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AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.610 BAHIA
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REQTE.(S) :ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DISTRIBUIDORES DE 
ENERGIA ELÉTRICA - ABRADEE 

ADV.(A/S) :ANDRÉ LUIZ SOUZA DA SILVEIRA E OUTRO(A/S)
INTDO.(A/S) :ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA 
ADV.(A/S) :SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS 

EMENTA: AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE. 
DIREITO CONSTITUCIONAL.  LEI 13.578 DO ESTADO DA BAHIA. 
PROIBIÇÃO  DE  COBRANÇA  DE  TAXA  DE  RELIGAÇÃO  DE 
ENERGIA ELÉTRICA EM CASO DE CORTE DE FORNECIMENTO 
POR  FALTA  DE  PAGAMENTO.  ESTABELECIMENTO  DE  PRAZO 
MÁXIMO  DE  24  (VINTE  E  QUATRO)  HORAS  PARA 
RESTABELECIMENTO  DO  FORNECIMENTO,  SEM  QUALQUER 
ÔNUS  PARA  O  CONSUMIDOR.  ALEGAÇÃO  DE  OFENSA  AOS 
ARTIGOS 21, XII, B; 22, IV, E 175, PARÁGRAFO ÚNICO, I, II E III, DA 
CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  COMPETÊNCIA  PRIVATIVA  DA 
UNIÃO PARA DISCIPLINAR E PRESTAR OS SERVIÇOS PÚBLICOS 
DE  ENERGIA.  REFLEXOS  NA  FORMA  DE  PRESTAÇÃO  DO 
SERVIÇO E NA RESPECTIVA POLÍTICA TARIFÁRIA. REGULAÇÃO 
SETORIAL ESPECÍFICA DA ANEEL SOBRE O TEMA.  AUSÊNCIA 
DE LACUNA NA REGULAÇÃO SETORIAL. HIPÓTESE QUE NÃO SE 
CONFUNDE  COM  A  COMPETÊNCIA  CONCORRENTE  DO 
ESTADO-MEMBRO PARA LEGISLAR SOBRE CONSUMO (ARTIGO 
24,  V E  VIII,  DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL).  AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE  CONHECIDA  E  JULGADO 
PROCEDENTE O PEDIDO.

1.  O  Direito  do  Consumidor,  mercê  de  abarcar  a  competência 
concorrente dos Estados-Membros  (artigo 24, V e VIII, da Constituição 
Federal), não pode conduzir à frustração da teleologia das normas que 
estabelecem as  competências  legislativa  e  administrativa  privativas  da 
União. Precedentes:  ADI 3661, rel. min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, 
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DJe de  10/5/2011;  ADI  5.253,  rel.  min.  Dias  Toffoli,  Plenário,  DJe de 
1º/8/2017; ADI 4.861, rel. min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 1º/8/2017; 
ADI 4.477, rel. min. Rosa Weber, Plenário, DJe de 31/5/2017; ADI 2.615, rel. 
min.  Eros  Grau,  redator  do  acórdão  min.  Gilmar  Mendes,  DJe de 
18/5/2015; ADI 4.478, rel. min. Ayres Britto, redator do acórdão min. Luiz 
Fux, DJe de 29/11/2011.   

2.  Os prazos  e  valores  referentes  à  religação  do  fornecimento  de 
energia elétrica não apenas já estão normatizados na legislação setorial 
pertinente,  como o  quantum pelo   serviços  cobráveis  e  visitas  técnicas   
submetem-se à homologação da ANEEL, razão pela qual não remanesce, 
sob  esse  prisma,  qualquer  espaço  para  a  atuação  legislativa  estadual, 
mercê de,  a  pretexto de ofertar  maior  proteção ao consumidor,  o ente 
federativo  tornar  sem  efeito  norma  técnica  exarada  pela  agência 
reguladora competente.

3.  In casu, a lei estadual impugnada, ao dispor sobre a proibição de 
cobrança de taxa de religação de energia elétrica  em caso de corte  de 
fornecimento por falta de pagamento e estabelecer prazo máximo de 24 
(vinte  e quatro)  horas  para restabelecimento do serviço,  sem qualquer 
ônus para o consumidor, invadiu a competência privativa da União para 
legislar sobre energia (artigo 22, IV, da Constituição Federal), bem como 
interferiu na prestação de serviço público federal  (artigo 21,  XII,  b,  da 
Constituição  Federal),  em  diametral  contrariedade  às  normas  técnicas 
setoriais  editadas  pela  ANEEL,  com  reflexos  na  respectiva  política 
tarifária.

