
EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO DA VARA FEDERAL DA CAPITAL DO RIO DE JANEIRO.

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 
órgão vinculado à Assembléia Legislativa, sem personalidade jurídica, especialmente constituído para defesa dos 
interesses e direitos dos consumidores, estabelecida à Rua Dom Manoel s/n, Praça XV, Rio de Janeiro-RJ,vem, por seus 
procuradores, propor 

AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO
COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA

Contra AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL, inscrita no CNPJ sob o n.º 02.270.669/0001-29, 
situada à SGAN 603, módulo J/I Brasília-DF, CEP: 20830-030, AMPLA – COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO, inscrita no CNPJ sob o n.° 33050071/001-58, estabelecida à Praça Leoni Ramos, n.° 1, São 
Domingos, Niterói-RJ, CEP: 24210-200, com fundamento nos artigos 6°, III, 22, 39, V e 81, parágrafo único e incisos, 
todos da Lei n.° 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e nos termos que se seguem:

PRELIMINARES
Da aplicação da Lei n. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e legitimidade ativa ad causam da autora

O Código de Defesa do Consumidor, Lei Federal nº. 8.078/90, norma especial, de ordem pública e interesse social (art. 
1°), deve ser obrigatoriamente aplicado à presente demanda, tendo em vista que a relação existente entre as rés e os 
usuários dos serviços por elas prestados, e dos produtos por elas comercializados, é de consumo, conforme previsto em 
seus arts. 2°, caput e parágrafo único, e 3º.

Tendo em vista que o CDC é, conforme acima mencionado, norma especial, de ordem pública e interesse social, e por 
tratar de matéria processual, mais precisamente, e de forma integral em seu artigo 82, III, sobre a legitimidade ativa ad 
causam dos órgãos da administração pública para defender os direitos e interesses dos consumidores através de ações 
judiciais coletivas de consumo, deve ser aplicado prioritariamente em relação às demais legislações aplicáveis, como a 
Lei n. 7.347/85 e o CPC.

“Examinando agora a questão inicialmente proposta, entendemos que, após a vigência do Código 



de Defesa do Consumidor, apenas os entes legitimados pelo art. 82 podem propor ações coletivas 
em defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das pessoas equiparadas. Com efeito, o 
CDC é lei específica para proteção do consumidor, tout court, e prefere, neste ponto, à Lei da Ação 
Civil Pública, que cuida da ação de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente,ao 
consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, com 
bem maior generalidade”. (ARAÚJO FILHO, Luiz Paulo. Comentários ao código de defesa do 
consumidor: direito processual. São Paulo: Saraiva, 2002, pp. 66/67) (grifos nossos)

“As normas do CPC e da LACP são aplicáveis às ações individuais e coletivas fundadas no CDC, 
desde que não sejam incompatíveis com o microssistema do CDC. Caso contrarie dispositivo 
expresso do CDC ou seu espírito, a norma do CPC ou da LACP não pode ser aplicada”. (NERY 
JUNIOR, Nelson. Código de processo civil comentado e legislação processual civil extravagante 
em vigor, atualizado até 01.08.1997. São Paulo: RT, 1997, p. 1402) (Grifos nossos)
“As disposições da LACP são integralmente aplicáveis às ações propostas com fundamento no 
CDC, naquilo em que não houver colidência, como é curial.
(...)
Há, por assim dizer, uma perfeita interação entre os sistemas do CDC e da LACP, que se completam 
e podem ser aplicados indistintamente às ações que versem sobre direitos ou interesses difusos, 
coletivos e individuais, observado o princípio da especialidade das ações sobre relações de 
consumo, às quais se aplica o Título III do CDC e só subsidiariamente a LACP” (NERY JUNIOR, 
Nelson. Código brasileiro de defesa do consumidor comentado pelos autores do anteprojeto. São 
Paulo: Forense Universitária, pp. 1032/1033) 

Dispõe o artigo 82, III, do CDC que “para fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente” “as entidades 
e órgãos da administração pública, direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica, especificamente destinados 
à defesa dos interesses e direitos” dos consumidores.

