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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA ____ VARA CÍVEL E DE ACIDENTES DE TRABALHO
DA CAPITAL

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DO  AMAZONAS,  por  intermédio  do  seu

representante que esta subscreve, titular da 51ª Promotoria de Justiça Especializada na Proteção e Defesa

do Consumidor, com lastro nos arts. 127, caput e 129, III, da Constituição Federal; arts. 81, parágrafo único,

II e 82, I, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, combinados aos arts. 1º, II; 5º, I e 21 da Lei n.

7.347, de 24.07.1985 (Lei da Ação Civil Pública), vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência,

propor a presente

AÇÃO CIVIL PÚBLICA

em face de AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, empresa concessionária de serviços públicos de

energia  elétrica,  cadastrada  no  CNPJ/MF  sob  o  n.  02.341.467/0001-20,  sediada  na  Avenida  Sete  de

Setembro, n. 2.414, Cachoeirinha, Manaus/AM, CEP 69005-141, pelos motivos fáticos e jurídicos que passa

a expor:

I. DA LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA PROPOSITURA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA NA DEFESA DE
DIREITO DO CONSUMIDOR

Em face da progressiva conscientização dos direitos do cidadão previstos como norma

fundamental pela Constituição Federal de 1988, e do consequente aumento na busca pela sua tutela, seja
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no âmbito do judiciário ou fora dele, o ordenamento jurídico brasileiro necessitou se reformular, a fim de

proporcionar meios para o efetivo exercício desses direitos.

Por essa razão, foi ampliado o campo de atribuições do Ministério Público, destinando-

lhe a competência para a propositura de Ação Civil  Pública para defesa dos interesses metaindividuais,

conforme dispõe o art. 5º, I, da Lei n. 7.347/85, alterado pela Lei n. 11.448/2007.

O papel de proteção do consumidor pelo Ministério Público também está previsto na

legislação específica de sua organização, sendo uma de suas funções institucionais, como previsto na alínea

a, do inciso IV, da Lei n. 8.625/93, in verbis:

Art. 25. Além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual, na
Lei Orgânica e em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministério Público:
...
IV - promover, privativamente, a ação civil pública, na forma da lei:
a) para a proteção, prevenção e reparação dos danos causados ao meio
ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, estético,
histórico, turístico e paisagístico, e a outros interesses difusos, coletivos e
individuais indisponíveis e homogêneos;

Destaque-se,  por  oportuno,  que,  como  cediço,  a  empresa  demandada  explora  suas

atividades sob a forma de monopólio neste Estado, estando os consumidores relacionados com ela por uma

relação jurídica-base, qual seja: o contrato de prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica, o

que enquadra a tutela jurídica buscada na presente lide no conceito de direito coletivo, conforme dispõe o

art. 81, II do CDC.

Ainda é preciso ressaltar que o Ministério Público “é instituição permanente, essencial à

função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos

interesses sociais e individuais indisponíveis”, nos termos do art. 127 da Magna Carta.

Voltando-se para o Código de Defesa do Consumidor, a redação do art. 83 torna clara a

possibilidade de utilização de todos  os meios  processuais  idôneos  à proteção do consumidor:  “Para  a

defesa dos direitos e interesses protegidos por  este Código são admissíveis todas as espécies  de ações

capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela”.

Não menos importante se faça menção à deferência ao Ministério Público a atribuição

para propor ação civil pública em defesa do interesse dos consumidores:

Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas
poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo.
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Art.  82.  Para  os  fins  do  art.  81,  parágrafo  único,  são  legitimados
concorrentemente:
I - o Ministério Público;

Nessa  esteira,  a  lesão  experimentada  pelos  consumidores  do  Estado  do  Amazonas

usuários do serviço de geração e transmissão de energia elétrica prestado pela Amazonas Distribuidora de

Energia S/A, legitima o Ministério Público do Estado do Amazonas a propor esta ação civil pública.

II. DOS FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS

O Ministério Público do Estado do Amazonas, através do Inquérito Civil n. 1389/2012,

apurou que no município de Manaus os consumidores foram surpreendidos com cobranças referente ao

fornecimento  de  energia  elétrica  do  mês  de  fevereiro  do  ano  de  2012  em  valores  demasiadamente

superiores ao efetivamente consumido, flagrantemente destoante da média de consumo apresentada nos

meses anteriores. 

Essa situação atingiu os mais diversos bairros da cidade de Manaus, não se tratando de

casos isolados, mas de uma situação que lesionou toda a população, de maneira que praticamente todos os

consumidores  ou  foram  diretamente  afetados  ou  conheciam  pessoa  próxima  que  recebeu  conta  com

alguma alteração gritantemente equivocada.

De fato, os documentos acostados ao presente comprovam o que foi noticiado à época

nos meios de comunicação sobre falhas na medição de consumo pela Concessionária.