4.  Ação direta  CONHECIDA e  julgado  PROCEDENTE o  pedido,  para 
declarar a inconstitucionalidade da Lei Estadual 13.578, de 14/9/2016, do 
Estado da Bahia 

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do 
Supremo  Tribunal  Federal,  em  Sessão  Plenária,  sob  a  Presidência  do 
Senhor Ministro Dias Toffoli, na conformidade da ata de julgamento e das 
notas  taquigráficas,  por  maioria,  em conhecer  da  ação  direta  e  julgar 
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procedente  o  pedido  para  declarar  a  inconstitucionalidade  da  Lei 
Estadual 13.578, de 14/9/2016, do Estado da Bahia, nos termos do voto do 
Relator,  vencidos  os  Ministros  Edson  Fachin  e  Marco  Aurélio.  Não 
participaram,  justificadamente,  deste  julgamento,  as  Ministras  Cármen 
Lúcia e Rosa Weber. 

Brasília, 8 de agosto de 2019.
Ministro LUIZ FUX - RELATOR 
documento assinado digitalmente
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08/08/2019 PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.610 BAHIA

RELATOR : MIN. LUIZ FUX

REQTE.(S) :ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DISTRIBUIDORES DE 
ENERGIA ELÉTRICA - ABRADEE 

ADV.(A/S) :ANDRÉ LUIZ SOUZA DA SILVEIRA E OUTRO(A/S)
INTDO.(A/S) :ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA 
ADV.(A/S) :SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS 

R E L A T Ó R I O

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR):  Trata-se de Ação Direta 
de Inconstitucionalidade (ADI), com pedido de medida cautelar, ajuizada 
pela  Associação  Brasileira  de  Distribuidores  de  Energia  Elétrica 
(ABRADEE), em face da Lei Estadual 13.578, de 14/9/2016, do Estado da 
Bahia, que “dispõe sobre a proibição de cobrança de taxa de religação de energia  
elétrica em caso de corte de fornecimento por falta de pagamento” e “estabelece  
‘prazo  máximo  de  24  (vinte  e  quatro)  horas’  para  restabelecimento  do  
fornecimento, sem qualquer ônus para o consumidor, em caso de suspensão do  
fornecimento por atraso no pagamento de fatura.” 

A inicial postula, em síntese, a procedência da ação direta para que 
se declare a inconstitucionalidade da legislação estadual impugnada por 
ofensa às seguintes normas constitucionais: artigo 21, XII, b; 22, IV; e 175, 
parágrafo único, I, II e III, todos da Constituição da República Federativa 
do Brasil (CRFB/1988). 

Eis o teor dos dispositivos impugnados, in verbis:

LEI Nº 13.578 DE 14 DE SETEMBRO DE 2016 

Art. 1º - Fica proibida a cobrança, por parte das empresas 
concessionárias de fornecimento de energia elétrica do Estado 
da Bahia, da taxa de religação no caso de corte de fornecimento 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 60E2-5DFC-4763-DF04 e senha 1B61-D8EF-11FD-B6B3

Supremo Tribunal Federal

08/08/2019 PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.610 BAHIA

RELATOR : MIN. LUIZ FUX

REQTE.(S) :ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DISTRIBUIDORES DE 
ENERGIA ELÉTRICA - ABRADEE 

ADV.(A/S) :ANDRÉ LUIZ SOUZA DA SILVEIRA E OUTRO(A/S)
INTDO.(A/S) :ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA 
ADV.(A/S) :SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS 

R E L A T Ó R I O

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR):  Trata-se de Ação Direta 
de Inconstitucionalidade (ADI), com pedido de medida cautelar, ajuizada 
pela  Associação  Brasileira  de  Distribuidores  de  Energia  Elétrica 
(ABRADEE), em face da Lei Estadual 13.578, de 14/9/2016, do Estado da 
Bahia, que “dispõe sobre a proibição de cobrança de taxa de religação de energia  
elétrica em caso de corte de fornecimento por falta de pagamento” e “estabelece  
‘prazo  máximo  de  24  (vinte  e  quatro)  horas’  para  restabelecimento  do  
fornecimento, sem qualquer ônus para o consumidor, em caso de suspensão do  
fornecimento por atraso no pagamento de fatura.” 