A autora é uma comissão permanente da Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (arts. 109, da Constituição 
do Estado do Rio de Janeiro, e 25, parágrafo único, XXI, do Regimento Interno da Assembléia Legislativa do Estado 
do Rio de Janeiro), sem personalidade jurídica, especificamente destinada, de forma ampla, à defesa dos direitos e 
interesses do consumidor (art. 26, § 19, alíneas “a” a “c”, do Regimento Interno da Assembléia Legislativa do Estado do 
Rio de Janeiro), e de forma específica, apesar de não haver qualquer exigência no artigo 82, III, do CDC (exige apenas 
que “defenda” os direitos e interesses dos consumidores), à defesa dos direitos e interesses do consumidor através de 
ações judiciais coletivas de consumo (art. 26, § 19, alínea “d”, do Regimento Interno da Assembléia Legislativa do Estado 
do Rio de Janeiro).

Art. 109. Constituição do Estado do Rio de Janeiro. A Assembléia Legislativa terá comissões permanentes e temporárias, 
constituídas na forma e com as atribuições previstas nos respectivos Regimento ou ato legislativo de sua criação.

Art. 25. Regimento Interno da Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Iniciados os trabalhos de cada 
sessão legislativa, a Mesa, dentro do prazo improrrogável de quinze dias, providenciará a organização das comissões 
permanentes.
Parágrafo único. As comissões permanentes são:
(...)
XXI – Comissão de Defesa do Consumidor, com cinco membros.

Art. 26. Regimento Interno da Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Compete às comissões 
permanentes:
(...)
§ 19 – À Comissão de Defesa do Consumidor compete:



a) manifestar-se sobre matéria referente à economia popular;
b) manifestar-se sobre composição, qualidade, apresentação, publicidade e distribuição de bens e serviços, relações de 
consumo e medidas de defesa do consumidor.
c) acolher e investigar denúncias sobre matéria a ela pertinente e receber a colaboração de entidades e associações 
relacionadas à defesa do consumidor.
d) representar a título coletivo, judicialmente ou extrajudicialmente, os interesses e direitos previstos no Parágrafo único 
do art. 81, conforme autorização expressa no art. 82, III, todos da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990.

“(...) Desse modo, um Departamento de proteção ao Consumidor, por exemplo, órgão integrante 
de determinada Secretaria de governo estadual e, portanto, da administração direta, está 
capacitado ao ajuizamento da ação, sem necessidade de ser a capacidade atribuída à própria 
entidade federativa estadual em si, como ocorre no sistema geral relativo a esse pressuposto 
processual. O mesmo se pode dizer, ainda como exemplo, de um Departamento de Defesa do Meio 
Ambiente: embora seja um órgão, e não uma pessoa, poderá habilitar-se como autor da ação civil 
pública. É comum, aliás, na estrutura do Executivo ou do Legislativo, a instituição de Procons, 
órgãos destinados à proteção dos consumidores”. (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Ação 
Civil Pública: comentários por artigos)

“Além das entidades, o inciso III também legitima os órgãos da administração pública, direta 
ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa dos 
interesses e direitos protegidos pelo Código, reconhecendo-lhes a personalidade judiciária e 
permitindo, assim, a plena atuação em juízo de órgãos públicos como o Procon e os Núcleos de 
Defesa do Consumidor da Defensoria Pública, que podem, agora, sem nenhuma dúvida, propor, 
nomine próprio, ações coletivas em defesa dos consumidores (sempre em sentido amplo)”. 
(ARAÚJO FILHO, Luiz Paulo. Comentários ao código de defesa do consumidor: direito processual. 
São Paulo: Saraiva, 2002, p. 81)

“A norma autoriza a propositura da ação coletiva pelos órgãos públicos de defesa do consumidor, 
mesmo que não tenham personalidade jurídica. Têm eles personalidade judiciária, podendo ser 
autores de demanda em juízo. Os Procons, por exemplo, podem agir em juízo, em nome próprio, 
por meio de seu diretor ou representante legal. O diretor do ente despersonalizado pode conferir 
mandato a advogado para que seja proposta a ação, sendo desnecessário que o procurador 
da pessoa jurídica de direito (procurador da República, procurador do Estado ou procurador 
do Município) subscreva a petição inicial. Caso o diretor ou representante legal do ente 
despersonalizado seja advogado, pode lê mesmo subscrever a petição inicial de ação coletiva.
(...)
Não há necessidade de previsão estatutária estrita para que se a entenda legitimada, sendo 
suficiente que a associação defenda os direitos do consumidor”. (NERY JUNIOR, Nelson. Código 
brasileiro de defesa do consumidor comentado pelos autores do anteprojeto. São Paulo: Forense 
Universitária, p. 1396)