A Amazonas Energia, no período de setembro/2011 a janeiro/2012 não realizou leituras

nos medidores de energia de diversas unidades consumidoras do grupo B pertencentes ao município de

Manaus, provocando a realização do faturamento estimado pela média dos consumos, para a referência

outubro/2011 a fevereiro/2012.

Sucede que a partir do mês de setembro/2011 a Ré passou a enfrentar problemas de

gestão sobre os serviços de leituras das suas unidades consumidoras, e por este motivo, o serviço de leitura

passou a sofrer descontinuidade. Assim, para realizar o faturamento das unidades consumidoras sem a

leitura, a Ré praticou o faturamento com base na média de consumo registrada nos últimos doze meses. 

O procedimento adotado não teve amparo legal. A equipe de Fiscalização da Agência

Nacional de Energia Elétrica confirma que a Concessionária, ao realizar esse critério de faturamento, sem
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leitura dos consumos, causou transtornos aos consumidores e deixou de observar os princípios básicos

constantes da Resolução Normativa n. 414/2010.

Em defesa, a Ré caracterizou a situação como estado de emergência e culpou a empresa

contratada para realizar as leituras pela descontinuidade desse serviço. Ocorre que a responsabilidade pela

prestação do serviço é e sempre foi da Amazonas Energia, o ato da prestadora não pode eximir a Ré de suas

responsabilidades perante os seus consumidores finais.

Restou patente,  ainda,  a  aflição dos  consumidores  quando procuraram  em massa o

Ministério Público para registrar a reclamação, bem como se dirigiram aos demais órgãos de defesa do

consumidor, desnorteados diante da cobrança de valores tão superiores ao consumo, como se infere dos

procedimentos abertos no PROCON Estadual e nas Comissões de Defesa do Consumidor da Assembleia

Legislativa do Estado e da Câmara Municipal de Manaus. 

Por  essa  razão,  foi  firmado  acordo  entre  a  Ré e  o  Ministério  Público,  divulgado  na

imprensa,  na  qual  a  Amazonas  Energia  se  comprometeu  a  verificar  a  situação  específica  de  cada

consumidor  reclamante,  analisando  caso  a  caso,  suspendendo  a  cobrança  e  o  possível  corte  do

fornecimento  de  energia  elétrica,  além  da  suspensão  da  cobrança  de  multa  e  encargos  de  mora,

providenciando  a  devolução  das  quantias  recebidas  indevidamente  (Termo  de  Compromisso  de

Ajustamento de Conduta n. 002.2012.51.1.1.573524.2012.7278).

Diante de tamanha repercussão, não se duvida que a Concessionária tenha suspendido

a cobrança de algum consumidor que conseguiu abrir algum procedimento perante algum órgão de defesa

do consumidor. Porém, não reconheceu o que ficou patente: que houve um erro no sistema de medição de

consumo  da  empresa,  e  que  em  decorrência  desse  erro  o  consumo  indicado  nas  faturas  não

correspondeu ao serviço prestado e efetivamente utilizado pelos consumidores.

Ocorre  que  nem  todos  os  consumidores  tiveram  disponibilidade  para  registrar  a

reclamação, e ante o temor da privação do serviço essencial, os consumidores se sentem coagidos a pagar a

fatura  emitida  no  valor  apontado.  Alguma  parte  dos  consumidores  realizou  o  pagamento  da  fatura,

sacrificando  seu  orçamento  mensal  para  adimplir  o  pagamento  deste  serviço  essencial,  mesmo  que

inconformado com a variação de consumo inverídica.

Isso  gera  patente  enriquecimento  ilícito  à  Ré,  que  prefere  aguardar  a  reclamação

individual para dar uma resposta ao consumidor, já que milhares de outros não terão condições de registrar

a reclamação, sendo muito mais lucrativo (ilicitamente) responder cada uma das reclamações, pois assim
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poderão contabilizar todos os valores referentes aos consumidores que não abriram referido procedimento.

É como tentar vencer o consumidor pelo cansaço!

É  um  flagrante  desrespeito  ao  consumidor  manauara,  incansável  trabalhador,  que

muitas vezes tem que sacrificar seu escasso tempo livre para ficar horas em filas ou ao telefone aguardando

o atendimento pela empresa, em razão de um problema que não deu causa. 

Por  outro  lado,  chegou  ao  conhecimento  do  Parquet que  a  Ré  continuou  a  negar

qualquer  erro  na  cobrança,  mantendo  o  valor  cobrado  e  impondo  o  parcelamento  das  faturas  aos

consumidores, em confronto com o TAC firmado.

Diante  da  imputação,  a  Amazonas  Energia  nunca  se  dignou  a  atender  o  Ministério

Público no pleito de comprovação da satisfação do Compromisso.