A inicial postula, em síntese, a procedência da ação direta para que 
se declare a inconstitucionalidade da legislação estadual impugnada por 
ofensa às seguintes normas constitucionais: artigo 21, XII, b; 22, IV; e 175, 
parágrafo único, I, II e III, todos da Constituição da República Federativa 
do Brasil (CRFB/1988). 

Eis o teor dos dispositivos impugnados, in verbis:

LEI Nº 13.578 DE 14 DE SETEMBRO DE 2016 

Art. 1º - Fica proibida a cobrança, por parte das empresas 
concessionárias de fornecimento de energia elétrica do Estado 
da Bahia, da taxa de religação no caso de corte de fornecimento 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 60E2-5DFC-4763-DF04 e senha 1B61-D8EF-11FD-B6B3

Inteiro Teor do Acórdão - Página 4 de 39



Relatório

ADI 5610 / BA 

de  energia  por  atraso  no  pagamento  da  fatura  relativa  ao 
fornecimento de energia elétrica.

Art. 2º - No caso de corte de fornecimento, por atraso no 
pagamento do débito que originou o corte, a concessionária tem 
que, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, restabelecer 
o  fornecimento  de  energia  elétrica  sem  qualquer  ônus  ao 
consumidor.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor 30 (trinta) dias após a sua 
publicação.

Em sede preliminar, a requerente afirma ser “uma entidade de classe  
que  representa  nacionalmente  as  empresas  concessionárias  de  distribuição  de  
energia elétrica – conforme se depreende de seu estatuto social – contando com 41  
associadas, que somadas respondem por cerca de 99% da distribuição de energia  
elétrica brasileira”. 

No mérito, em síntese, alega que “a Lei 13.578/16, editada pelo Estado  
da  Bahia,  impõe  à  Concessionária  ônus  não  previsto  pelo  Poder  Concedente,  
interfere  na  regulação  do  serviço  público  e  impacta  na  equação  econômico-
financeira  do  contrato  de  concessão,  padecendo  de  inconstitucionalidade  por  
afrontar  a  competência  privativa  da União  para  legislar  sobre  energia,  assim  
como sua exclusividade para explorar os seus serviços e instalações de energia  
elétrica e definir a respectiva política tarifária”.

  Aduz que “[e]specificamente quanto aos temas atinentes à cobrança dos  
custos  pela  religação  e  os  prazos  para  efetivação  de  tal  serviço,  a  Agência  
Nacional  de  Energia  Elétrica  foi  detalhista  e  esgotou  o  assunto,  mormente  
quando se lê, na Resolução Normativa nº 414/2010, os artigos 102 (relacionando  
a religação como serviço cobrável); 103 (homologação prévia, pela ANEEL, dos  
valores cobráveis); 176 (prazos de religação)”.

Considerando  o  objeto  da  presente  ação  direta  e  a  relevância  da 
matéria versada, determinei a aplicação do rito veiculado pelo artigo 12 
da Lei federal 9.868/1999 (doc. 16).
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A Advogada-Geral  da  União  exarou parecer  pela  procedência  do 
pedido de mérito, nos termos da seguinte ementa:

“Constitucional.  Lei  nº  13.578/16  do  Estado  do  Bahia,  que  
proíbe  as  empresas  concessionárias  de  cobrarem  pelo  serviço  de  
religação do fornecimento de  energia elétrica,  em caso de corte  por  
atraso no pagamento. Competência do União para explorar os serviços  
e instalações de energia elétrica, hem como para legislar sobre energia.  
Violação aos artigos 21, inciso XII, alínea "b "; 22, inciso IV: e 175 do  
Constituição Federal. Precedentes dessa Suprema Corte. Manifestação  
pela procedência do pedido formulado pela requerente ” (Doc. 22)