Direito Constitucional. Ação Civil Pública. Tutela dos interesses consumeristas. Legitimidade 
ad causam do Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública para propositura da 
ação. A legitimidade da Defensoria Pública, como órgão público, para defesa dos direitos dos 
hipossuficientes é atribuição legal, tendo o Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 82, 
III, ampliado o rol de legitimados para propositura da ação civil pública àqueles especificamente 
destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos pelo Código. Constituiria intolerável 
discriminação negar a legitimidade ativa de órgão estatal – como a Defensoria Pública – as ações 
coletivas se tal legitimidade é tranquilamente reconhecida aos órgãos executivos e legislativos 
(como entidades do Poder Legislativo de defesa do consumidor). Provimento do recurso para 
reconhecer a legitimidade ativa ad causam da apelante (TJRJ, Ap. Cív. 2003.001.04832, 6ª Câm. 
Cív., Rel. Des..Nagib Slaibi Filho).

e) encaminhar as representações mencionadas na alínea “d” para publicação na íntegra no Diário Oficial da ALERJ, 
assim como as desistências das representações feitas.

Portanto, inegável a legitimidade da autora para figurar no pólo ativo da presente demanda, assim como de qualquer 



demanda judicial coletiva de consumo, conforme reconhecido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e 
pelo TRF 2ª Região.

Ação Civil Pública. Direito do Consumidor. Comissão de defesa do consumidor da Assembléia 
Legislativa. Legitimação por força do inciso III do art. 82 do CDC. Sentença que se reforma. 
Recurso provido (TJRJ, Ap.Cív. 2006.001.13728, 10ª Câmara Cível, Rel. Des. José Carlos Varanda, 
julgado por unanimidade).

PROCESSO CIVIL. AÇÃO COLETIVA. O CPDC, ao dispor no art. 82, III, que têm legitimidade ativa 
nas ações coletivas “as entidades e órgãos da administração pública, direta e indireta, ainda que 
sem personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa dos interesses protegidos por 
este Código”, não permite dúvida quanto à legitimação de pessoas formais e se refere aos direitos 
metaindividuais, em que inscrevem os individuais homogêneos (id, art. 81, III). Apelo conhecido 
e provido. Sentença que se anula. Unânime (TJRJ, Ap.Cív. 2006.001.23959, 3ª Câmara Cível, Rel. 
Des. Fernando Foch).

APELAÇÃO CÍVEL – Ação Civil Pública. Defesa do Consumidor em Juízo. Legitimidade ativa para 
propositura da ação. Aplicação dos arts. 5°, inc. XXXII da CRFB e art. 82, inc. III do Código de 
Defesa do Consumidor. Legitimidade da Comissão de Defesa do Consumidor. Legitimidade da 
Comissão de Defesa do Consumidor da ALERJ para propositura de ação coletiva tendente a defesa 
de direitos do consumidor objetivando o reconhecimento de aumento abusivo da tarifa cobrada 
por transporte marítimo e retorno ao patamar anterior, bem como a condenação à restituição, 
em dobro, das tarifas pagas indevidamente pelos consumidores. A mens legis do art. 82 do CDC 
quando estabeleceu legitimação para agir atinente ao aforamento de ações coletivas foi a mais 
ampla possível não podendo o aplicador da lei dar interpretação restritiva. No inc. III do art. 82, 
não se limitou o legislador a ampliar a legitimação para agir. Foi mais além, atribuiu Legitimação 
ad causam a entidades e órgãos da Administração Pública direta ou indireta, ainda que sem 
personalidade jurídica, o que se fazia necessário para órgãos como PROCON e a Comissão 
Apelante, bastante ativos e especializados em defesa do consumidor, pudessem também agir em 
juízo. PROVIMENTO DO APELO (TJRJ, Ap.Cív. 2006.001.30582, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Sidney 
Hartung Buarque).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELA COMISSÃO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR DA ALERJ EM FACE DE NET RIO S/A. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA 
PELA SENTENÇA RECORRIDA, QUE EXTINGUIU O FEITO SEM EXAME DO MÉRITO. POSTERIOR 
INCLUSÃO NO REGIMENTO INTERNO DA ALERJ DE DISPOSITIVO QUE AUTORIZA À COMISSÃO 
AUTORA A PROMOVER A AÇÃO COLETIVA. POSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO DA 
LEGITIMIDADE COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 462, DO CPC. O ARTIGO 82, INCISO III, DO CDC, 
NA VERDADE AMPLIOU O CAMPO DA LEGITIMAÇÃO ATIVA PARA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OS 
ARTIGOS 5º E 6º DA LEI 7.347/85 E OS ARTIGOS 109 E 173, INCISO III DA CONSTITUIÇÃO DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO NÃO EXCLUEM, MAS ANTES ALARGAM O ROL DOS LEGITIMADOS, 
EM BENEFÍCIO DOS CONSUMIDORES (TJRJ, Ap.Cív. 2006.001.39474, 6ª Câmara Cível, Rel. Des. 
Luis Felipe Salomão).

