
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CEREJEIRAS

EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  JUIZ  DE  DIREITO  DA  ___  VARA  GENÉRICA  DA

COMARCA DE CEREJEIRAS/RO

ParquetWeb n. 2012001010009371

COM PEDIDO LIMINAR

O MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DE  RONDÔNIA, através  de  seu

Promotor de Justiça  signatário,  no uso de suas atribuições legais  e com fundamento nos

artigos 129, III, da Constituição Federal; 5º da Lei 7.347/85 e 25, IV, “a”, da Lei 8.625/93, vem

respeitosamente  perante  Vossa  Excelência,  com fulcro  nas  inclusas  peças  de  informação,

propor a presente  AÇÃO CIVIL PÚBLICA   DE OBRIGAÇÃO DE FAZER    COM PEDIDO

INDENIZATÓRIO POR DANO SOCIAL   E TUTELA DE URGÊNCIA, em face de:

ENERGISA  RONDÔNIA  –  DISTRIBUIDORA  DE  ENERGIA  S.A.,

pessoa jurídica de direito privado, concessionária de serviço público, a

ser citada na pessoa de seu representante legal (art. 75, VIII, do CPC),

regularmente  inscrita  no CNPJ  sob  o  n.  05.914.650/0001-66,  inscrição

estadual com sede na Avenida dos Imigrantes, n. 4137, Bairro Industrial,

CEP 76.821-063, município de Porto Velho/RO, com endereço eletrônico

nonaton@ceron.com.br,

com base nos fatos e fundamentos a seguir expostos:

I – DA LEGITIMIDADE

Inicialmente, vale rememorar que a Constituição Federal de 1988 apresenta cláusula

consagradora ao determinar que “o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor”
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(art.  5o,  inciso XXIII),  estabelecendo tal preceito como um dos princípios gerais da ordem

econômica (art. 170, I). 

A partir dessa perspectiva, o Ministério Público é legitimado a adotar as providências

cabíveis, inclusive judiciais, para promovê-la, conforme prevê o art. 82, I, da Lei n. 8.078/90

(Código de Defesa do Consumidor) e art. 1º, II, da Lei n. 7.347/85 (Lei de Ação Civil Pública).

De outro norte, a ENERGISA RONDÔNIA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A é

parte legítima a figurar no polo passivo da demanda, posto que, nos termos do contrato de

concessão de prestação de  serviço  público  de  distribuição de  energia  elétrica  n.  02/2018-

ANEEL1, é a responsável pela distribuição de energia elétrica no município de Cerejeiras e

região. 

II – DOS FATOS:

A presente ação civil púbica encontra respaldo no Inquérito Civil Público n. 004/2012,

instaurado com o objetivo de apurar os motivos das constantes quedas de energia ocorridas

na comarca de Cerejeiras/RO (englobando Pimenteiras de Rondônia e Corumbiara) e, por

consequência, danos ocasionados aos direitos dos consumidores em geral. 

À época, descortinou-se que as quedas de energia na região eram motivadas pelo

período chuvoso e alto índice de descargas atmosféricas. Em razão disso, a Eletrobrás/RO

comprometeu-se a providenciar, até o ano de 2014, a construção de uma linha de transmissão

de 69KV entre os municípios  de Cerejeiras  e  Colorado do Oeste,  bem como Cerejeiras  e

Corumbiara, providência que, em tese, acabaria com os problemas existentes (fl. 11). 

Após  a  elaboração  dos  projetos  básicos  para  realização  das  obras,  foi  contratada

empresa para sua execução (fls. 117 e 122), que deveria ter se iniciado após 30 (trinta) dias da

assinatura do contrato (fl. 132).

Em que pese o decurso de mais de 05 (cinco) anos desde a deflagração do inquérito

civil,  tais  obras nunca foram iniciadas.  Frise-se que,  durante o lapso temporal,  diversas

foram as interrupções da energia elétrica na região, conforme demonstrativo acostado às fls.

205/206. 

1 Disponível para consulta em: https://ri.energisa.com.br/ptb/9335/2018_10_30%20CONTRATO%20DE
%20CONCESSO%20002%202018%20CERON%20ENERGISA_assinado.pdf 
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O plano de expansão apresentado pela Eletrobrás/RO foi  submetido à análise do

Engenheiro  Elétrico  do  Ministério  Público,  o  qual  concluiu  que  as  pretendidas  obras

acarretariam melhorarias no fornecimento de energia, corroborando com a continuidade da

prestação do serviço (fls. 218/219). O que não foi feito, frise-se.

Sobreveio  ao  feito  abaixo-assinado  subscrito  por  diversos  munícipes  de

Pimenteiras do Oeste, contendo relato acerca da precariedade do fornecimento de energia

elétrica naquela urbe (fls. 228/230).