A Procuradora-Geral da República também se manifestou no sentido 
da procedência do pedido de mérito, em parecer assim ementado:

“CONSTITUCIONAL. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA 
LEGISLATIVA.  LEI  13.578/2016,  DO  ESTADO  DA  BAHIA.  
PROIBIÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA DE RELIGA- ÇÃO DE  
ENERGIA  ELÉTRICA  EM  CASO  DE  CORTE  DE  
FORNECIMENTO  POR  FALTA  DE  PAGAMENTO.  
INGERÊNCIA  INDEVIDA  EM  RELAÇÃO  CONTRATUAL 
ESTABELECIDA ENTRE O PODER CONCEDENTE FEDERAL  
E  CONCESSIONÁRIA  DO  SERVIÇO  PÚBLICO.  
COMPETÊNCIA MATERIAL E LEGISLATIVA DA UNIÃO. 1. É  
inconstitucional, por usurpação de competência material e legislativa  
da  União,  lei  estadual  que  disponha  sobre  prestação  do  serviço  de  
fornecimento de energia elétrica. 2. Não cabe aos Estados interferir em  
política tarifária de serviços de energia elétrica, já regulamentada pela  
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), em decorrência da  
competência  da  União.  São  indevidas  ingerências  dos  estados  na  
relação  contratual  entabulada  entre  o  poder  concedente  federal  e  
concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica. 3.  
Parecer por procedência do pedido. ” (Doc. 24)

Em decisão de 30/4/2019, à luz dos argumentos apresentados pela 
requerente e pela Procuradora-Geral da República, reconsiderei anterior 
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decisão em que não conhecia a ação, por ausência de legitimidade ativa 
ad causam da requerente.

É o relatório.
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Voto - MIN. LUIZ FUX

08/08/2019 PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.610 BAHIA

V O T O

O  SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR): Senhor  Presidente, 
eminentes  pares,  ilustre  representante  do  Ministério  Público,  senhores 
advogados  aqui  presentes,  a  controvérsia  posta  em  debate  cinge-se  à 
constitucionalidade da Lei Estadual 13.578,  de 14/9/2016, do Estado da 
Bahia, de seguinte teor:

“Art.  1º  -  Fica  proibida  a  cobrança,  por  parte  das  empresas  
concessionárias  de  fornecimento  de  energia  elétrica  do  Estado  da  
Bahia, da taxa de religação no caso de corte de fornecimento de energia  
por atraso no pagamento da fatura relativa ao fornecimento de energia  
elétrica.

Art.  2º  -  No  caso  de  corte  de  fornecimento,  por  atraso  no  
pagamento do débito que originou o corte, a concessionária tem que,  
no  prazo  máximo  de  24  (vinte  e  quatro)  horas,  restabelecer  o  
fornecimento de energia elétrica sem qualquer ônus ao consumidor.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor 30 (trinta) dias após a sua  
publicação.”

Como parâmetro de controle, foram indicados os artigos 21, XII,  b; 
22,  IV;  e  175,  parágrafo  único,  I,  II  e  III,  todos  da  Constituição  da 
República Federativa do Brasil (CRFB/1988). 

Trata-se,  portanto,  de  saber  se  lei  estadual  poderia  estabelecer 
semelhante  os  obrigações,  tendo  em  vista  a  competência  privativa  da 
União para legislar sobre energia.

PRELIMINAR:  

LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA ABRADEE 
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Voto - MIN. LUIZ FUX

ADI 5610 / BA 

A Constituição de 1988 ampliou consideravelmente a legitimidade 
ativa  para  provocar  o  controle  normativo  abstrato,  antes  restrito  ao 
Procurador-Geral da República, pretendendo, assim, reforçar a jurisdição 
constitucional através da democratização das suas vias de acesso.

A hipótese de habilitação que a requerente alega ostentar apresenta 
previsão na parte final do inciso IX do artigo 103 da Constituição Federal, 
que  dispõe  sobre  os  legitimados  à  propositura  das  ações  de  controle 
concentrado de constitucionalidade, na condição de “entidade de classe de  
âmbito nacional”.

