso de Direito Processual Civil 
Coletivo. São Paulo: SRS Editora, p. 17. 



 5 

IV - ao preço do serviço e aos critérios e procedimentos para o 

reajuste e a revisão das tarifas; 

V - aos direitos, garantias e obrigações do poder concedente e da 

concessionária, inclusive os relacionados às previsíveis necessidades 

de futura alteração e expansão do serviço e conseqüente 

modernização, aperfeiçoamento e ampliação dos equipamentos e das 

instalações; 

VI - aos direitos e deveres dos usuários para obtenção e utilização do 

serviço; 

VII - à forma de fiscalização das instalações, dos equipamentos, dos 

métodos e práticas de execução do serviço, bem como a indicação dos 

órgãos competentes para exercê-la; 

VIII - às penalidades contratuais e administrativas a que se sujeita a 

concessionária e sua forma de aplicação; 

IX - aos casos de extinção da concessão; 

X - aos bens reversíveis; 

XI - aos critérios para o cálculo e a forma de pagamento das 

indenizações devidas à concessionária, quando for o caso; 

XII - às condições para prorrogação do contrato; 

XIII - à obrigatoriedade, forma e periodicidade da prestação de contas 

da concessionária ao poder concedente; 

XIV - à exigência da publicação de demonstrações financeiras 

periódicas da concessionária; e 

XV - ao foro e ao modo amigável de solução das divergências 

contratuais.” (grifo nosso) 

 

O contrato de prestação entre a Aneel e o Grupo Energisa é de 28 de 

junho de 1999. À época, o contrato foi realizado entre a então denominada CELTINS 

(Companhia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins) e a Aneel, sendo que no 

decorrer dos anos, foram feitos seis Termos Aditivos a esse contrato. Todos os 

documentos aqui referidos se encontram no sítio eletrônico da Energisa.2 

Como o art. 23 acima transcrito deixa claro em seu inciso IV é 

preciso que o Contrato de Concessão assinado entre as partes deixe claro os 

termos de reajuste das tarifas a serem aplicadas aos usuários do serviço 

 
2 https://ri.energisa.com.br/informacoes-financeiras-e-operacionais/contratos-de-concessao/contratos-de-concessao-

energisa-tocantins/. Acesso em 06/07/2020. 

https://ri.energisa.com.br/informacoes-financeiras-e-operacionais/contratos-de-concessao/contratos-de-concessao-energisa-tocantins/
https://ri.energisa.com.br/informacoes-financeiras-e-operacionais/contratos-de-concessao/contratos-de-concessao-energisa-tocantins/
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público prestado. No contrato originário, toda a Cláusula Sétima que versa 

sobre as “Tarifas aplicáveis na comercialização de Energia” trata sobre as 

formas que esse reajuste de tarifa deve ocorrer.  

Não obstante, a partir do Quinto Termo Aditivo, o Grupo Energisa, 

por meio da Energisa Tocantins – Distribuidora de Energia S.A., integrou o 

contrato de concessão.  

 

 

Assim, no Sexto Termo Aditivo houve a revisão de diversas 

cláusulas do contrato original; dentre essas cláusulas, houve a alteração da 

cláusula de reajuste.  

A Cláusula Sexta do Sexto Termo Aditivo versa sobre “Tarifas 

Aplicáveis na Prestação do Serviço” e é nesta cláusula que está toda a 

disciplina sobre as tarifas aplicadas. Sobre isso, na Subcláusula Décima 

Terceira, tem-se a seguinte previsão:  

 

Subcláusula Décima Terceira - As Revisões Tarifárias Ordinárias 

obedecerão ao seguinte Cronograma: a Primeira Revisão será 

procedida em 4 de julho de 2020 e as subsequentes serão 
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realizadas a cada cinco anos a partir desta data.  (grifo 

nosso) 

   

Sobre isso, não é despiciendo ressaltar que no referido Termo 

Aditivo há dois tipos de Revisões Tarifárias: as ordinárias, sobre a qual versa 

a subcláusula acima; e as não ordinárias, prescritas na Subcláusula Quarta da 

Cláusula Sexta. 

Assim, como vimos acima, no dia 4 de julho de 2020, conforme 

previsão do Sexto Termo Aditivo, houve a Primeira Revisão Tarifária Ordinária 

que, segundo cálculos também dispostos neste termo foi da seguinte monta 

para os diferentes tipos de consumidores3:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Da Pandemia e dos efeitos na Economia do País 

 

 O avanço do novo coronavírus vem afetando diretamente os 

mercados ao redor do mundo e, junto com ele, também tem elevado as 

preocupações sobre os impactos na economia global, no curto e no longo 

prazo. Conforme atestado pelo próprio FMI, os impactos da crise atual já são 

maiores que os impactos da crise de 2008, sendo que esta não real previsão 

de quando irá acabar posto não haver previsão para a crise sanitária se 

resolver. 

As repercussões sobre os impactos da pandemia da COVID-19 

também têm pesado nas projeções do crescimento da economia brasileira. No 

último relatório Focus do Banco Central, divulgado no dia 29 de junho, os 

 
3 https://afnoticias.com.br/estado/conta-de-luz-no-tocantins-tera-aumento-de-ate-8-54-a-partir-deste-sabado-4-de-

julho. Acesso em 06/07/2020. 

https://afnoticias.com.br/estado/conta-de-luz-no-tocantins-tera-aumento-de-ate-8-54-a-partir-deste-sabado-4-de-julho
https://afnoticias.com.br/estado/conta-de-luz-no-tocantins-tera-aumento-de-ate-8-54-a-partir-deste-sabado-4-de-julho
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economistas consultados acreditam que o Produto Interno Bruto (PIB) terá 

uma retração de 6,54%. Isso porque há economistas que ainda fazem 

projeções ainda piores.  

Como todos os problemas sociais, a crise afeta as pessoas de forma 

diferente. Com efeito, já há pesquisas mostrando que 51% das classes D ou E 

perderam metade ou mais de sua renda. Isso são 58 milhões de pessoas. 

Sendo que 24% destas relataram ter ficado sem renda alguma; ou seja, 13 

milhões de pessoas aproximadamente.4  

Grande parte dessas pessoas estão dependendo exclusivamente do 

auxílio emergencial de R$ 600,00 (seiscentos reais) dados pelo Governo 

Federal. Não obstante, não somente o auxílio demorou a ser dado para os 

indivíduos mais afetados, como ainda é dado de modo insuficiente, já que não 

é um valor que permita pagar todos as necessidades de uma família.  