PODER LEGISLATIVO DESTE ESTADO, POSSUINDO A COMISSÃO AUTORA, LEGITIMIDADE 
PARA POSTULAR NO PÓLO ATIVO DESTA DEMANDA. O PARQUET FUNCIONA NA MESMA, 
COMO FISCAL DA LEI E NÃO COMO PARTE. ANULA-SE A SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO 
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO NOS SEUS 
TRÂMITES LEGAIS – PROVIDO O PRIMEIRO RECURSO E PREJUDICADO O SEGUNDO (TJRJ, 
Ap.Cív. 2006.001.24835, 14ª Câmara Cível, Rel. Des. Edson Scisinio Dias).

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA QUE EXTINGUE O FEITO SEM 
EXAME DO MÉRITO. APLICAÇÃO DO ART. 82, III DO CDC. LEGITIMIDADE DAS ENTIDADES E 
ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, AINDA QUE SEM PERSONALIDADE 
JURÍDICA, DESTINADOS À DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS PROTEGIDOS PELO CÓDIGO 
DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PROVIMENTO DO RECURSO (TJRJ, Ap.Cív. 2007.001.39903, 20ª 
Câmara Cível, Rel. Desa. Odete Knaack de Souza).

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. DEMANDA COLETIVA PROPOSTA PELA 
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DA ASSEMBLÉIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 
INDEFERIMENTO DA INICIAL. ENTENDIMENTO DA JULGADORA DE QUE FALTARIA LEGITIMIDADE 
ATIVA À DEMANDANTE. REFORMA DA SENTENÇA (TJRJ, Ap.Cív. 2007.001.60029, 16ª Câmara 
Cível, Rel. Des. Lindolpho Morais Marinho).



PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMINAR – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA 
PELA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
RIO DE JANEIRO – EMPRÉSTIMOS A APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSS – PROPAGANDA 
ENGANOSA – INTERESSE DIFUSO, COLETIVO OU INDIVIDUAL HOMOGÊNEO – LEGITIMAÇÃO 
CONCORRENTE - VIOLAÇÃO DE NORMA LEGAL – ARTS. 6º, 31, 36, 37, 81, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 
II, III E 82 – LEI 8.078, DE 1990 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR) – OBRIGAÇÃO DE FAZER 
– MULTA – REDUÇÃO.
1 – A Comissão de Defesa do Consumidor da Assembléia Legislativa do Estado do Rio de 
Janeiro, tem legitimidade para figurar no pólo ativo de ação civil pública visando discutir vícios 
na propaganda relativa a empréstimos consignados em folha para aposentados e pensionistas 
do INSS. Sendo um órgão da administração, destinado especificamente à defesa dos direitos e 
interesses previstos no CDC, cumprindo os requisitos do parágrafo único do art. 81, do Código 
Consumerista, há de ser considerada parte legítima para figurar no pólo ativo de demandas 
coletivas de consumo, na qualidade de substituto processual.
2 – O perigo de dano irreparável por demora da concessão da tutela, bem como a verossimilhança 
do direito alegado, na hipótese, afiguram-se patentes, tendo em vista que as propagandas 
veiculadas, ostensiva e massivamente, em diversos meios de comunicação, sem atender ao 
estipulado no Roteiro Técnico e Instrução Normativa referentes ao empréstimo consignado, 
bem como em flagrante desrespeito ao CDC, encerram a probabilidade de lesionar um enorme 
contingente de cidadãos.
3 – A lei n.º 8.078/90 (CDC) arrola e define no parágrafo único, I, II e III, os direitos (interesse 
difuso, coletivo ou individual homogêneo) que poderão ser tutelados através das ações coletivas 
de consumo.
4 – Há que se reconhecer, na hipótese, que os consumidores (aposentados e pensionistas do 
INSS) foram induzidos a erro na aquisição dos produtos e serviços oferecidos, o que caracteriza 
flagrante ofensa às regras contidas nos arts. 31 e 37 do Código de Defesa do Consumidor.
5 – a Multa tem o objetivo de inibir o inadimplemento da obrigação determinada pelo Juízo, uma 
vez que se constitui em meio intimidatório ao cumprimento da obrigação, pois basta que seja 
cumprida a determinação para que o pagamento da multa seja interrompido. Sendo o seu valor 
excessivo, impõe-se a sua redução.
6 – Agravo de instrumento provido parcialmente (TRF 2ª Região, AgIn. 2006.02.01.004411-3, 
2006.02.01.003662-1 e 2006.02.01.002914-8, 6ª Turma Especializada, Rel. Des. Fed. Frederico 
Gueiros).