Importante  perceber  que  ao  dar  atenção  individual  ao  problema  (e  não  assumir  o

equívoco GERAL na leitura dos medidores nos meses de outubro/2011 a fevereiro/2012) a Ré enfraquece o

consumidor e poderá imputar a este a responsabilidade pelo pagamento (de forma “facilitada”, “parcelado

em  3  vezes”,  como  ocorreu  em  diversos  procedimentos  administrativos  dos  órgãos  de  defesa  do

consumidor) por ter utilizado o serviço na quantia indicada pela Concessionária,  mesmo discrepante do

efetivamente consumido. Este consumidor, inconformado, embora procure a Justiça para comprovar que

não consumiu o que lhe estava sendo apontado, sabe que é praticamente impossível a ele demonstrar a

ausência  de consumo,  já  que toda  a  tecnologia  e  responsabilidade  pela  manutenção  do sistema é  da

própria Concessionária.

 A problemática  das contas de energia  elétrica em questão se enquadra  como uma

relação de consumo, com agravantes: trata-se de relação entre consumidor e uma concessionária de um

serviço essencial; o serviço é extremamente complexo (já que envolve tecnologia e dados incompreensíveis

a qualquer  consumidor);  o serviço é de monopólio  do Estado e,  por  isso,  atingiu  todo o município  de

Manaus; o consumidor paga seus impostos para que o Estado fiscalize essa atividade, o que não ocorreu; o

serviço é essencial e indispensável ao cotidiano da população, sendo impossível dele se desvencilhar.

Imprescindível se faz destacar o art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe:

Art.  22.  Os  órgãos  públicos,  por  si  ou  suas  empresas,  concessionárias,
permissionárias  ou  sob  qualquer  outra  forma  de  empreendimento,  são
obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos
essenciais, contínuos.
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Parágrafo  único.  Nos  casos  de  descumprimento,  total  ou  parcial,  das
obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a
cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste Código.

De fato, ao imputar ao consumidor o pagamento de um serviço que fora prestado em

quantidade  inferir  ao  que  está  sendo  cobrado,  a  Concessionária  Ré  incorre  em  um  flagrante  vício  de

quantidade, que, no conceito fornecido por Rizzato, significa: “Fazendo agora uma adaptação do contido no

art. 19 e do estabelecido no art.  20 no que respeita ao instrumento no qual aparece a quantidade que

permite  a  constatação  do  vício  (indicações  do  recipiente,  embalagem,  rotulagem,  oferta,  mensagem

publicitária etc), podemos complementar a definição para estabelecer que  vício de quantidade é todo e

qualquer serviço prestado em quantidade menor do que aquela que foi paga pelo consumidor com base

no contido: (…) d) no contrato” (NUNES, Luis Antonio Rizzato. Curso de Direito do Consumidor. 3.ed. São

Paulo: Saraiva, 2008).

Conforme própria definição do art. 20, §2º do CDC, “São impróprios os serviços que se

mostrem inadequados  para  os  fins  que  razoavelmente  deles  se  esperam,  bem como  aqueles  que não

atendam as normas regulamentares de prestabilidade”.

Ainda, como se demonstrará adiante, ao assumir que houve um erro em seu sistema de

medição, isto é, a ausência de medição, a Ré deve arcar com a responsabilidade de que a saída empregada

pela empresa não encontrou respaldo na Resolução da ANEEL. 

O  diálogo  entre  a  Ré  e  os  órgãos  de  defesa  do  consumidor,  entre  eles  o  próprio

Ministério  Público,  demonstrou  não  ter  solucionado  o  problema,  já  que  o  direito  do  consumidor

permaneceu e permanece sendo violado.

Diante da evidente utilização de prática abusiva em detrimento de um amplo universo

de  consumidores,  não  há  outra  alternativa  senão  a  propositura  desta  ação  para  possibilitar  aos

consumidores acesso à Justiça adequado e efetivo.

III. DA INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS BÁSICOS DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010-ANEEL

Ao  verificar  os  procedimentos  adotados  pela  Ré  na  realização  do  faturamento  de

unidades consumidoras (Ucs) do grupo B, no período de outubro/2011 a fevereiro/2012, utilizando a média

de  consumo dos  últimos  doze  meses,  a  ANEEL  instaurou  processo  administrativo  punitivo  e  autuou  a
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infração  AI  136/2012-SFE,  emitindo,  para  isso,  a  Exposição  de  Motivos  para  Auto  de  Infração,  em

28.09.2012.

Nos termos da Resolução Normativa n. 414/2010, a previsão para o faturamento com

base  na  média  somente  se  aplica  aos  casos  de:  Impedimento  de  acesso;  Pedido  de  encerramento

contratual;  Leitura  plurimensal;  Retirada do medidor;  Situação de emergência  ou calamidade pública  e

Deficiência do equipamento de medição.