Essa situação de retração econômica também é percebida no 

Estado do Tocantins. Inúmeros setores como os de serviços e turismo sentiram 

sobremaneira os efeitos da pandemia na economia local, com muitos 

estabelecimentos fechando por falta de dinheiro e muitas demissões. 567 

Na cidade de Araguaína, por exemplo, há denúncias de que os 

servidores municipais com atividades suspensas em decorrência da pandemia, 

principalmente na área da educação, têm recebido menos que R$ 600,00 

(seiscentos reais) como pagamento.8 

Sobre isso, não é demais destacar os primeiros resultados da 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD Covid19 Mensal. Segundo 

essa pesquisa dos 611 (seiscentos e onze) mil tocantinenses de 14 (quatorze) 

anos ou mais que tinham uma ocupação em maio, 114 (cento e quatorze), isto 

 
4 https://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/2020/05/nas-classes-d-e-e-51-perderam-metade-da-renda-ou-

mais-na-pandemia.shtml Acesso em 06/07/2020. 
5 https://g1.globo.com/to/tocantins/noticia/2020/05/30/hoteis-e-bares-sentem-efeitos-da-pandemia-no-tocantins-e-

demitem-parte-dos-funcionarios.ghtml Acesso em 06/07/2020. 
6 https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=pt&u=https://conexaoto.com.br/2020/04/28/pandemia-impacta-em-

mais-de-70-o-faturamento-de-pequenos-negocios-do-turismo-no-tocantins&prev=search&pto=aue Acesso em 

06/07/2020. 
7 https://g1.globo.com/to/tocantins/noticia/2020/06/29/comerciantes-relatam-prejuizos-apos-temporada-de-praia-em-

peixe-ser-cancelada.ghtml Acesso em 06/07/2020. 
8 https://afnoticias.com.br/cidades/servidores-com-atividades-suspensas-estao-recebendo-no-minimo-r-600-diz-

prefeitura Acesso em 06/07/2020. 

https://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/2020/05/nas-classes-d-e-e-51-perderam-metade-da-renda-ou-mais-na-pandemia.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/2020/05/nas-classes-d-e-e-51-perderam-metade-da-renda-ou-mais-na-pandemia.shtml
https://g1.globo.com/to/tocantins/noticia/2020/05/30/hoteis-e-bares-sentem-efeitos-da-pandemia-no-tocantins-e-demitem-parte-dos-funcionarios.ghtml
https://g1.globo.com/to/tocantins/noticia/2020/05/30/hoteis-e-bares-sentem-efeitos-da-pandemia-no-tocantins-e-demitem-parte-dos-funcionarios.ghtml
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=pt&u=https://conexaoto.com.br/2020/04/28/pandemia-impacta-em-mais-de-70-o-faturamento-de-pequenos-negocios-do-turismo-no-tocantins&prev=search&pto=aue
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=pt&u=https://conexaoto.com.br/2020/04/28/pandemia-impacta-em-mais-de-70-o-faturamento-de-pequenos-negocios-do-turismo-no-tocantins&prev=search&pto=aue
https://g1.globo.com/to/tocantins/noticia/2020/06/29/comerciantes-relatam-prejuizos-apos-temporada-de-praia-em-peixe-ser-cancelada.ghtml
https://g1.globo.com/to/tocantins/noticia/2020/06/29/comerciantes-relatam-prejuizos-apos-temporada-de-praia-em-peixe-ser-cancelada.ghtml
https://afnoticias.com.br/cidades/servidores-com-atividades-suspensas-estao-recebendo-no-minimo-r-600-diz-prefeitura
https://afnoticias.com.br/cidades/servidores-com-atividades-suspensas-estao-recebendo-no-minimo-r-600-diz-prefeitura
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é, 18,7% foram afastados e 50 (cinquenta) mil ficaram sem remuneração. Isso 

equivale a 8% da população ativa no mercado de trabalho no Tocantins. 9   

Outro ponto muito importante dessa pesquisa é que deixa claro 

que desses 114 (cento e quatorze) mil que estavam afastados, 97 (noventa e 

sete) mil deles o estavam por causa da pandemia, isto é, mais de 85% dos 

afastamentos.  

É claro que a presente peça corre o risco de estar falando de uma 

conjuntura amplamente conhecida por todos, mas não quis-se correr o risco 

de não dar a este Juízo o tamanho da incongruência que é permitir um aumento 

no valor de um serviço público essencial num momento em que quase todos 

os brasileiros, incluindo-se os tocantinenses, tiveram uma redução 

considerável em sua renda.  

 

5. Do Direito 

 

O reajuste tarifário da energia elétrica foi realizado sem 

transparência ou participação dos setores da sociedade, em ofensa aos 

princípios da modicidade, informação, proporcionalidade e razoabilidade, 

representando abuso de direito e desrespeito ao Código de Defesa do 

Consumidor, à Lei do Usuário de Serviço Público (Lei 13.460/2017) e à Lei que 

regula a tarifa no setor elétrico (Lei n° 9.427/1996), motivo pelo qual deve ser 

objeto de controle do Poder Judiciário. 

 

5.1. Do aumento abusivo 

 

Como já demonstrado alhures o caso em comento configura 

patente caso de aumento abusivo do valor das tarifas em relação à situação 

econômica do país. Mas não apenas, o aumento ainda se encontra descolado 

dos índices inflacionários do país para o período.  

Sobre esse descolamento com a realidade inflacionária, não é 

demais copiar alguns gráficos e alguns posicionamentos retirados do próprio 

 
9 https://gazetadocerrado.com.br/mais-de-50-mil-tocantinenses-ficaram-sem-remuneracao-por-causa-da-pandemia-

mostra-pnad-noticias-do-tocantins/ Acesso em 06/07/2020. 

https://gazetadocerrado.com.br/mais-de-50-mil-tocantinenses-ficaram-sem-remuneracao-por-causa-da-pandemia-mostra-pnad-noticias-do-tocantins/
https://gazetadocerrado.com.br/mais-de-50-mil-tocantinenses-ficaram-sem-remuneracao-por-causa-da-pandemia-mostra-pnad-noticias-do-tocantins/
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sítio eletrônico do Banco Central, nos quais se veem claramente não haver 

qualquer índice inflacionário que minimamente se aproxime ao índice de 

aumento permitido pela Aneel para as tarifas de um serviço essencial como é 

a distribuição de energia elétrica10:  

 

 

 

 

 

 

Como se vê por esses próprios gráficos o índice de inflação geral, 

ou mesmo o índice de inflação dos preços administrados não atingiu a monta 

do valor do aumento da tarifa no Estado do Tocantins que atingiu o indecente 

patamar de mais de 7% para o consumidor. 

Ressalte-se que não se utilizou dados do segundo trimestre posto 

não haver disponibilização do relatório pelo Banco Central.  

A lide pode ser resolvida aplicando-se o art. 39 do Código de 

Defesa do Consumidor que assim dispõe: 

 

Art. 39 É vedado ao fornecedor de produtos e serviços dentre 

outras práticas: 

 
10 https://www.bcb.gov.br/content/ri/relatorioinflacao/202003/ri202003p.pdf. Acesso em 06/07/2020. 

https://www.bcb.gov.br/content/ri/relatorioinflacao/202003/ri202003p.pdf
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V- exigir do consumidor vantagem manifestamente 

exagerada;  

X-elevar sem justa causa o preço de produtos e serviços; 

 

Veja-se que a intenção do CDC é de que não sejam realizadas 

algumas práticas contra o consumidor, por serem consideradas abusivas. 