DOS FATOS

A primeira ré é a responsável por regular e fiscalizar as concessionárias do serviço público essencial de distribuição de 
energia elétrica, enquanto que a segunda é empresa concessionária do serviço público de distribuição de energia elétrica 
que atua em diversos Municípios do Estado do Rio de Janeiro.

Autorizada pela primeira a segunda ré reajustou, no dia 15/03/2008, o valor da tarifa de fornecimento de energia elétrica 
dos consumidores finais residentes em sua área de concessão em 10,88%. De março de 2007 a março de 2008 o IPCA 
acumulado registrou inflação de R$ 4,73%, em igual período o IGP-M registrou inflação de 9,1% e o salário mínimo, em 
2008, sofreu reajuste de 9,21%.

O reajuste à tarifa de distribuição de energia elétrica aos consumidores residenciais autorizado pela primeira à segunda 
ultrapassa, portanto, todos os reajustes que corrigem o “poder aquisitivo dos consumidores”, o que interfere de maneira 
negativa no orçamento doméstico dos usuários do serviço prestado pela segunda, ou seja, para poder remunerar o 
serviço de distribuição de energia elétrica o beneficiário terá que fazer concessões.

A tarifa do serviço prestado pela segunda ré é superior ao de outra concessionária do mesmo serviço que também atua 
no Estado do Rio de Janeiro (Light Serviços de Eletricidade). O preço da tarifa da primeira é de R$ 0,39865 por KWH, 
enquanto que o da segunda é de R$ 0,30180; o usuário do serviço prestado pela primeira pagará R$ 9,68 (nove reais e 



sessenta e oito centavos) a mais, pelo consumo de 100 KWH, do que o usuário do mesmo serviço prestado pela segunda 
(Light). Considerando que uma família constituída por 03 (três) pessoas (marido, esposa e filho) consome, em média, 200 
KWH por mês, as unidades habitacionais localizadas na área de concessão da primeira irão pagar R$ 19,36 (dezenove 
reais e trinta e seis centavos) a mais do que as unidades habitacionais localizadas na área de concessão da segunda.

Para aqueles que possuem condições financeiras menos favorecidas, característica da maioria dos que residem na 
área de concessão da segunda ré, a diferença entre o preço da tarifa cobrada pela mesma e a cobrada pela outra 
concessionária que atua no Estado do Rio de Janeiro é extremamente significante.

Necessário se faz, portanto, adequar o reajuste autorizado segundo as condições daqueles que necessitam do serviço 
prestado pela segunda ré, para que estes possam continuar usufruindo um serviço que é essencial à sobrevivência digna 
do ser humano sem ter que se privarem de outras coisas também essenciais, além de impor a restituição dos valores 
pagos em excesso, ou seja, acima do justo.

DO DIREITO

Aplica-se ao presente caso as normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078/90), tendo em vista que de 
consumo a relação existente entre a segunda ré e os usuários do serviço de distribuição de energia elétrica (artigos 2º 
e 3º), da Lei n.º 8.987/95 (Lei Geral de Concessão de Serviços Públicos) e o contrato de concessão do serviço prestado 
pela segunda ré.

Dispõe o artigo 6º da Lei n.º 8.987/95 que “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”. O 
dispositivo legal acrescenta, ainda, que “serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, 
eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade de tarifas”.

O princípio da modicidade veda ao prestador do serviço, ou ao órgão regulamentador caso se trate de serviço público 
concedido..., fixe valor da tarifa de modo a impedir o acesso do usuário ao serviço. Por isso, o valor da tarifa, além de ser 
capaz de remunerar o custo da prestação e o prestador, deve ser fixado, principalmente, de acordo com o perfil social e 
econômico do usuário.

“Significa este princípio que os serviços devem ser remunerados a preços módicos, devendo o 
Poder Público avaliar o poder aquisitivo do usuário para que, por dificuldades financeiras, não 
seja ele alijado do universo de beneficiários do serviço.” (CARVALHO FILHO, José dos Santos. 
Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2005, p. 256)

Não pode, contudo, o valor da tarifa do serviço público ser fixado para “cobrir” eventual déficit do prestador causado por 
má gestão. O prejuízo, nestes casos, deve ser exclusivamente suportado pelo prestador.

