
  

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA FEDERAL DA 2° VARA FEDERAL DA SEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE RONDÔNIA, DRª. LAÍS DURVAL LEITE. 
 

 

AUTOS DO PROCESSO Nº 0011930-44.2015.401.4100 

 

 

ASSOCIAÇÃO CIDADE VERDE, já qualificada nos autos epigrafados, por 

intermédio do subscritor, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, 

acrescentar informações após tomar ciência de que o pedido será analisado em sistema 

de plantão, sem o processo físico: 

 

1- Junta-se a petição inicial da OAB, ACV e DPE, bem como a emenda para 

incluir a Aneel; 

 

2- O MPF e o MPE ajuizaram ação análoga - já em conexão, após decisão 

judicial (tudo em anexo); 

 

 

3- Os MPs fizeram acordo em audiência dando prazo de 120 dias às rés, 

sem qualquer pena para eventual omissão, conforme se vê na ata de 

audiência de jan/2016. Nada foi feito ou falado pelas Rés; 

 

4- Após fartas provas juntadas pelos autores, a liminar foi conquistada 

para impedir os apagões e interrupções, além de promover a 

transparência aos consumidores (decisões em anexo); 

 

5- Ocorre que em agosto/2019, em audiência, a douta magistrada 

deliberou pela revogação da liminar, sob o argumento de que os MPs 

informaram que o serviço estaria regular no Estado; 

 



  

6- Porém, o serviço não está regular e nunca esteve (provas já juntadas 

em setembro/2019 com a petição de reestabelecimento – tudo em 

anexo) e , mais do que isso, as quedas e apagões são frequentes; 

 

7- Diante da pandemia, autoridades já se manifestam em outros países e 

estados, incluindo o de Rondônia (docs. anexo – recomendação do 

presidente da CPI da Energisa, Dep. Estadual Alex Redano), no sentido 

de que as concessionárias de serviços públicos essenciais, devem se 

abster de realizar “cortes”, ainda que em relação aos inadimplentes; 

 

8- O caso em apreço é ainda mais grave, busca-se nestes autos, que a Ré 

Energisa se abstenha de realizar quedas e apagões, devendo manter o 

serviço estável, contínuo, como manda o CDC (art. 22) e a Lei de 

Concessões (art. 6º). 

 

Pelo exposto, requer-se o reestabelecimento da liminar, conforme últimas 

duas petições juntadas pela entidade subscritora. 

 

Nestes termos, espera Deferimento. 

Porto Velho/RO, 19 de março de 2.020. 

 

 

 

MARACÉLIA LIMA DE OLIVEIRA   GABRIEL DE MORAES CORREIA TOMASETE 
OAB/RO 2.549                  OAB/RO 2.641 

   
 
   NAYARA SÍMEAS P. R. TOMASETE  

             OAB/RO 1.692 