Entretanto, em caso de ocorrência, é possível a readequação ao status quo 

ante punição daquele que a comete. Vale ressaltar que o código objetiva um 

rol exemplificativo de quais podem ser essas práticas, contudo não esgota a 

matéria. 

A intenção do legislador é resguardar o consumidor que, na grande 

maioria, não tem ideia ou conhecimento sobre o processo de produção de bens 

ou da prestação de serviço, fato que o faz aceitar abusividades por parte do 

comerciante ou prestador de serviço. Assim, nos casos em que há flagrante 

abusividade de encargos pela empresa fornecedora do produto ou serviço, em 

razão do que dispõe o CDC, deve o Poder Judiciário intervir a fim de adequar 

as obrigações para evitar vantagem exagerada ou abusividade, não 

caracterizando a atuação judiciária ofensa ao pacta sunt servanda. 

Nos termos do art. 39, incisos V e X, do CDC, e vedado ao 

fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas exigir do 

consumidor vantagem manifestamente excessiva, bem como elevar sem justa 

causa o preço. Da mesma forma é a disciplina legal do regime de concessões 

conforme a lei nº 8.987/95, que determina o princípio da modicidade tarifária: 

 

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. 

§1º Serviço adequado é o que satisfaz as condições de 

regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, 

generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das 

tarifas. (grifo nosso) 

 

Esse princípio decorre de um raciocínio simples explica Fernanda 

Marinela o Brasil é um país relativamente pobre, tendo o serviço público que 
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atingir e satisfazer os diversos grupos sociais na persecução do bem comum. 

Sendo assim, quando esse serviço depender de uma cobrança, ela deve ser 

condizente com as possibilidades econômicas do povo brasileiro, ou seja, a 

mais baixa possível. 

Isso ainda sem considerar que a pandemia agravou a situação de 

praticamente toda a população, mas a crise atingiu ainda mais em cheio 

aqueles que já tinham alguma dificuldade econômica como mostrado pela 

Pesquisa acima. Sempre o serviço público deve pesar o menos possível no 

orçamento pessoal daquele que dele depende, que, em regra, possui poder 

econômico menor. 

Ademais, a importância deste princípio também foi enfatizada por 

Celso Antônio Bandeira de Melo, ao afirmar que "tal modicidade, registre-se, 

é um dos mais relevantes direitos do usuário, pois, se for desrespeitada, o 

próprio serviço terminará por ser inconstitucionalmente sonegado". Isto é: um 

serviço público essencial, como é o fornecimento de energia elétrica, caso seja 

demasiadamente caro, desproporcional à condição do usuário, é equivalente à 

sua negação. 

Por isso, a doutrina passou a advogar em prol do direito subjetivo 

à modicidade. Mais que uma diretriz, uma sugestão, o baixo valor da tarifa é 

uma ordem, um direito protegido, e caso seja lesado, é preciso que o Poder 

Judiciário dê a devida tutela. 

É de se ressaltar que é norma presente no Sexto Termo Aditivo do 

Contrato de Concessão na Cláusula Sexta:  

 

Subcláusula Décima Sexta - A pedido da DISTRIBUIDORA, a 

ANEEL poderá, considerando o nível eficiente de custos, proceder 

à Revisão Tarifária Extraordinária, visando restabelecer o 

equilíbrio econômico financeiro deste CONTRATO, sem prejuízo 

dos Reposicionamentos Tarifários Ordinários, caso sejam 

comprovadas alterações significavas nos custos da 

DISTRIBUIDORA, que não decorram da ação ou da omissão desta.   

 

Subcláusula Décima Sétima - Havendo alteração unilateral do 

Contrato de Concessão que afete o seu equilíbrio econômico-

financeiro, devidamente comprovado pela DISTRIBUIDORA, a 
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ANEEL deverá adotar as medidas necessárias ao seu 

restabelecimento, com efeito a partir da data da alteração. 

 

Essas subcláusulas deixam claro que a situação do contrato pode 

ser alterado em prol da Empresa Ré nos casos em que o equilíbrio econômico-

financeiro for afetado.  

Vê-se claramente que não há essa previsão para a situação 

contrária posto que a administração pública pode alterar essa situação sempre 

em nome do interesse público, mesmo sem qualquer previsão contratual, já 

que essa é uma previsão legal e até mesmo constitucional.  

Não por outro motivo se move a presente ação para garantir a 

legalidade do procedimento que culminou no reajuste tarifário, mas também 

contra a conteúdo do ato um aumento que ofende um direito subjetivo. 

Assim, resta evidente que não há prestação de serviço adequado 

com uma taxação abusiva de toda uma coletividade de usuários, afinal, a 

energia elétrica se trata de serviço público essencial, sem a qual é impossível 

a realização dos atos mais comuns. 

 

5.2. Da falta de transparência 

 

Além disso, há uma situação referente a falta de transparência do 

reajuste que é norma de direito subjetivo dos consumidores por disciplina 

legal. A Lei nº 13.460/2017 que dispõe sobre participação, proteção e defesa 

dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública, exige 

tal transparência, conforme segue: 

 

Art. 6º São direitos básicos do usuário:  

(...) 

VI - obtenção de informações precisas e de fácil acesso nos locais 

de prestação do serviço, assim como sua disponibilização na 

internet, especialmente sobre: 

(...) 

e) valor das taxas e tarifas cobradas pela prestação dos serviços, 

contendo informações para compreensão exata da extensão do 

serviço prestado. 
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Nesse ínterim, não há que se questionar a aplicação desta lei ao 

caso, posto que o próprio art. 1º prevê a aplicação desta lei para casos de 

serviços públicos prestados pela administração pública direta ou 

indiretamente: 

 

Art. 1º Esta Lei estabelece normas básicas para participação, proteção 

e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos prestados direta 

ou indiretamente pela administração pública. 

§ 1º O disposto nesta Lei aplica-se à administração pública direta e 

indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos 

termos do inciso I do § 3º do art. 37 da Constituição Federal . 

 

E entre os serviços abrangidos, evidentemente, está o de energia 

elétrica. 

Importante ressaltar que a própria lei trata da concomitância de 

aplicação juntamente com o Código de Defesa do Consumidor logo em seu art. 

1º, §2º, inciso II). Assim sendo, é bem clara a aplicação do art. 6º, III e IV 

do CDC, que assim dispõe: 

 

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; 

 

A referida lei nº 13.460/2017 consagra a necessidade imperiosa da 

publicidade dos atos como forma de controle social das medidas:  

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art37%C2%A73i
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Art. 5º O usuário de serviço público tem direito à adequada prestação 

dos serviços, devendo os agentes públicos e prestadores de serviços 

públicos observar as seguintes diretrizes: 

(...) 

VII - definição, publicidade e observância de horários e normas 

compatíveis com o bom atendimento ao usuário; 

 

Assim, o Sexto Termo Aditivo, em sua Subcláusula Décima Quarta, 

versando sobre a Revisão Tarifária Ordinária – qual seja, a que ocorreu no dia 04 de 

julho do corrente ano – assim dispõe: 

 

Subcláusula Décima Quarta - Na Revisão Tarifária Ordinária 

aplica-se o disposto na Subcláusula Sexta desta Cláusula 

para a definição do Valor da Parcela A. 