“Parece-nos acertado o pensamento segundo o qual esse princípio traduz a noção de que o 
lucro, meta da atividade econômica capitalista, não é objetivo da função administrativa, devendo 
o eventual resultado econômico positivo decorrer da boa gestão dos serviços, sendo certo que 
alguns deles, por seu turno, têm de ser, por fatores diversos, essencialmente deficitários ou, até 
mesmo, gratuitos”. (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. Rio de 
Janeiro: Lúmen Júris, 2005, p. 256)



O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 39, V, X e XI, veda o enriquecimento ilícito e, mais precisamente, 
o reajuste de preços sem justa causa ou acima do legalmente permitido; no caso dos serviços públicos, acima do 
necessário para remunerar os custos do serviço e o prestador, para garantir a modicidade da tarifa.

Numa economia estabilizada, como atualmente encontra-se a economia brasileira, a elevação de preços acima dos 
índices inflacionários, ou dos percentuais aplicados para reajustar o valor do salário mínimo, permite presumir que o 
mesmo carece de justa causa.

“A regra, então, é que os aumentos de preço devem sempre estar alicerçados em justa causa, vale 
dizer, não podem ser arbitrários, leoninos ou abusivos. Em princípio, numa economia estabilizada, 
elevação superior aos índices de inflação cria uma presunção – relativa, é verdade – de carência 
de justa causa.
Neta matéria, tanto o consumidor como o Poder Público podem fazer uso da inversão do ônus da 
prova, prevista no art. 6º, inc. VIII, do CDC”. (BENJAMIN, Antônio Herman de Vasconcellos. Código 
brasileiro de defesa do consumidor comentado pelos autores do anteprojeto. São Paulo: Forense 
Universitária, p. 381)

Como visto, a maioria dos que residem na área de concessão da segunda ré é economicamente carente, logo, o reajuste 
da tarifa do serviço público, inegavelmente essencial à existência digna, acima dos índices inflacionários, e principalmente 
do percentual aplicado para ajustar o poder aquisitivo das pessoas (reajuste do salário mínimo), consequentemente faz 
com que estes usuários tenham que privar-se de outras coisas, que normalmente são essenciais, para continuarem 
usufruindo o serviço.

Na hipótese, não remota, de se aplicar sucessivamente reajustes como o ora contestado haverá um momento em que o 
serviço de distribuição de energia elétrica somente poderá ser usufruído por pessoas economicamente privilegiadas, ou 
seja, haverá um dia em que o princípio da modicidade de tarifas, que tem uma clara função social, será abolido.

Inversão do ônus da prova

Dispõe o artigo 6º, VIII, CDC, que é direito básico do consumidor “a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo 
civil, quando a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 
de experiências”.

A exigência de ser verossímil a alegação do consumidor deve ser interpretada de acordo com a ratio do CDC, de 
facilitação da defesa da parte vulnerável da relação, no caso o consumidor.

A alegação do consumidor, para que possa ser considerada verossímil, deve parecer verdadeira, não repugnar a verdade, 
ou seja, o caso narrado pelo consumidor deve ser plausível.

O outro requisito exigido pelo dispositivo ora em comento é ser o consumidor hipossuficiente. Hipossuficiência do 
consumidor, segundo entendimento da doutrina e jurisprudência, “deve ser interpretada em sintonia com a sua 
vulnerabilidade no mercado de consumo, devendo ser reconhecida todas as vezes que, por sua situação de inferioridade 
em relação ao fornecedor, seja do ponto de vista econômico e cultural, seja sob o aspecto do acesso à informação, do 
pleno conhecimento sobre os elementos técnicos do produto ou do serviço, ou da carência de estrutura organizacional, a 
produção da prova se mostre mais fácil ao fornecedor, ou deva ser simplesmente a ele imposta, como natural assunção 



dos riscos da atividade empresarial”. (ARAÚJO FILHO, Luiz Paulo da Silva. Comentários ao Código de Defesa do 
Consumidor: direito processual. São Paulo: Saraiva, 2002, pp. 15).

Existe a regra geral de como devem ser aplicados os reajustes das tarifas dos serviços públicos: utilizando a mesma 
“fórmula” utilizada para reajustar “o poder aquisitivo das pessoas” (critérios para reajustar o valor do salário mínimo), assim 
garante-se a correção do valor da tarifa sem comprometer o orçamento doméstico dos usuários do serviço. Realizado 
de acordo com a regra geral haverá presunção de que o reajuste é lícito. Àquele que se irresignar deverá provar (ônus 
seu) que sua irresignação é justa.