Tentou a Ré caracterizar a situação decorrente de estado de emergência,  quando se

tratou na verdade, de problemas relacionados à gestão administrativa dos serviços de leituras contratados

pela empresa.

Pior,  tentou ludibriar  o  Parquet  com a falsa ideia de que suas decisões  não traziam

qualquer prejuízo aos consumidores pelo enfrentamento da situação à margem das disposições previstas na

Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL para problemas com a leitura:

“Informamos  ainda  que,  apesar  do  problema  passado  pela  Amazonas

Distribuidora de Energia S.A não ter previsão explícita na Resolução 414/2010

da ANEEL (paralisação dos empregados), a Agência Reguladora orientou, que

adotássemos, por analogia, as providências do art. 113, da citada Resolução,

o qual  estamos rigorosamente  cumprindo, que preceitua:[...]”.  (CTA-PR n.

056/2012, de 07.03.2012) (g.n)

A ANEEL, por sua vez, fez questão de garantir o contrário, conforme fls. 03 da Exposição

de Motivos para o Auto de Infração nº. 136/2012-SFE, de 28/9/2012:

“Em resumo, a Concessionária  não realizou as  leituras e  escolheu um

critério para realizar  o  faturamento  de suas unidades  consumidoras  com

base no consumo médio, critério esse de faturamento adotado sem prévio

aviso aos consumidores  e sem a autorização  da ANEEL,  por  sua conta  e

responsabilidade”. (g.n)

O critério de faturamento pela média da Amazonas Energia, sem leitura dos consumos,

portanto,  causou enorme prejuízo  ao consumidor  e deixou de observar os princípios  da Resolução em

comento, conforme sintetizado a seguir:
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Art.  84.  A  distribuidora  deve  efetuar  as  leituras  em  intervalos  de
aproximadamente 30 (trinta) dias, observado o mínimo de 27 (vinte e sete)
e o máximo de 33 (trinta e três)dias, de acordo com o calendário de leitura;

Art. 85. A realização de leitura em intervalos diferentes dos estabelecidos
no  art.  84,  só  pode  ser  efetuada  pela  distribuidora  se  houver,
alternativamente:
I – prévia concordância do consumidor, por escrito;
II – leitura plurimensal, observado o disposto no art. 86;
III – impedimento de acesso, observado o disposto no art. 87;
IV  –  situação  de  emergência  ou  de calamidade  pública,  decretadas  por
órgão  competente,  ou  motivo  de  força  maior,  comprovados  por  meio
documental à área de fiscalização da ANEEL, observado o disposto no art.
111; ou 
V  –  prévia  autorização  da  ANEEL,  emitida  com  base  em  pedido
fundamentado da distribuidora;

Art.  106.  O faturamento  de unidade  consumidora  do grupo  B deve  ser
realizado considerando-se o consumo de energia elétrica ativa e incluindo,
quando couber, as cobranças estabelecidas nos arts. 96 e 97. 

Não foi realizado o faturamento com base no consumo medido de energia elétrica ativa

(Art. 106). O que de fato ocorreu, foi a realização do faturamento por estimativa de consumo e que foi

reconhecido pela própria Concessionária.  O faturamento com base na média de consumo está previsto

somente nas exceções da Resolução Normativa n.  414/2010,  e não para a aplicação sobre o período

regular, cujas leituras são obrigatórias para o correto faturamento. 

De acordo com o art. 113 da Resolução Normativa, caso a distribuidora tenha faturado

valores incorretos por motivo de sua responsabilidade, deve providenciar a devolução da quantia recebida

indevidamente quando do faturamento a maior.

A Fiscalização da ANEEL, com o objetivo de verificar o efeito sobre os consumos das UCs

em razão do faturamento pela média, selecionou setenta casos para avaliação, dos quais dezesseis fizeram

parte da relação apresentada pela Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Manaus.

Concluiu que 22% (vinte e dois por cento) das UCs com faturamento pela média, durante o período sem

leitura, tiveram suas contas acima do valor real consumido. Isso, repisa-se, da avaliação por amostragem de

reclamações registradas em apenas um dos órgãos de defesa do consumidor.