 

Ou seja, para que a Revisão Tarifária Ordinária a que se refere a 

Subcláusula Décima Terceira, tem-se que observar o disposto na Subcláusula 

Sexta. Segue imagens do Sexto Termo Aditivo em questão, no qual se vê que, 

onde deveria haver alguma explicação matemática que justificasse e 

publicisasse a lógica contida nesse contrato de concessão, encontra-se um 

espaço em branco. 

Ressalte-se, não há, em nenhuma parte do documento qualquer 

referência a qual o cálculo utilizado pela empresa para se realizar o aumento 

como supostamente deveria ser feito em todos os contratos de concessão 

realizados com a administração pública de prestação de serviço público para a 

população. 
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Ainda sobre esse aumento, a Aneel assevera em reportagem no seu sítio 

eletrônico11: 

A revisão tarifária está prevista nos contratos de concessão e tem 

por objetivo obter o equilíbrio das tarifas com base na 

remuneração dos investimentos das empresas voltados para a 

prestação dos serviços de distribuição e a cobertura de despesas 

efetivamente reconhecidas pela ANEEL. 

 

Foram definidos ainda os limites dos indicadores de continuidade 

*DEC e **FEC dos conjuntos da concessionária de Tocantins 

estipulados para o período de 2021 a 2025. 

 

A revisão tarifária periódica da distribuidora foi debatida em 

 
11 https://www.aneel.gov.br/sala-de-imprensa-exibicao-2/-/asset_publisher/zXQREz8EVlZ6/content/aprovada-

revisao-tarifaria-da-energisa-

tocantins/656877?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.aneel.gov.br%2Fsala-de-imprensa-

exibicao-

2%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_zXQREz8EVlZ6%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mo

de%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D3. Acesso em 06/07/2020. 

https://www.aneel.gov.br/sala-de-imprensa-exibicao-2/-/asset_publisher/zXQREz8EVlZ6/content/aprovada-revisao-tarifaria-da-energisa-tocantins/656877?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.aneel.gov.br%2Fsala-de-imprensa-exibicao-2%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_zXQREz8EVlZ6%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D3
https://www.aneel.gov.br/sala-de-imprensa-exibicao-2/-/asset_publisher/zXQREz8EVlZ6/content/aprovada-revisao-tarifaria-da-energisa-tocantins/656877?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.aneel.gov.br%2Fsala-de-imprensa-exibicao-2%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_zXQREz8EVlZ6%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D3
https://www.aneel.gov.br/sala-de-imprensa-exibicao-2/-/asset_publisher/zXQREz8EVlZ6/content/aprovada-revisao-tarifaria-da-energisa-tocantins/656877?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.aneel.gov.br%2Fsala-de-imprensa-exibicao-2%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_zXQREz8EVlZ6%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D3
https://www.aneel.gov.br/sala-de-imprensa-exibicao-2/-/asset_publisher/zXQREz8EVlZ6/content/aprovada-revisao-tarifaria-da-energisa-tocantins/656877?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.aneel.gov.br%2Fsala-de-imprensa-exibicao-2%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_zXQREz8EVlZ6%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D3
https://www.aneel.gov.br/sala-de-imprensa-exibicao-2/-/asset_publisher/zXQREz8EVlZ6/content/aprovada-revisao-tarifaria-da-energisa-tocantins/656877?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.aneel.gov.br%2Fsala-de-imprensa-exibicao-2%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_zXQREz8EVlZ6%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D3
https://www.aneel.gov.br/sala-de-imprensa-exibicao-2/-/asset_publisher/zXQREz8EVlZ6/content/aprovada-revisao-tarifaria-da-energisa-tocantins/656877?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.aneel.gov.br%2Fsala-de-imprensa-exibicao-2%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_zXQREz8EVlZ6%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D3
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consulta pública entre 23/4 e 6/6. Em função das medidas de 

segurança face ao cenário de pandemia da Covid-19, a ANEEL, 

de forma excepcional, não realizou audiência pública presencial 

para discutir a proposta na capita. 

 

A consulta pública mencionada pela reportagem acima transcrita, 

conforme ainda o sítio da Aneel é a Consulta Pública n. 31 de 202012: 

 

 Detalhe importante ainda de ressaltar é que, conforme salientado pela 

nota da própria Aneel, não houve audiências públicas sobre essa questão, em virtude 

da pandemia do coronavírus. Fato esse que acarretou numa questão um tanto quanto 

controversa já que a dita “consulta pública” teve apenas uma parte apresentando 

informações:  

 

 
12 https://www.aneel.gov.br/consultas-

publicas?p_auth=6v1J7nGt&p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_

state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-

2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_ideParticipacaoPubli

ca=3434&_participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_javax.portlet.action=visualizarParticipacaoPublica

. Acesso em 06/07/2020. 

https://www.aneel.gov.br/consultas-publicas?p_auth=6v1J7nGt&p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_ideParticipacaoPublica=3434&_participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_javax.portlet.action=visualizarParticipacaoPublica
https://www.aneel.gov.br/consultas-publicas?p_auth=6v1J7nGt&p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_ideParticipacaoPublica=3434&_participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_javax.portlet.action=visualizarParticipacaoPublica
https://www.aneel.gov.br/consultas-publicas?p_auth=6v1J7nGt&p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_ideParticipacaoPublica=3434&_participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_javax.portlet.action=visualizarParticipacaoPublica
https://www.aneel.gov.br/consultas-publicas?p_auth=6v1J7nGt&p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_ideParticipacaoPublica=3434&_participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_javax.portlet.action=visualizarParticipacaoPublica
https://www.aneel.gov.br/consultas-publicas?p_auth=6v1J7nGt&p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_ideParticipacaoPublica=3434&_participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_javax.portlet.action=visualizarParticipacaoPublica
https://www.aneel.gov.br/consultas-publicas?p_auth=6v1J7nGt&p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_ideParticipacaoPublica=3434&_participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_javax.portlet.action=visualizarParticipacaoPublica
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Por mais que a pandemia tenha sido motivo suficiente para impedir as 

realizações de audiências públicas sobre a matéria – decisão tomada com acerto – 

não o foi para impedir que a Aneel não concedesse o referido reajuste tarifário.  

Ora, como fartamente provado, não houve qualquer publicidade 

acerca da definição do valor da taxa. Primeiro porque não há exposição sequer 

do cálculo utilizado pela empresa ré que explique de modo prévio como esse 

reajuste é feito. 

Ademais, na referida Consulta Pública – que de pública só tem o 

nome – não só não houve participação da sociedade civil, como a própria forma 

de disponibilização das informações feitas de uma maneira absolutamente 

técnica, torna impossível para qualquer um do povo sem uma especialização 

na área, a compreensão do que ali estava sendo passado.  