Obviamente, tratando-se de concessão ou permissão de serviço público, em que vigora o princípio do equilíbrio financeiro 
do empreendimento, os reajustes podem ser feitos de forma diversa, ou seja, em percentual superior ao utilizado para 
reajustar o salário mínimo, porém, somente quando necessário, tendo em vista que a economia brasileira encontra-se 
estável há muitos anos.

Quando o reajuste é autorizado pelo Poder Público de forma diversa à regra geral o princípio da legalidade dos atos 
administrativos deve, portanto, ser relativizado. Se assim não o for o Poder Público poderá ser classificado como um 
“quase intocável” em relação aos seus atos administrativos, ficará “confortável” esperando que os irresignados com 
algum ato administrativo produzam prova de sua ilegalidade, que em muitos casos encontra-se exclusivamente com o 
próprio Poder Público.

Conforme visto, o reajuste foi aplicado com base em percentual acima do percentual utilizado para reajustar o salário 
mínimo, em uma economia estabilizada, logo há verossimilhança na alegação de que o reajuste é indevido.

A autora não dispõe de meios para provar que o reajuste é indevido, mas, por outro lado, as rés possuem, ou pelo menos 
deveriam, os meios de provar que o reajuste contestado, apesar de autorizado em percentual acima do utilizado para 
reajustar o poder aquisitivo das pessoas em uma economia estabilizada, limitou-se apenas a restabelecer o equilíbrio da 
concessão.

Desta forma, deve-se inverter o ônus da prova na forma do artigo 6º, VIII, CDC, tendo em vista que presentes os 
pressupostos autorizadores.

Restituição dos valores pagos em excesso

Dispõe o parágrafo único do artigo 42, CDC, que “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”.

Caso o reajuste seja reconhecido como abusivo e, conseqüentemente, seja revisto de forma a adequá-lo ao patamar 
justo, e para que isso ocorra (adequar o reajuste ao patamar justo) não pode ser superior ao percentual aplicado para 
reajustar o valor do salário mínimo (na falta de outro parâmetro “seguro” o percentual utilizado para reajustar o salário 
mínimo reflete a correção do poder aquisitivo), os valores que porventura sejam pagos em excesso pelos usuários (valor 
cobrado pelo consumo baseado na tarifa com o reajuste contestado – valor cobrado pelo consumo baseado na tarifa com 
o reajuste revisto) devem ser a eles devidamente restituídos na forma do parágrafo único do artigo 42, CDC.



Da antecipação de tutela

O reajuste de tarifa de serviço público, essencial para manutenção da dignidade da pessoa humana, baseado em percentual 
superior ao percentual utilizado para corrigir o poder aquisitivo dos cidadãos é capaz de gerar danos irreparáveis ou de 
difícil reparação aos usuários, principalmente aqueles que não possuem confortáveis condições financeiras: para poder 
arcar com o valor cobrado pelo consumo de energia elétrica, baseado em tarifa reajustada em percentual acima do 
percentual aplicado para corrigir o poder aquisitivo dos cidadãos, conseqüentemente terá que fazer privações; aquele 
que não possui condição financeira privilegiada, perfil da maioria dos usuários que residem dentro da área de concessão 
da segunda ré, fatalmente terá que se privar de coisas também essenciais, como plano de saúde, linha telefônica fixa.

A alegação de que o reajuste justo do valor da tarifa do serviço prestado pela segunda ré é aquele que se baseia 
no reajuste aplicado para corrigir o poder aquisitivo dos cidadãos é verossímil, tendo em vista que aparentemente 
garante o acesso do usuário ao serviço sem que este seja obrigado a fazer concessões de coisas também essenciais à 
sobrevivência digna.

A concessão de medida antecipatória fixando reajuste do valor da tarifa do serviço prestado pela segunda ré ao patamar 
justo, ou seja, que acompanhe o reajuste aplicado ao poder aquisitivo dos consumidores, não é capaz de causar danos 
irreparáveis ou de difícil reparação à segunda ré – o chamado “dano reverso” -, tendo em vista que caso a mesma 
(a decisão antecipatória) seja revista as perdas poderão ser recuperadas através de acréscimos lançadas, de forma 
parcelada (para não onerar o consumidor em demasia), nas faturas de cobrança do serviço.