Ressai da petição apresentada que o serviço essencial é prestado de forma irregular e

insatisfatória  há  anos,  comprometendo  as  rotinas  domésticas  e  comerciais,  além  da

ministração de aulas em instituições de ensino e, ainda, o fornecimento de água pela CAERD,

que pressupõe o funcionamento da rede elétrica. 

Ao  prestar  esclarecimentos  acerca  das  alegações  apresentadas  pelos  populares,  a

Procuradoria  da  CERON  informou  que  esta  passou  a  integrar  o  grupo  Energisa,  que

destinará  R$  33.000.000,00  (trinta  e  três  milhões  de  reais)  à  construção  das  linhas  de

transmissão e  nova subestação  de  Cerejeiras,  objetivando interligar  Colorado do  Oeste  a

Cerejeiras e Cerejeiras a Corumbiara em circuito com tensão de 69 kV (fls. 236/238). 

Oficiada  para  que  informasse  acerca  da  existência  de  cronograma  referente  às

supramencionadas obras, a concessionária limitou-se a reportar que os investimentos estão

previstos no plano de negócios de 2019, 2020 e 2021, todavia, não apresentou o cronograma

solicitado (fls. 261/262).

Em  face  de  tais  considerações,  faz-se  necessária  a  judicialização  da  presente

demanda, a fim de que a Energisa/RO providencie, em tempo hábil, a construção das linhas

de  transmissão  e  nova  subestação  pretendidas  desde  meados  do  ano  de  2012,  pois  os

prejuízos experimentados são enormes, sendo que a requerida é costumeira no aumento de

tarifas, mas negligente na implementação de melhorias.

III – DOS FUNDAMENTOS

a) Da Obrigação de Fazer

Conforme visto  alhures,  o  direito  do  consumidor  possui  respaldo  constitucional,
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ganhando destaque ao ser incluído como no tópico dos direitos e garantias fundamentais.

Contudo, antes mesmo do advento da atual Carta Política, a Lei 7.347/85 (Lei de Ação

Civil Pública) já delineava a instrumentalidade de um direito que atendesse os anseios do

cidadão quando houvesse existência de lesão, dentre outros casos, ao consumidor. 

Acompanhando  o  desenvolvimento  legislativo  e,  dada  a  necessidade  de

regulamentação dos ditames constitucionais para a concretização do Estado Democrático de

Direito, sobreveio Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.07/90), que assim 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.” (grifo  do
subscritor)

Em  consonância,  o  art.  6º  da  Lei  8.987/95,  que  trata  das  concessionárias  e

permissionárias  de  serviços  públicos,  estabelece  o  dever  de  eficiência  e  continuidade  na

prestação do serviço, ao assentar que: 

“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 do subscritor)

Outrossim, o mesmo diploma legal estabelece como direito dos usuários o de “receber

serviço  adequado”  (art.  7º,  I).  Por  sua  vez,  a  Resolução  Normativa  n.  414/2010  da  ANEEL

estipula, em seu art. 11, que “serviços públicos essenciais são aqueles cuja interrupção coloque em

perigo  iminente  a  sobrevivência,  a  saúde  ou  a  segurança  da  população”,  alçando a  produção e

distribuição de energia elétrica a tal patamar (art. 11, parágrafo único, I). 

Por  consectário,  o  fornecimento  de  energia  elétrica  é  considerado serviço  público

essencial, posto que envolve a satisfação de necessidades básicas e inadiáveis da população,

as quais estão intimamente ligadas à dignidade da pessoa humana. 

Não é por outra razão que o Superior Tribunal de Justiça já entendeu que as relações

entre concessionárias de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços

públicos essenciais possuem natureza consumerista, aplicando-se-lhes o Código de Defesa do
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Consumidor2.  A Energisa,  por  ser  distribuidora  de  energia  elétrica,  preenche,  pois,  os

requisitos para a qualificação de fornecedora presentes no art. 3º, §2º do Código de Defesa do

Consumidor. 

No caso em testilha, há evidente comprometimento das necessidades inescusáveis,

uma  vez  que,  conforme  assinalado  no  abaixo-assinado  entregue  pelos  cidadãos  de

Pimenteiras  do  Oeste  ao  Ministério  Público,  a  interrupção  do  fornecimento  de  energia

acarreta  danos  às  rotinas  domésticas,  comerciais,  escolares  e,  ainda,  compromete  o

fornecimento de água. 

A  partir  dessa  perspectiva,  verifica-se  que  a  má  prestação  do  serviço  público

constitui,  por  via  reflexa,  plena  ofensa  aos  direitos  sociais  estabelecidos  no  art.  6º  da

Constituição  Federal  (educação,  saúde,  trabalho,  lazer,  dentre  outros),  valores  ínsitos  à

democracia. 