 

5.3. Do Conta-Covid: Decreto nº 10.350 de 2020 

 

No dia 18 de maio de 2020, foi feito o Decreto nº 10.350 que  

“dispõe sobre a criação da Conta destinada ao setor elétrico para enfrentamento do 

estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de 

março de 2020 e regulamenta a Medida Provisória nº 950, de 8 de abril de 2020, e 

dá outras providências.” 
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A Conta-covid foi desenhada pelos ministérios de Minas e Energia, 

Economia e pela ANEEL para aliviar o bolso dos consumidores neste momento de 

crise, além de garantir liquidez para que as empresas do setor possam superar os 

efeitos da pandemia. 

A operação de financiamento foi organizada pelo governo para evitar 

reajuste maior das tarifas de energia elétrica ainda este ano, por conta do aumento 

da energia de Itaipu (que acompanha a variação do dólar), da cota de CDE e da 

remuneração de novas instalações de transmissão, que seriam incluídos agora na 

tarifa para serem pagas em 12 meses. Com a Conta-covid, esses valores serão 

diluídos em 60 meses, reduzindo os índices dos reajustes a serem aprovados em 

2020, em um momento de perda de renda de boa parte da população. 

Como se vê, esse decreto é uma tentativa de se impedir que haja 

aumento ao consumidor num momento tão delicado como o da pandemia.  

Várias concessionárias de serviço público de distribuição de energia 

elétrica já se filiaram ao programa e com isso evitaram ou o aumento ou tiveram um 

aumento menor, como foi o caso da ENEL de São Paulo.13 

A operação se fez necessária porque a arrecadação das distribuidoras de 

energia está sendo afetada devido à redução do mercado e ao aumento da 

inadimplência, desde o dia 18 de março, quando foram iniciadas as medidas de 

Isolamento social. 

O Consumo de energia diminuiu aproximadamente 14% no país (em 

relação ao mesmo período de 2019). Com o Isolamento social por causa da pandemia 

do Coronavírus, muitas indústrias, comércios e prestadores de serviços diminuíram 

ou paralisaram suas atividades. 

Além disso, houve aumento da inadimplência. Apenas pelo efeito Covid, 

a inadimplência já está em torno de 10%.14 

Se não houvesse a proposta da Conta-covid, todas essas despesas 

seriam incluídas integralmente nas contas de luz já nos próximos reajustes, 

para serem pagas em 12 meses. Com a conta, esse impacto será diluído em 

 
13 https://afnoticias.com.br/estado/conta-de-luz-no-tocantins-tera-aumento-de-ate-8-54-a-partir-deste-sabado-4-de-

julho. Acesso em 06/07/2020. 
14 https://www.aneel.gov.br/sala-de-imprensa-exibicao-2/-/asset_publisher/zXQREz8EVlZ6/content/faq-confira-os-

esclarecimentos-as-principais-duvidas-sobre-a-conta-

covid/656877?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.aneel.gov.br%2Fsala-de-imprensa-exibicao-

2%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_zXQREz8EVlZ6%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mo

de%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3. Acesso em 06/07/2020. 

https://afnoticias.com.br/estado/conta-de-luz-no-tocantins-tera-aumento-de-ate-8-54-a-partir-deste-sabado-4-de-julho
https://afnoticias.com.br/estado/conta-de-luz-no-tocantins-tera-aumento-de-ate-8-54-a-partir-deste-sabado-4-de-julho
https://www.aneel.gov.br/sala-de-imprensa-exibicao-2/-/asset_publisher/zXQREz8EVlZ6/content/faq-confira-os-esclarecimentos-as-principais-duvidas-sobre-a-conta-covid/656877?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.aneel.gov.br%2Fsala-de-imprensa-exibicao-2%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_zXQREz8EVlZ6%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3
https://www.aneel.gov.br/sala-de-imprensa-exibicao-2/-/asset_publisher/zXQREz8EVlZ6/content/faq-confira-os-esclarecimentos-as-principais-duvidas-sobre-a-conta-covid/656877?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.aneel.gov.br%2Fsala-de-imprensa-exibicao-2%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_zXQREz8EVlZ6%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3
https://www.aneel.gov.br/sala-de-imprensa-exibicao-2/-/asset_publisher/zXQREz8EVlZ6/content/faq-confira-os-esclarecimentos-as-principais-duvidas-sobre-a-conta-covid/656877?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.aneel.gov.br%2Fsala-de-imprensa-exibicao-2%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_zXQREz8EVlZ6%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3
https://www.aneel.gov.br/sala-de-imprensa-exibicao-2/-/asset_publisher/zXQREz8EVlZ6/content/faq-confira-os-esclarecimentos-as-principais-duvidas-sobre-a-conta-covid/656877?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.aneel.gov.br%2Fsala-de-imprensa-exibicao-2%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_zXQREz8EVlZ6%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3
https://www.aneel.gov.br/sala-de-imprensa-exibicao-2/-/asset_publisher/zXQREz8EVlZ6/content/faq-confira-os-esclarecimentos-as-principais-duvidas-sobre-a-conta-covid/656877?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.aneel.gov.br%2Fsala-de-imprensa-exibicao-2%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_zXQREz8EVlZ6%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3
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60 meses. Tecnicamente, a Conta-covid considerará como garantias ativos 

regulatórios que já constam nos processos tarifários ordinários, ou seja, no 

cálculo anual dos reajustes das distribuidoras de energia.15 

Como se percebe, todas as informações acima – que foram tiradas 

do próprio sítio eletrônico da Aneel – deixam claro que a ideia do programa é 

evitar justamente o aumento do valor das tarifas, não obstante, mesmo assim, 

a Energisa não se filiou ao mesmo preferindo repassar para o consumidor esse 

aumento nitidamente abusivo.  

A atitude da Empresa Ré é tão abusiva que o Procon, órgão público 

de proteção ao consumidor oficiou a mesma para que esta reveja tal 

posicionamento: 

 

 

Em nota, o superintendente do Procon do Tocantins, Walter Viana 

 
15 https://www.aneel.gov.br/sala-de-imprensa-exibicao-2/-/asset_publisher/zXQREz8EVlZ6/content/aneel-

regulamenta-conta-covid-para-injetar-liquidez-no-setor-e-amortecer-aumento-nas-tarif-

1/656877?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.aneel.gov.br%2Fsala-de-imprensa-exibicao-

2%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_zXQREz8EVlZ6%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mo

de%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3. Acesso em 06/07/2020. 