Dispõe o parágrafo 3º do artigo 84 do CDC que, “sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado 
receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou após justificação prévia, citado 
o réu”.

O dispositivo supramencionado cuida da concessão de tutela liminar para garantir a total satisfação do direito do 
consumidor nos casos em que a espera pelo provimento final da demanda interfere de forma negativa.

Trata-se, portanto, de verdadeira antecipação de tutela, logo, deve o dispositivo ora em comento ser interpretado em 
harmonia com o artigo 273 do Código de Processo Civil, que trata do assunto de forma geral.

O artigo 273 do CPC exige, para que seja concedida a antecipação parcial ou total da tutela pretendida, que exista prova 
inequívoca que convença o juiz sobre a verossimilhança das alegações do autor, e que “haja fundado receio de dano 
irreparável ou de difícil reparação”. A antecipação da tutela não será concedida caso exista “perigo” de irreversibilidade 
do provimento antecipado.

A doutrina já se manifestou sobre a contradição existente nas expressões “prova inequívoca” e “que convença da 
verossimilhança da alegação”, contidas no artigo 273 do CPC, concluindo que, havendo uma prova inequívoca haverá 
certeza, e não simples verossimilhança, cujo real significado é parecer ser verdadeiro o alegado, logo, a melhor 
interpretação para o dispositivo é haver probabilidade da existência do direito alegado, para que possa ser concedida a 
antecipação da tutela.



“O artigo 273 condiciona a antecipação da tutela à existência de prova inequívoca suficiente 
para que o juiz se convença da verossimilhança da alegação. A dar peso ao sentido literal 
do texto, seria difícil interpretá-lo satisfatoriamente porque prova inequívoca é prova tão 
robusta que não permite equívocos ou dúvidas, infundindo no espírito do juiz o sentimento 
de certeza e não mera verossimilhança. Convencer-se da verossimilhança, ao contrário, 
não poderia significar mais do que imbuir-se do 

sentimento de que a realidade fática pode ser como a descreve o autor.
Aproximadas as duas locuções formalmente contraditórias contidas no artigo 273 do 
Código de Processo Civil (prova inequívoca e convencer-se da verossimilhança), chega-se 
ao conceito de probabilidade, portador de maior segurança do que a mera verossimilhança”. 
(DINAMARCO, Cândido Rangel. A reforma do Código de Processo Civil, 2ª edição, São 
Paulo 1995, ed. Malheiros, pp.143)

Portanto, para que a antecipação de tutela possa ser concedida é necessário que: haja prova (ou mesmo indícios) 
demonstrando que há probabilidade de as alegações do autor da demanda ser verdadeiras, e o fundado receio de dano 
irreparável ou de difícil reparação.

Conforme visto, presentes os pressupostos e requisitos para a concessão da medida liminar conforme demonstrado 
neste item.

DOS PEDIDOS
01) A citação das rés via mandado próprio para, querendo, contestarem a presente;
02) a substituição do percentual de reajuste aplicado à tarifa do serviço de distribuição de energia elétrica 
prestado pela segunda ré aos usuários residenciais, autorizado pela primeira ré, por outro que seja compatível 
com o reajuste do poder aquisitivo dos consumidores;
03) a concessão de medida liminar em relação ao pedido 2;
04) a fixação de multa diária para assegurar o cumprimento da medida liminar caso seja concedida;
05) a condenação da ré na obrigação de publicar, às suas custas, em dois jornais de grande circulação desta 
Capital, em quatro dias intercalados, sem exclusão do domingo, em tamanho mínimo de 20 cm x 20 cm, a parte 
dispositiva de eventual procedência, para que os consumidores dela tomem ciência, oportunizando, assim, a 
efetiva proteção de direitos lesados;
06) a condenação da ré no pagamento dos valores pagos em excesso pelos usuários, na forma do parágrafo 
único do artigo 42 do CDC;
07) a inversão do ônus da prova para que as rés comprovem a real necessidade de se aplicar reajuste à tarifa 
do serviço de distribuição de energia elétrica aos usuários residenciais em percentual superior ao percentual 
aplicado para corrigir o poder aquisitivo dos consumidores;
08) a intimação do Ministério Público;
09) a condenação das rés no pagamento dos ônus sucumbenciais.

Protesta por todos os meios de prova admitidos. Dá-se à causa o valor de R$ 25.315,00 (vinte e cinco mil trezentos e 
quinze reais.

Rio de Janeiro, 25 de abril de 2008.

PAULO GIRÃO BARROSO
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