É incontestável que o valor pago a maior deveria ter sido devolvido em dobro, conforme

o estabelecido no art. 113, da Resolução Normativa n. 414/2010.
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Art.  113.  Caso  a  distribuidora  tenha  faturado valores  incorretos  ou  não
tenha apresentado fatura, por motivo de sua responsabilidade, devem ser
observados os seguintes procedimentos:
I  –  faturamento  a  menor  ou  ausência  de  faturamento:  providenciar  a
cobrança  do  consumidor  das  quantias  não  recebidas,  limitando-se  aos
últimos 3 (três) ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo
vigente; e
II – faturamento a maior: providenciar a devolução ao consumidor, até o
segundo  ciclo  de  faturamento  posterior  à  constatação,  das  quantias
recebidas  indevidamente  nos  últimos  36  (trinta  e  seis)  ciclos  de
faturamento imediatamente anteriores à constatação.
§1º Na hipótese do inciso I, a distribuidora deve parcelar o pagamento em
número de parcelas igual ao dobro do período apurado ou, por solicitação
do consumidor, em número menor de parcelas, incluindo as parcelas nas
faturas de energia elétrica subsequentes.
§2º Na hipótese do inciso II, a distribuidora deve providenciar a devolução
das quantias recebidas indevidamente acrescidas de atualização monetária
com base na variação do IGP-M e juros de mora de 1% (um por cento) ao
mês calculados  pro rata die, em valor igual ao dobro do que foi pago em
excesso, salvo hipótese de engano justificável. 

A Ré reconheceu a ocorrência de faturamento a maiores para 26.229 (vinte e seis mil e

duzentos e vinte e nove) consumidores, em decorrência da falta de leitura e consequente faturamento por

estimativa, com base na média dos faturamentos dos últimos doze meses. Cedeu à Fiscalização da Agência

Reguladora em acatar a sua constatação e devolver as quantias recebidas onde ocorreu cobrança pelo custo

de disponibilidade – não reconhecido pela ANEEL por ser o custo de disponibilidade valido somente em

condições normais de leitura e de faturamento e em conformidade com a legislação do setor; No entanto,

não concordou com a devolução em dobro, já manifesta junto ao Ministério Público sob a égide de “engano

justificável” (CTA-PR n. 056/2012, de 07.03.2012).

Nos termos do §2º do art. 113 supra, sempre que ocorrer faturamento a maior por

responsabilidade da distribuidora, a devolução da diferença a maior deve ser em dobro, acrescida de

correção monetária e de juros. Essa devolução é um direito do consumidor e não uma escolha da Ré.

Caso contrário, haverá enriquecimento ilícito da Ré e desvantagem mais que exagerada

para o consumidor, contrariando as normas cogentes do Código de Defesa do Consumidor e correlatas, visto

que o usuário só poderá ser cobrado pela energia que, de fato, consumiu.

Da análise das manifestações apresentadas pela Amazonas Energia, ora ao Ministério

Público ora ao órgão fiscalizador  de sua atividade,  se observa que a mesma imputa a culpa a empresa

contratada para realizar as leituras pela descontinuidade desse serviço, ou seja, esteve a todo o tempo
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relatando que o motivo pela não leitura  dos consumos de energia  elétrica das unidades  consumidoras

ocorreu pela descontinuidade da prestação dos serviços pela empresa contratada para a realização das

leituras.  Ocorre  que  a  responsabilidade  pela  prestação  do  serviço  é  da  Amazonas  Energia,  o  ato  da

prestadora não pode eximir a Ré de suas responsabilidades perante os seus consumidores finais.

A  Exposição  de  Motivos  para  o  Auto  de  Infração  n.  136/2012-SFE,  de  28.09.2012,

exarado pela Superintendência de Fiscalizações dos Serviços de Eletricidade da ANEEL, também constatou à

época o faturamento de unidades de grupo distinto de consumidores (grupo A) pela média de consumo.

Tais ocorrências foram motivadas por unidades de consumo sem medição, medidor com leitura zerada, TP

queimado,  UCs  desligada  no  sistema  comercial  Ajuri  e  remota  sem  sinal.  O  faturamento  do  grupo  A

aplicando a  média  nos  últimos  doze  meses  permitido pela  legislação  só  poderia  ocorrer  em casos  de

retirada da medição para fins de aferição ou de deficiência dos equipamentos de medição, limitado por um

período de trinta dias, o que não ocorreu. Os faturamentos foram constatados em ocorrência superior aos

trinta dias e para as mais diversas situações.

Ademais, segundo a Fiscalização, a Ré não procedeu a entrega de faturas para diversas

unidades consumidoras para os meses de novembro/2011 a fevereiro/2012, com um aumento médio de

solicitações de segundas vias de faturas de ordem de 300% (trezentos por cento) nesses quatro meses em

relação ao período de janeiro a outubro de 2011. Foram 46.911 (quarenta e seis mil novecentos e onze)

consumidores prejudicados, por mês, a requerer as segundas vias de suas contas.

Em suas alegações a Amazonas Energia justificou que os meios de acesso à empresa, do

atendimento ao público presencial e do teleatendimento, estavam providos de pessoal técnico e qualificado

para prestar todas as informações relativas à prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica, a

pretexto de legitima-la a agir de modo desconforme com o consumidor. Evasivos argumentos!