https://www.aneel.gov.br/sala-de-imprensa-exibicao-2/-/asset_publisher/zXQREz8EVlZ6/content/aneel-regulamenta-conta-covid-para-injetar-liquidez-no-setor-e-amortecer-aumento-nas-tarif-1/656877?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.aneel.gov.br%2Fsala-de-imprensa-exibicao-2%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_zXQREz8EVlZ6%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3
https://www.aneel.gov.br/sala-de-imprensa-exibicao-2/-/asset_publisher/zXQREz8EVlZ6/content/aneel-regulamenta-conta-covid-para-injetar-liquidez-no-setor-e-amortecer-aumento-nas-tarif-1/656877?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.aneel.gov.br%2Fsala-de-imprensa-exibicao-2%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_zXQREz8EVlZ6%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3
https://www.aneel.gov.br/sala-de-imprensa-exibicao-2/-/asset_publisher/zXQREz8EVlZ6/content/aneel-regulamenta-conta-covid-para-injetar-liquidez-no-setor-e-amortecer-aumento-nas-tarif-1/656877?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.aneel.gov.br%2Fsala-de-imprensa-exibicao-2%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_zXQREz8EVlZ6%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3
https://www.aneel.gov.br/sala-de-imprensa-exibicao-2/-/asset_publisher/zXQREz8EVlZ6/content/aneel-regulamenta-conta-covid-para-injetar-liquidez-no-setor-e-amortecer-aumento-nas-tarif-1/656877?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.aneel.gov.br%2Fsala-de-imprensa-exibicao-2%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_zXQREz8EVlZ6%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3
https://www.aneel.gov.br/sala-de-imprensa-exibicao-2/-/asset_publisher/zXQREz8EVlZ6/content/aneel-regulamenta-conta-covid-para-injetar-liquidez-no-setor-e-amortecer-aumento-nas-tarif-1/656877?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.aneel.gov.br%2Fsala-de-imprensa-exibicao-2%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_zXQREz8EVlZ6%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3
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aduz que:16 

Ainda estamos vivendo um momento delicado de calamidade 

pública. É necessário adotar medidas que diminuam os impactos 

negativos gerados pela pandemia aos consumidores 

tocantinenses, devendo-se, em caráter excepcional, reduzir a 

visão mercadológica das margens de lucro, tratando-se de uma 

situação humanitária de saúde humana. Não é hora de onerar 

ainda mais o consumidor. 

 

Entre as alternativas apresentadas pelo Procon, caso a 

concessionária de energia entenda que não é possível a suspensão do repasse 

do reajuste ao consumidor, que faça a postergação da aplicação do aumento 

ou caso proceda a adesão ao Decreto Nº 10.350, de 18 de maio de 2020, que 

dispõe sobre a criação da Conta destinada ao setor elétrico para enfrentamento 

do estado de calamidade pública., que sejam reduzidos os percentuais de 

reajuste.17 

 

5.4. Sobre a possibilidade de se suspender o aumento da tarifa de serviço 

elétrico por meio de ação popular 

 

Estabelece a Carta Magna, em seu art. 5º, LXXIII, in verbis: 

 

Art. 5º (...) 

(...) 

LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular 

que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de 

que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente 

e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada 

má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência;” 

 

Por sua vez, o art. 1º, caput, e § 1º, da Lei nº 4.717/65, consigna: 

 

 
16 https://www.agenciatocantins.com.br/noticia/10669/procon-tocantins-oficia-energisa-e-solicita-suspensao-ou-

reducao-do-reajuste-nas-contas-de-energia. Acesso em 06/07/2020. 
17 Idem. Ibidem. 

https://www.agenciatocantins.com.br/noticia/10669/procon-tocantins-oficia-energisa-e-solicita-suspensao-ou-reducao-do-reajuste-nas-contas-de-energia
https://www.agenciatocantins.com.br/noticia/10669/procon-tocantins-oficia-energisa-e-solicita-suspensao-ou-reducao-do-reajuste-nas-contas-de-energia
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Art. 1º Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação 

ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do 

Distrito Federal, dos Estados, dos Municípios, de entidades autárquicas, 

de sociedades de economia mista , de sociedades mútuas de seguro 

nas quais a União represente os segurados ausentes, de empresas 

públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições ou fundações 

para cuja criação ou custeio o tesouro público haja concorrido ou 

concorra com mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita 

ânua, de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito 

Federal, dos Estados e dos Municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas 

ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos. 

§ 1º Consideram-se patrimônio público para os fins referidos neste 

artigo, os bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, 

histórico ou turístico.  

 

Portanto, nos termos da legislação de regência, a Ação Popular destina-

se a proteger o patrimônio público, propiciando a declaração de nulidade de atos 

lesivos ao patrimônio dos entes públicos ou de instituições ou entidades criadas, 

custeadas ou subvencionadas pelos cofres públicos; bem como ao meio ambiente, à 

moralidade administrativa e ao patrimônio histórico e cultural. 

No caso em tela, a ofensa à moralidade administrativa restou 

configurada sob dois aspectos. O primeiro caracterizado pela permissão da 

administração pública permitir, por meio da Aneel, um aumento de tarifa sem que a 

mesma tenha comprovado de modo público e compreensível a necessidade do 

mesmo. E o segundo, porque deixou de considerar que a situação da realidade atual 

não é a mesma que a do momento da feitura do contrato e seus Termos Aditivos, 

posto estamos em uma pandemia na qual a renda da maior parte da população já se 

encontra afetada.  

Sobre isso é farta a jurisprudência nacional:  

 

AÇÃO POPULAR - CONCORRÊNCIA PARA CONCESSÃO PARA 

EXPLORAÇÃO DA PONTE PRESIDENTE COSTA E SILVA (RIO-NITERÓI) 

- PROCESSO ADMINISTRATIVO DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO - MORALIDADE 

ADMINISTRATIVA - MODALIDADE DE LESIVIDADE AO PATRIMÔNIO 

PÚBLICO, CUJO CONCEITO FOI AMPLIADO PELA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL DE 1988, ART. 5º, LXXIII - INTERESSE DE AGIR PRESENTE - 
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APELAÇÃO PROVIDA. 1 - A Constituição Federal de 1988 (art. 5º, 

LXXIII) ampliou o conceito de lesividade, inserto no art. 2º da Lei nº 

4.717/65, para autorizar Ação Popular para anular ato lesivo à 

moralidade administrativa, não, apenas, ao patrimônio público ou de 

entidade de que o Estado participe. Por conseguinte, é o remédio 

processual adequado para impugnar pré-qualificação em concorrência 

pública ao fundamento de desrespeito ao princípio da moralidade 

administrativa. 2 - Interesse de agir presente. 3 - Apelação provida. 4 

- Remessa Oficial prejudicada. 5 - Sentença 

reformada. (AC 95.01.08788-3/DF; Relator Des. Federal Catão Alves; 

Primeira Turma; Publicação: DJ p. 10 de 18/09/2000; Decisão: 

22/02/1999) 

 

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO POPULAR. ANULAÇÃO 

DE RESOLUÇÃO EDITADA PELO CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES 

DE IMÓVEIS. EXAME DE PROFICIÊNCIA. ATO POTENCIALMENTE ILEGAL 

E LESIVO À MORALIDADE ADMINISTRATIVA. CABIMENTO DA AÇÃO 

POPULAR. SENTENÇA ANULADA. I - De acordo com o art. 5º, LXXIII, 

da Constituição Federal/88, "qualquer cidadão é parte legítima para 

propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público 

ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, 

ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, 

salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da 

sucumbência". II - A ação popular constitucional abrange além do ato 

lesivo ao patrimônio público, previsto no art. 1º da Lei 4.7171/65 (Lei 

da Ação Popular), aquele lesivo à moralidade administrativa, a 

demonstrar, assim, a adequação da via eleita, em que se busca a 

declaração de nulidade de ato supostamente ilegal e contrário à 

moralidade administrativa, notadamente a Resolução 800/2002 - 

COFECI, que instituiu e tornou obrigatória a realização de exame de 

proficiência par obtenção de registro profissional em Conselho Regional 

de Corretores de Imóveis. III - Remessa oficial provida. Sentença 

anulada, determinando-se o regular prosseguimento do feito. 

