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A Sua Senhoria o Senhor 

Augusto Miranda da Paz Júnior 

Diretor-Presidente da Companhia Energética do Maranhão – CEMAR 

São Luís – MA 

 

 

Assunto: solicitação de providências acerca de interesses transindividuais lesados no 

município de Barreirinhas. Transgressões informadas pela comunidade em audiência 

pública. 

 

 

 

 

Senhor Presidente, 

 

 

 

 

No dia 18 de janeiro de 2011, a Promotoria de Justiça de Barreirinhas realizou 

audiência pública no Auditório Sérgio Leal, na Avenida Coronel Godinho, nesta cidade de 

Barreirinhas-MA, com o objetivo de colher da comunidade notícias de lesões a interesses 

transindividuais atribuídos a diversos órgãos públicos, particulares e empresas privadas. 

 

Levo ao conhecimento de V. Sa. as reclamações acerca dos serviços oferecidos 

pela CEMAR, a fim de que sejam solucionados os problemas. Seguem abaixo os assuntos, as 

reclamações especificadas e as providências requeridas pelo Ministério Público: 

 

1) Mônica Cerelo Gorgulho, representante da Associação para o progresso do 

Atins, reclamou do baixo nível de tensão elétrica oferecido aos moradores do Povoado Atins, 

constantes quedas de energia elétrica e necessidade de manutenção e troca de postes e fiação 

de alta e baixa tensão; 2) Korina Correia Zalarayan Redondano, representante do Centro de 

Direitos Humanos de Barreirinhas (CDHB), informou que os povoados de Barreirinhas que 

ficam encravados na região do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses não dispõem de 

energia elétrica e que a rede elétrica dos Povoados Atins e Santo Inácio está danificada, com 

vários fios quebrados, o que expõe a população a perigo e faz com que os serviços de 

fornecimento de energia elétrica sejam ineficientes; e 3) José Vale dos Santos (CDHB) 

também reclamou da inexistência da prestação do serviço de energia elétrica nos povoados da 

região dos Lençóis Maranhenses. 

 

Diante dos fatos narrados em audiência, o Ministério Público Estadual em 

Barreirinhas requer sejam adotadas as seguintes providências:  
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1) que nos termos da Resolução Normativa da Agência Nacional de Energia 

Elétrica (ANEEL), de nº 505/2001, alterada pela de nº 395/2009, sejam 

realizadas, no prazo de 30 dias, medições na Rede Básica de energia 

elétrica dos Povoados Atins e Santo Inácio, em Barreirinhas-MA, para 

aferir a tensão de atendimento nos pontos de entrega e nas unidades 

consumidoras, devendo ser emitido relatório demonstrando se os níveis de 

tensão nominal de operação estão nos limites estabelecidos pela ANEEL, 

devendo oscilar entre 95% e 105% sobre a tensão nominal apropriada à 

região e registrada junto à ANEEL como oferecida às unidades 

consumidoras, concluindo, ainda, pela classificação da tensão de 

atendimento, se adequada, precária ou crítica, tudo nos termos das tabelas 

do anexo à resolução supra referida. Acaso a tensão de atendimento não 

esteja adequada, que informe a esta promotoria ainda as providências que 

estão sendo tomadas para solucionar o problema e qual o prazo para que 

isso ocorra, nunca superior a 6 meses; 

 

2) seja realizada pela CEMAR no prazo de 60 dias uma avaliação de todo o 

sistema interligado dos Povoados Atins e Santos Inácio, promovendo no 

prazo de 90 dias a sua devida manutenção com troca e instalação de novos 

postes, fiação elétrica de baixa e alta tensão, bem como solucionado o 

problema de constantes interrupções do fornecimento do serviço de energia 

elétrica naqueles povoados; 

 

3) seja remetida a este promotoria de justiça projeto de instalação de rede 

interligada para fornecimento de energia elétrica para todos os povoados de 

Barreirinhas, encravados no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, a 

ser executada no prazo máximo de 6 meses. 

 

Esclareço-lhe que os problemas levados pela comunidade ao Ministério 

Público em audiência pública tratam de interesses eminentemente transindividuais no âmbito 

dos direitos do consumidor e atentam contra o princípio da continuidade dos serviços públicos 

a serem oferecidos pelas respectivas concessionárias, bem como configuram prática abusiva 

contra a coletividade de consumidores, tudo nos termos dos arts. 22 e 39, VIII, da Lei nº 

8.078/90. 

Desta forma, caso não sejam adotadas as providências sugeridas por esta 

promotoria nos prazos estipulados, informo-lhe que o Ministério Público acionará a CEMAR 

para compeli-la a fazê-lo, sob pena de pagamento de multa diária, sem prejuízo da reparação 

de eventuais danos dos consumidores, incidência de dano moral coletivo e das penalidades 

administrativas aplicadas pela ANEEL, que, aliás, será informada de todas as solicitações 

desta promotoria para que as fiscalize. 

 

Segue em anexo ata da audiência pública realizada por esta promotoria em 

Barreirinhas no dia 18 de janeiro de 2011. 

 

Atenciosamente, 

 

José Márcio Maia Alves 

Promotor de Justiça 