Como bem asseverou a Agência Reguladora,  “A disponibilização de meios de acesso à

empresa e prestar atendimento com pessoal técnico habilitado e qualificado é dever e obrigação da AmE,

bem como um direito do consumidor, não se caracterizando, essa disponibilização, esforço ou cortesia por

parte da AmE para com os seus consumidores”.

Em resumo, sucedeu a descontinuidade do serviço de entrega e isso causou um estorvo

na vida dos consumidores que tiveram que se deslocar até os postos de atendimento ou buscar outros

meios de comunicação para a disponibilização da segunda via da fatura para realizar o pagamento.
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O desatino afrontou visivelmente o disposto no art. 140 da Resolução n. 414/2010,  in

verbis:

Art. 140. A distribuidora é responsável, além das obrigações que precedem
o início do fornecimento, pela prestação de serviço adequado a todos os
seus consumidores, assim como pelas informações necessárias à defesa de
interesses individuais, coletivos e difusos.
§1º  Serviço  adequado  é  o  que  satisfaz  as  condições  de  regularidade,
continuidade,  eficiência, segurança,  atualidade,  generalidade, cortesia  na
sua prestação e modicidade das tarifas. 

A verdade é que a Concessionária Ré não se pronunciou neste Ministério Público e nem

perante a ANEEL a contento. Houve sim, a descontinuidade do serviço de medição do consumo e entrega de

contas e isso causou enormes transtornos aos usuários do serviço essencial de energia elétrica.

IV. DA APLICAÇÃO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

A observação das normas processuais do Código de Defesa do Consumidor na defesa

dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, indicada pelo art. 21 da Lei da Ação

Civil Pública, permite a aplicação da inversão do ônus da prova, a critério do juiz, quando da defesa de

direitos de hipossuficientes, bem como quando verossímil a alegação, conforme previsto no art. 6º, VIII, do

CDC.

Inicialmente, importante ressaltar que a gestão administrativa dos serviços de leituras

contratados é de responsabilidade da Ré, como consectário lógico e jurídico da atividade empresarial que

desenvolve.

A Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL que substituiu a Resolução n. 456/2000,

determina, in verbis:

Art.  73.  O  medidor  e  demais  equipamentos  de  medição  devem  ser
fornecidos  e  instalados  pela  distribuidora,  às  suas  expensas,  exceto
quando previsto o contrário em legislação específica. (g.n)

Imperioso se faz perceber que a Concessionária deverá organizar e manter atualizado

cadastro relativo às unidades consumidoras, onde conste, obrigatoriamente, quanto a cada uma delas, no

mínimo,  informações  relativas  aos  sistemas  de  medição  de  demandas  de  potência  e  de consumos  de

energia elétrica ativa e reativa, de fator de potência e, na falta destas medições, o critério de faturamento;

conforme dispõe o art. 145, XI, da referida Resolução.
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Desse modo, em razão de seu dever inconteste, como ônus e risco da própria atividade

empresarial  que explora,  a responsabilidade por irregularidades na medição do consumo do serviço de

energia elétrica prestado é da própria Ré, até prova em contrário.

Não obstante tenha restado cristalina a existência de erro na medição de consumo de

energia elétrica nos meses de outubro/2011 a fevereiro/2012, o ônus para comprovar o erro encontrado, in

casu o  faturamento  a  maior  de,  minimamente,  26.229  (vinte  e  seis  mil  e  duzentos  e  vinte  e  nove)

consumidores, ou a sua inexistência é da própria Amazonas Energia, e não do consumidor.

Isso porque, na precisa lição de Mazzilli:

“O  fundamento  para  inverter-se  o  ônus  da  prova  em  defesa  do

consumidor não consiste apenas no custo econômico de sua produção: esse

custo normalmente  existe  e  também deve ser  levado em conta pelo  juiz,

quando se resolva a usar da faculdade da inversão.

Contudo,  não  há  ainda  um  outro  aspecto  a  ser  considerado  pelo  juiz:

muitas  vezes  seria  totalmente  impraticável  atribuir  ao  consumidor,  ou  ao

substituto processual que o defenda, o ônus de provar[...]”

[...]

“Como vimos, o art. 6º, VIII, do CDC permite a inversão do ônus da prova a

favor do consumidor. Essa norma tem evidente caráter processual, ainda que

não esteja inserida no Título III do CDC. Ora, a mens legis consiste em integrar

por completo as regras processuais de defesa de interesses transindividuais,

fazendo da LACP e do CDC como que um só estatuto. Desta forma, a inversão

pode ser aplicada, analogicamente, à defesa judicial de quaisquer interesses

transindividuais.”