Por  consectário,  faz-se  necessária  a  construção  das  linhas  de  transmissão  e  nova

subestação no município de Cerejeiras, com o objetivo de interligar o município a Colorado

do  Oeste  e  Corumbiara  em  circuito  de  tensão  equivalente  a  69  kV,  agregando  maior

estabilidade  no  suprimento  de  energia  elétrica  dos  consumidores  da  região,  em perfeita

conformidade com os ditames constitucionais e legais. 

b) Da Indenização por Dano Social:

Contemporaneamente,  a  jurisprudência,  com  o  beneplácito  autorizadíssimo  do

magistério doutrinário, tem admitido, diante da ocorrência de ato ilícito, a possibilidade de

condenação  ao  pagamento  de  indenização  por  dano  social,  como  categoria  inerente  ao

instituto da responsabilidade civil.

Neste  viés,  o  dano  social  é  visto  como  um  dos  desdobramentos  do  dano  moral,

contudo,  diferencia-se  pela  repercussão  também na  esfera  patrimonial  e  pelo  alcance  de

indivíduos indeterminados. Nas palavras de Tartuce:

2 Precedentes: REsp 1595018/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18/08/2016, DJe 29/08/2016;

REsp 1396925/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 05/11/2014, DJe 26/02/2015; AgRg no AREsp

479632/MS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 25/11/2014. 
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“O dano social é aquele que repercute socialmente, podendo gerar prejuízos de ordem
patrimonial ou imaterial aos membros da coletividade. Há um rebaixamento moral,
uma perda de qualidade de vida. O dano social está caracterizado, por exemplo, nas
condutas socialmente reprováveis,  que fazem mal ao coletivo, movidas pelo intuito
egoísta.” (TARTUCE, 2009, p. 189). 

Portanto,  em  linhas  gerais,  o  dano  social  é  aquele  que,  através  de  uma  conduta

socialmente  reprovável,  ultrapassa  a  órbita  individual  das  vítimas,  atingindo  os  direitos

difusos  e  culminando  na  diminuição  do  padrão  de  vida  coletivo.  In  casu,  a  postura  da

Requerida  constitui-se  em  ofensa  aos  direitos  de  milhares  de  consumidores  de  energia

elétrica – à fl. 262, consta informação de que os consumidores de Cerejeiras, Corumbiara e

Pimenteiras do Oeste totalizam mais de 10 mil –, que são compulsoriamente vinculados à

concessionária em razão do monopólio do serviço essencial. 

Portanto, havendo a existência de conduta reprovável que gerou rebaixamento nos

níveis  de  vida,  segurança,  tranquilidade  e  saúde  populacionais,  afigura-se  plenamente

cabível que o Poder Judiciário fixe indenização de dano social, com caráter eminentemente

punitivo, a ser destinada à sociedade como um todo. 

Em julgado oriundo do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o relator explicou

que,  em  casos  em  que  há  inexpressividade  dos  prejuízos  patrimoniais  individuais  que,

contudo,  fragmentam-se  por  toda  a  população,  eventual  condenação  determinando  tão

somente a restituição dos valores às vítimas premiaria a causadora do dano, razão pela qual

o dano social assume primordial papel punitivo. Nos termos do voto:

“Assim,  como  os  danos  sociais  causados  pela  ré  foram  maiores  do  que  os  danos
individualmente sofridos pelos autores das diversas demandas que já aportaram na
justiça – e que servem de termômetro da justa indignação do povo gaúcho, que não
tolera  fraudes  e  desonestidades,  mormente  quando  nela  estão  envolvidas  pessoas
oriundas  de  países  vizinhos  –  é  caso  de  aplicação  da  função  punitiva  da
responsabilidade  civil,  condenando-se  a  requerida  a  pagar  uma  espécie  de  pena
privada.”  (Recurso  Cível  Nº  71000891457,  Terceira  Turma  Recursal  Cível,  Turmas
Recursais - JEC, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 14/03/2006.)

Destarte, é possível inferir que a indenização punitiva por dano social, arbitrada em

razão de reiteradas condutas lesivas, tem como objetivo desestimular novos comportamentos

de mesma natureza ao punir os responsáveis por agir de forma a desprestigiar a dignidade
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da pessoa humana. Tanto é assim que, embora o instituto careça de melhor regulamentação,

entende-se que o dano social é presumido (in re ipsa)3.

Dada a natureza coletiva, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento da Reclamação

13.200 GO, aderiu à tese outrora pacificada no enunciado 456 da V Jornada de Direito Civil,

no sentido que somente os legitimados a propor ações coletivas podem pleiteá-lo:

“A expressão "dano" no art. 944 abrange não só os danos individuais, materiais ou
imateriais, mas também os danos sociais, difusos, coletivos e individuais homogêneos
a serem reclamados pelos legitimados para propor ações coletivas.” 