(REO 0014547-89.2005.4.01.3400/DF; Relator Des. Federal Souza 

Prudente; Oitava Turma; Publicação: e-DJF1 p. 685 de 14/01/2011; 

decisão: 30/11/2010)  
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PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

POPULAR. REAJUSTE DA TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA NO ESTADO 

DE RORAIMA. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA 

MODICIDADE DAS TARIFAS DE SERVIÇO PÚBLICO. VIOLAÇÃO. I - 

"A ação popular constitucional abrange além do ato lesivo ao 

patrimônio público, previsto no art. 1º da Lei 4.7171/65 (Lei da Ação 

Popular), aquele lesivo à moralidade administrativa, a demonstrar, 

assim, a adequação da via eleita, em que se busca a declaração de 

nulidade de ato supostamente ilegal e contrário à moralidade 

administrativa, notadamente a Resolução 800/2002 - COFECI, que 

instituiu e tornou obrigatória a realização de exame de proficiência par 

obtenção de registro profissional em Conselho Regional de Corretores 

de Imóveis". (REO 0014547-89.2005.4.01.3400/DF; Relator 

Desembargador Federal Souza Prudente; Oitava Turma; Publicação: e-

DJF1 p. 685 de 14/01/2011; decisão: 30/11/2010.) II - "A 

jurisprudência do STJ admite o ajuizamento de ação popular na defesa 

da moralidade administrativa, ainda que inexista dano material ao 

patrimônio público". (REsp 964.909/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, 

Segunda Turma, DJe 23/11/2009.) III - O Estado, inclusive quando 

autoriza sua prestação sob regime de concessão, deve assegurar que 

os serviços públicos, sobretudo os essenciais, como o é fornecimento 

de energia elétrica, sejam prestados a preços módicos. IV - Caso não 

seja possível assegurar esta modicidade com a lucratividade do serviço 

explorado através de concessão, é indispensável que o Estado subsidie 

a empresa concessionária. O que não pode haver é o repasse de todo 

o custo do serviço aos usuários, principalmente em situações de crise 

econômica e desemprego, como a vivida atualmente. A sociedade 

(consumidores e usuários de serviços públicos) não pode assumir 

sozinha os custos decorrentes da ineficiência estatal em solucionar as 

questões atinentes ao fornecimento de energia no país. V - As razões 

invocadas pela ANEEL para fundamentar o reajuste de mais de 40% da 

tarifa de energia elétrica (eventual elevação do custo médio 

de energia comercializada no Ambiente de Contratação Regulada (ACR-

Médio)) não pode sobrepor-se ao princípio administrativo que assegura, 

senão um preço módico, uma tarifa exigível do ponto de vista da saúde 

financeira dos brasileiros, o que enseja o reconhecimento de sua 

ilegalidade. VI - A operacionalização de cálculo das contas de consumo 
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é demorada por depender de diversos atos até a emissão e distribuição 

das faturas, razão pela qual deve ser modulada a decisão que deferiu 

em 12 de maio de 2016 o pedido de reconsideração dos agravados para 

que se exclua dos seus efeitos o corrente mês de maio. VII - Agravo de 

instrumento a que se dá parcial provimento, para excluir dos efeitos da 

decisão de primeiro grau que determinou a suspensão do ajuste de até 

43,65% da tarifa de energia elétrica no Estado de Roraima autorizado 

pela ANEEL o mês de maio de 2016. (Agravo de instrumento. Relator: 

Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian. TRF Primeira Região. 

Sexta Turma. 20/07/2016) 

 

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO POPULAR. AUMENTO 

DA TARIFA DE REPASSE DE POTÊNCIA DA EMPRESA ITAIPU 

BINACIONAL. REAJUSTE EXTRAORDINÁRIO DE TARIFA. ATO 

POTENCIALMENTE ILEGAL E LESIVO À MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 

CABIMENTO DA AÇÃO POPULAR. INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA. 1. Na 

hipótese vertente, a Juíza a quo extinguiu o processo sem resolução de 

mérito, por inépcia da inicial, nos seguintes termos: "[...] São, 

portanto, pressupostos da ação popular, a ilegalidade e a lesividade do 

ato impugnado. In casu, o autor não conseguiu demonstrar nenhum 

ato ilegal e tampouco lesão aos cofres da União. Os fatos narrados na 

inicial demonstram que o autor popular insurge-se contra o aumento 

da tarifa de repasse de potência de ITAIPU Binacional, de 12,10% (doze 

vírgula dez por cento), autorizado pela Portaria nº 338, de 29.09.2005, 

do Ministro da Fazenda, por entender que as distribuidoras de energia 

elétrica, concessionárias do serviço público, terão que arcar com o 

aumento e não poderão repassar ao consumidor antes do reajuste 

anual das tarifas de energia elétrica. Assim, a lesividade do ato, 

portanto, se existir, não atingirá o erário público, mas sim o patrimônio 

de empresas privadas. O trecho de fl. 09 da inicial deixa claro a 

situação: ' Da forma como se sucederam os acontecimentos, é possível 

inferir que o governo federal pretendeu beneficiar a Eletrobrás ao 

autorizar o reajuste da tarifa de repasse de potência cobrada das 

distribuidoras - reais prejudicadas pela manobra da estatal - sob o 

fundamento de atualização do CUSE, que, frise-se, foi determinado com 

o aval de seus conselheiros. [...]" 2. De acordo com o art. 5º, LXXIII, 

da Constituição Federal/88, "qualquer cidadão é parte legítima para 
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propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público 

ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, 

ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, 

salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da 

sucumbência". 3. A ação popular constitucional abrange, além do ato 

lesivo ao patrimônio público, previsto no art. 1º da Lei 4.7171/65 (Lei 

da Ação Popular), aquele lesivo à moralidade administrativa, a 

demonstrar, assim, a adequação da via eleita, em que se busca a 

declaração de nulidade de ato supostamente ilegal e contrário à 

moralidade administrativa. 4. "A jurisprudência do STJ admite o 

ajuizamento de ação popular na defesa da moralidade administrativa, 

ainda que inexista dano material ao patrimônio público" (REsp 

964.909/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 

23/11/2009). 5. Nessa linha de entendimento, não há que se falar em 

inépcia da inicial da ação popular por ausência de lesividade ao 

patrimônio público, como entendeu a magistrada sentenciante, 

porquanto tal ação constitucional se presta, também, à defesa da 

moralidade administrativa (como na espécie), do meio ambiente, e do 

patrimônio histórico e cultural. 6. In casu, como ressaltou, com 

propriedade e lucidez, o d. Ministério Público Federal: "Porém, a petição 

inicial descreve claramente a causa de pedir da lide, com os fatos e 

fundamentos jurídicos do pedido, e não padece do vício de inépcia. De 

fato, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, apenas é 

passível de indeferimento por inépcia a inicial que apresenta vício com 

tamanha gravidade que impossibilita a defesa do réu, ou a prestação 

jurisdicional. [...] A extinção do feito sem exame de mérito, noutras 

palavras, foi prematura, impondo-se a formação da relação processual 

e a prática de atos de instrução. [...] Dessa forma, a fim de se viabilizar 

o atendimento ao princípio basilar do devido processo legal, é 

imprescindível a devolução dos autos ao primeiro grau de jurisdição, 

para que, após facultada a oitiva das partes, e ouvido o representante 

do Ministério Público em sua função de fiscal da lei, seja apreciado o 

meritum causae, quer pela procedência ou improcedência dos pedidos 

esposados na ação popular." 7. Não cabimento, na hipótese, de 

aplicação da norma do art. 515, § 3º, CPC, ou seja, julgamento 

imediato da ação nesta instância, uma vez que não se completou a 

relação jurídica processual. 8. Apelação provida. Afastada a inépcia da 
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inicial, determinando-se o retorno dos autos à Vara de origem, para 

regular prosseguimento do feito. (Apelação Cível. Relator: 

Desembargador Federal Reynaldo Fonseca. TRF Primeiro Região. 

Sétima Turma. 23/07/2013) 

 

Com efeito, a jurisprudência do STJ admite o ajuizamento de ação popular 

na defesa da moralidade administrativa, ainda que inexista dano material ao patrimônio 

público. Nesse sentido, colaciono o seguinte aresto: 

 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

AÇÃO POPULAR. PERMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE 

COLETIVO DE PASSAGEIROS. LINHAS DELEGADAS ANTES DA CF/88, 

SEM LICITAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRORROGAÇÃO. 

NULIDADE. OFENSA AO ART. 37, XXI, E AO ART. 175, I, DA CF. 

VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE 

DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIOS. SÚMULA 07/STJ. 

ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. 1. Não há violação 

ao artigo 535 do CPC quando o Tribunal de origem, mesmo sem ter 

examinado individualmente cada um dos argumentos da recorrente, 

adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a 

controvérsia, apenas não acolhendo a tese da recorrente. 2. "A 

jurisprudência do STJ admite o ajuizamento de ação popular na defesa 

da moralidade administrativa, ainda que inexista dano material ao 

patrimônio público" (REsp 964.909/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, 

Segunda Turma, DJe 23/11/2009). 3. A desconstituição do julgado por 

suposta afronta aos arts. 2º, 23, I, 40 e 42, §4º da Lei 8.987/95 c/c 

57, §3º e 124 da Lei 8.666/93 e art. 58 da Lei Federal 11.445/2007 

não encontra campo na via eleita, dada a necessidade de revolvimento 

do conjunto fático-probatório, procedimento vedado ao STJ, a teor da 

Súmula 7, e principalmente porque a controvérsia foi, em verdade, 

dirimida com fundamento constitucional, especificamente com base nos 

artigos 37, XXI, e 175, I, da CF, cuja competência é reservada pela 

Constituição ao STF. 4. Agravo regimental não provido. (AGRESP 

200902229966, BENEDITO GONÇALVES, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE 

DATA:11/03/2013 ..DTPB:.) 
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6. Do Pedido Liminar 

 

  Os pressupostos ensejadores da concessão da cautelar encontram-

se devidamente caracterizados nos autos, sendo clara a plausibilidade jurídica 

do pedido, tamanha as razões que levam a inquinar de nulo, imoral e ilegal o 

ato ora impugnado, ou seja, o aumento abusivo das tarifas para o consumidor 

de energia elétrica no Estado do Tocantins. 

  O requisito do “periculum in mora” resta evidenciado já que o 

aumento da tarifa já começou a valer desde o dia 4 de julho deste ano, isto é, 

no último sábado. Impedir essa grave decisão da Aneel é medida urgente e 

inadiável. 

Em situação muito similar com a presente, a liminar de suspensão 

do aumento da tarifa foi concedida pela 2ª Vara Federal de Campo Grande, 

Mato Grosso do Sul em ação popular, veja-se:  
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Em vista do exposto, REQUER a concessão da medida liminar 

inaudita altera pars, para que seja determinada a suspensão do aumento da 

tarifa de energia elétrica no Estado do Tocantins feito pele empresa Energisa 

S.A. e autorizado pela Aneel.  

 

7. Dos Pedidos 

 

  Diante do exposto, requerem os Autores popular se digne Vossa 

Excelência em deferir: 

 

a) concessão, inaudita altera pars, de Medida Liminar, nos termos antes 

requerido; 

 

b) a intimação dos Réus citados alhures, para que deem imediato 

cumprimento à medida liminar; 

 

c) a procedência da presente Ação Popular e respectivo pedidos, para, por 

Sentença, ser decretada a nulidade do ato da Aneel que autorizou o aumento 

da tarifa de energia elétrica no Estado do Tocantins feito pela empresa 

concessionária de serviço público Energisa S.A.; 

 

d) a condenação dos réus ao pagamento, aos autores, das custas e demais 

despesas, judiciais e extrajudiciais, "bem como os honorários de advogado" 

(art. 12, da Lei nº 4.717/65); 

 

e) o encaminhamento de cópia da presente ação ao Ministério Público 

Federal, que também deve ser intimado (art. 7º, I, ‘a’), para a apuração de 

eventual improbidade administrativa dos responsáveis. 

 

f) requer a citação dos Réu, para que, se desejarem, contestar a presente 

ação ou a confessar, atuando ao lado dos autores populares, como autoriza o 

art. 6º, §3º, da lei de ação popular; 

 

g) requer a citação da União, nos termos legais; 
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h) Requer sejam os autores isentos das custas processuais, honorários de 

advogado, de eventual perito, bem como das demais despesas no correr da 

ação, em virtude do caráter gratuito e público do presente procedimento; 

 

i) Todas as intimações sejam realizadas exclusivamente no nome dos 

advogados CÉLIO DE ALVES MOURA, OAB/TO 431-A e IZABELLA 

RODRIGUES FORZANI, OAB/DF 62.671, sob pena de nulidade, nos termos 

do art. 236, §1º do Código de Processo Civil, a fim de serem cientificados de 

todos os atos processuais vindouros. 

 

 

  Protesta ainda, pela juntada, no prazo legal, do instrumento 

procuratório e dos documentos pessoais do autor. 

 

  Dá-se à presente o valor de R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e 

cinco reais). 

 

Termos em que 

Pede e espera deferimento, 

 

 

Araguaína/TO, 6 de julho de 2020. 

 

 

Célio Alves de Moura 

Deputado Federal 

OAB/TO n. 431-A 

 

 

Izabella Rodrigues Forzani 

OAB/TO n. 5990 

OAB/DF n. 62.671 
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Documentos anexados à exordial: 

 

1. Documentos pessoais do autor da ação; 

2. Título de eleitor; 

3. Contrato de concessão; 

4. Quinto Termo Aditivo  

5. Sexto Termo Aditivo   

 

 