(MAZZILLI,  Hugo  Nigro.  A  Defesa  dos  Interesses  Difusos  em  Juízo:  Meio

Ambiente,  Consumidor,  Patrimônio  Cultural,  Patrimônio  Público  e  outros

interesses. 20.ed. São Paulo: Saraiva, 2007)

Além, “quando a prova é impossível ou muito difícil ao consumidor, e possível ou mais

fácil ao fabricante ou ao fornecedor, a inversão do ônus da prova se destina a dar ao réu a oportunidade de

produzir a prova que, de acordo com a regra do art. 333, incumbiria ao autor”  (MARINONI, Luiz Guilherme.

Processo de Conhecimento. 6.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007).
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É incabível que a empresa, para justificar seu comportamento irresponsável e abusivo

diante  da  falha  em  seu  sistema  de  apuração  de  consumo,  passe  a  imputar  a  irregularidade  aos

consumidores de forma individualizada e unilateral.

Por  certo,  mesmo que  se  escuse  de  reconhecer  o  que  ocorreu  em seu  sistema de

aferição  de  consumo  de  energia  elétrica,  a  responsabilidade  para  reparar  o  vício  no  consumo  é  da

Concessionária, conforme dispõe o art. 23 do CDC, “A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade

por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade”.

Assim, faz-se imprescindível a aplicação do ônus da prova em todos os casos em que

houve aumento de consumo nos meses de outubro/2011 a fevereiro/2012, já que está patente que houve

erro  no  modo  de  aferição  do  consumo  da  Ré  (verossimilhança  das  alegações)  e  impossível  para  o

consumidor comprovar que a falha se deu no sistema de medição e não em um aumento de consumo

individual (hipossuficiência do consumidor). 

V. DA DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS JÁ PAGAS

Percebe-se que, embora tenha havido a tentativa de minimizar os prejuízos alcançados

por àqueles consumidores que reclamaram junto aos órgãos de defesa do consumidor, vários consumidores

realizaram  o  pagamento  das  faturas  com  vencimento  entre  outubro/2011  a  fevereiro/2012,  embora

consternados com o absurdo reajuste.

Determina  o  art.  20,  II,  do  CDC  que,  havendo  vício  na  prestação  do  serviço,  o

consumidor poderá, alternativamente e à sua escolha, requerer  “a restituição imediata da quantia paga,

monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos”.

Dispõe ainda o parágrafo único, do art.  42, do Código de Defesa do Consumidor,  “O

consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do

que  pagou  em  excesso,  acrescido  de  correção  monetária  e  juros  legais,  salvo  hipótese  de  engano

justificável”. 

Assim,  na  hipótese  dos  consumidores  que  reclamaram  e  efetivamente  efetuaram  o

pagamento dessas faturas em valor diverso do valor mínimo (conforme acima exposto), deverão os valores

serem restituídos em dobro ao consumidor, em sintonia com o que estabelece o CDC.
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VI. DO DANO MORAL COLETIVO

A conduta da Ré ao não assumir o erro grosseiro e geral em seu sistema de medição,

recusando-se a dar a resposta adequada e a análise apurada da situação, obrigando os consumidores a

enfrentar horas de filas para registrar a reclamação, e ainda repassando aos consumidores informações

contrárias ao acordado com órgãos de defesa do consumidor, inclusive com este Ministério Público, traduz

uma atitude de indiferença e desprezo face aos consumidores da cidade de Manaus.

Essa ofensa à massa de consumidores caracteriza a existência de danos morais coletivos,

admitidos pelo art. 1º, I, da Lei n. 7.347/851 e art. 6º, VI, do Código de Defesa do Consumidor2.

Neste  sentido,  cumpre  destacar  o  auspicioso  entendimento  doutrinário  de  André

Gustavo Corrêa de Andrade (in Dano Moral e Indenização Punitiva. Rio de Janeiro: Forense, 2006), para o

qual:

“No dano moral  coletivo  não  se  cogita  de  compensação  ou  satisfação  de

alguma  dor  ou  de  algum  sofrimento  de  um  sujeito  individualizado,  como

resultado de ofensa a algum direito subjetivo extrapatrimonial. Como observa

André  de  Carvalho  Ramos:  “O ponto-chave  para  a  aceitação  do  chamado

dano moral coletivo está na ampliação de seu conceito, deixando de ser o

dano  moral  um  equivalente  da  dor  psíquica,  que  seria  exclusividade  de

pessoas físicas”. Sobressai a finalidade dissuasória ou exemplar do montante

indenizatório,  que  atua  como  fator  de  desestímulo  de  comportamentos

lesivos semelhantes por parte do réu ou de terceiros”.

É notável que o dano moral a uma massa de consumidores traz particularidades que

dificultam uma valoração exata, na hipótese de sua violação. No entanto, não é razoável que, por conta dos

óbices encontrados na delimitação das consequências das lesões no íntimo dos consumidores, o Direito

negue resposta aos eventuais prejuízos ocasionados na referida esfera.