No caso em testilha,  conforme expresso no abaixo-assinado remetido a este Órgão

Ministerial  pelos  populares  de  Pimenteiras  do  Oeste  (fls.  228/230),  a  inadequação  na

prestação do serviço não se resume tão somente ao fornecimento irregular, como também,

interfere nas atividades domésticas, comerciais, escolares e, ainda, no fornecimento de água.

Vejamos:

3 Vide: FREIDE, Reis; ARAGÃO, Luciano. Dos Danos Sociais. Revista da Escola da Magistratura do Estado
do  Rio  de  Janeiro,  2016.  Disponível  em:
http://www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_online/edicoes/revista75/revista75_207.pdf 
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Vislumbra-se, pois, que a omissão da concessionária, além de materializar a lesão ao

serviço essencial de fornecimento de energia, ainda repercute em outro serviço essencial, o

abastecimento de água.

Registre-se, por oportuno, que a Energisa, ao suceder e incorporar a seu patrimônio a

CERON (ou Eletrobrás – Distribuição Rondônia), assumiu seus ativos, passivos e obrigações,

razão pela qual é responsável pela reparação do dano causado pela subsidiária anterior. 

Por consectário, em face da necessidade de coibir-se a prática reiterada de violações

aos direitos consumeristas, faz-se necessária a cominação de indenização a título de dano

social  no  valor  de  R$  100.000,00  (cem mil  reais),  a  ser  revertida  em favor  do  Fundo de

Reconstituição de Bens Lesados, instituído pela Lei Complementar Estadual 944/2017. 

IV – DA TUTELA DE URGÊNCIA

Infere-se do art. 12, da Lei 7.347/1985 que o juiz poderá conceder liminar com ou sem

justificação prévia, em decisão sujeita a agravo. 

No presente caso, em conformidade com as disposições do art. 300, caput, do Código

de  Processo  Civil,  restam demonstrados  os  requisitos  que  ensejam a  tutela  de  urgência.

Vejamos.

A probabilidade  do  direito  (fumus  boni  iuris)  está  consubstanciada  pela  natureza

essencial do serviço de fornecimento de energia elétrica, bem como pela demonstração da

irregularidade em sua prestação, com vistas aos elementos colhidos no bojo do Inquérito

Civil n. 004/12. 

Por  sua  vez,  o  perigo  de  dano  (periculum  in  mora)  se  materializa  pela

imprescindibilidade de providências para a implementação de melhorias na prestação do

serviço de fornecimento de energia elétrica, a fim de coibir a ocorrência de maiores danos à

população, que já tem sofrido com a inércia da concessionária. 

V – DOS PEDIDOS

Com base nos fundamentos apresentados e, diante do dever de equidade que há de

nortear a prestação jurisdicional, o Ministério Público requer a Vossa Excelência:
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A) a concessão de tutela de urgência consistente em ordem judicial de obrigação de

fazer para que, desde já, a Energisa adote as providências necessárias para a realização das

obras no prazo de até 06 (seis) meses, sob pena de sequestro de valores necessários em sua

conta  bancária,  ou  qualquer  outra  medida  que  este  Juízo  entender  pertinente  a  fim  de

garantir o cumprimento da liminar e a sua efetiva utilidade;

B)  a  citação da  Requerida  para  tomar  ciência  do  teor  da  presente  demanda  e

intimação para comparecer à audiência de conciliação a ser designada; 

C) a condenação da Requerida na obrigação de fazer, consistente na construção das

linhas de transmissão e nova subestação em Cerejeiras,  com o objetivo de interligar este

município a Colorado do Oeste e Corumbiara em circuito de tensão equivalente a 69 kV ou

compatível para melhora expressiva no fornecimento de energia, sob pena de multa diária

no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), cuja destinação dar-se-á ao Fundo de Reconstituição de

Bens Lesados;

D) a condenação da Requerida ao pagamento de indenização a título de dano social

no  valor  de  R$  100.000,00  (cem  mil  reais),  a  ser  revertida  em  favor  do  Fundo  de

Reconstituição de Bens Lesados, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais);

E)  a  condenação  da  Requerida  ao  pagamento  das  custas  processuais,  despesas  e

honorários advocatícios;

F)  a  dispensa  do  pagamento  de  custas,  emolumentos,  honorários  periciais  e

advocatícios, e outras despesas por parte do Ministério Público (art. 18 da Lei 7.347/85).

Protesta provar o alegado pelos documentos anexos, testemunhas e demais meios de

provas em direito admitidos.

Dá à causa o valor de R$ 100.00,00 (cem mil reais). 

Cerejeiras/RO, data certificada.

VICTOR RAMALHO MONFREDINHO

Promotor de Justiça
Fone: (69) 3342-2357 | e-mail: cerejeiras@mpro.mp.br
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