Além disso, o estabelecimento do quantum a ser pago pelo ofensor cumpre um duplo

caráter, ressarcitório e punitivo, no sentido de que a coletividade deve ser ressarcida pela ofensa que sofreu

e a Ré necessita de uma punição para que seja desestimulada a reincidir o mesmo erro.

1 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.

2 Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: (…) VI- a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, 
individuais, coletivos e difusos. 
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A atuação administrativa não restou suficiente para coibir a violação à ordem jurídica. 

Continuamente, em se tratando de direitos difusos e coletivos, a condenação por dano

moral  (rectius: extrapatrimonial) se justifica em face da presença do interesse social em sua preservação.

Trata-se de mais um instrumento para conferir eficácia à tutela de tais interesses, considerando justamente

o caráter não patrimonial desses interesses metaindividuais.

Não  se  objete  que  condenações  de  tal  jaez,  qual  seja,  de  função  punitiva,  gere

enriquecimento sem causa, já que o valor pleiteado não se reverterá em benefício do Autor ou de seus

representados,  mas será convertido em benefício da própria comunidade,  posto que será destinado ao

Fundo referido pelo art. 13 da LACP. 

Possível,  então,  a  condenação da Ré a arcar  com a indenização pelos  danos  morais

coletivos.

A questão que pode emergir diz respeito à quantificação desse dano. Para o cálculo, que

pelo princípio da proporcionalidade e razoabilidade, sem olvidar da teoria do desestimulo, deve se pautar

em valores significativos  para  a Concessionária,  ao mesmo tempo em que,  repare  a coletividade pelos

danos suportados. 

Diante do exposto, é a presente exordial para buscar tutela jurisdicional, condenando a

Ré ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, no montante equivalente a 2 (dois) milhões de

reais,  considerada  a  região  metropolitana  de  Manaus,  e,  ainda,  que  a  empresa  já  sofreu  multas

administrativas dos órgãos fiscalizadores.

VI. DOS PEDIDOS
Por tudo quanto exposto, requer o Ministério Público:

1 – Seja emitido preceito condenatório a Ré:

a) À  realizar  o  recálculo  das  faturas  de  todos  os  consumidores  que  registraram

reclamação nos órgãos de defesa do consumidor, incluídos os acobertados pelo Termo de Compromisso

de Ajuste de Conduta firmado com este Ministério Público em 26.03.2012,  indicando valor com base no

consumo  medido  de  energia  elétrica  ativa,  ou  outra  base  aritmética  a  ser  apontada  pela  Agência

Reguladora, o que seja mais benéfico para o consumidor,  e, providenciada a devolução,    EM DOBRO  , da  

quantia recebida indevidamente quando do faturamento a maior;
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b)  Ao  pagamento  de  indenização  por  danos  morais  coletivos,  no  valor  de  R$

2.000.000,00  (dois  milhões  de  reais) a  ser  revertido  ao  Fundo  Especial  de  Despesa  de  Reparação  de

Interesses Difusos Lesados, previsto no art. 13 da Lei n. 7.347/1985;

c) À obrigação de publicar, às suas custas, em três jornais de grande circulação do Estado

do Amazonas, em três edições consecutivas, em tamanho mínimo de 20 x 20 cm, a parte dispositiva de

eventual sentença condenatória, a fim de que os consumidores tomem ciência da sentença;

d) Ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes no percentual

máximo previsto em lei;

2 –  Seja fixada multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), caso a Ré deixe de

cumprir as determinações deste E. Juízo, em caráter provisório ou definitivo, acrescida de juros de 1% (um

por cento) ao mês e correção monetária;

3  –  Seja  concedida  a  dispensa  do  pagamento  de  custas,  emolumentos  e  outros

encargos, desde logo, à vista do que dispõem o art. 18 da lei n. 7.347/1985 e o art. 87 da Lei n. 8.078/1990;

4 – Seja decretada a inversão do ônus da prova, nos termos do inciso VIII do art. 6º do

mesmo diploma legal;

5 – Requer seja publicado o edital a que se refere o art. 94 do CDC;

6 – Sejam as intimações dirigidas a este Ministério Público do Estado do Amazonas, com

endereço  na  Avenida  Coronel  Teixeira,  7995  –  Bairro  Nova  Esperança,  Manaus/AM,  CEP  69030-480,

pessoalmente e mediante vista dos autos;

Requer, por fim, a produção de prova por todos os meios em Direito admitidos,  tais

como documental, documental suplementar e pericial, se necessária.

Dá-se à causa o valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).

Manaus, 15 de novembro de 2015.

Otávio de Souza Gomes
   Promotor de Justiça
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