Ante  a  ausência  de  disciplina  constitucional,  coube  ao  Supremo 
Tribunal  Federal,  por  meio  de  construção  jurisprudencial,  estabelecer 
algumas balizas interpretativas a respeito da atuação das entidades de 
classe  de  âmbito  nacional  no  processo  objetivo  de  controle  de 
constitucionalidade.  Assim,  construíram-se as  seguintes  condicionantes 
procedimentais:

a) a homogeneidade (dimensão positiva) ou, ao revés, a ausência de 
hibridismo (dimensão negativa) entre os membros integrantes da entidade, 
sejam eles  pessoas  físicas ou jurídicas  (ADI 108-QI,  rel.  min.  Celso de 
Mello,  Plenário,  DJ  de  5/6/1992;  ADI  146,  rel.  min.  Maurício  Corrêa, 
Plenário, DJ de 19/12/2002);

b) o atendimento ao requisito subjetivo de legitimação em sede de 
tutela coletiva (representatividade da “categoria” em sua totalidade) e ao 
requisito  objetivo  de  “legitimação  nacional”  (comprovação  do  “caráter 
nacional”  pela  presença  efetiva  de  associados  –  pessoas  físicas  e/ou 
jurídicas  –  em,  pelo  menos,  nove Estados  da  Federação,  em aplicação 
analógica do artigo 7º, § 1º, da Lei 9.096/1995). Vide: ADI 386, rel. min. 
Sydney  Sanches,  Plenário,  DJ  de  28/6/1991;  e  ADI  1.486-MC,  rel.  min. 
Moreira Alves, Plenário, DJ de 13/12/1996;

c) a pertinência temática entre os objetivos institucionais/estatutários 
da entidade postulante e a norma específica objeto de impugnação (ADI 
1.873, rel. min. Marco Aurélio, Plenário, DJ de 19/9/2003).
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Voto - MIN. LUIZ FUX

ADI 5610 / BA 

Em conjunto, tais requisitos permitem a avaliação, caso a caso, da 
legitimidade ativa para a propositura das ações de controle concentrado. 
É dizer, na hipótese do inciso IX do artigo 103 da Constituição Federal, a 
apreciação da legitimação ativa não se verifica de maneira apriorística.

A jurisprudência  deste  Supremo  Tribunal  Federal  consolidou-se, 
ademais, no sentido de que a entidade de classe que represente apenas 
fração de categoria funcional não possui legitimidade para propor ação 
de controle concentrado de constitucionalidade em defesa da totalidade 
de categoria. Isso porque exige-se que se congregue a categoria em sua 
totalidade,  o  que  contribui  para  a  demonstração  do  vínculo  de 
pertinência  temática  entre  os  objetivos  institucionais  da postulante  e  a 
norma impugnada. 

Esse  posicionamento,  contudo,  merece  reservas  quando  a 
especificação  das  atividades  econômicas  da  entidade  de  classe  que 
representa  parcela  de  categoria  econômica  obsta  a  impugnação  de 
situações em que o interesse preponderante pertence apenas a segmento 
específico.  É,  então,  que  a  Corte  vem excepcionando  a  jurisprudência 
quando o ato normativo questionado repercute diretamente em interesse 
específico da parcela da categoria (ADI 4.462,  rel.  min.  Cármen Lúcia, 
Pleno,  DJe 14/9/2016; ADI 5.468, rel. min. Luiz Fux, Pleno,  DJe 2/8/2017; 
ADI 3905, rel. min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe 14/11/2011). 

In casu, a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica 
-  ABRADEE  representa  as  concessionárias  de  distribuição  de  energia 
elétrica, ramo de atuação diretamente afetado pela matéria em discussão. 
Discute-se a constitucionalidade formal da Lei 13.578/2016 do Estado da 
Bahia, que proíbe as empresas concessionárias de cobrarem pelo serviço 
de religação do fornecimento de energia elétrica, em caso de corte por 
atraso no pagamento. Embora o setor elétrico seja composto por outros 
segmentos, a matéria possui estreita relação com a requerente. 
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Voto - MIN. LUIZ FUX

ADI 5610 / BA 

Anoto,  por  fim,  que  esta  Corte  já  assentou  a  legitimidade  da 
requerente  para  a  propositura  das  ações  de  controle  abstrato  de 
constitucionalidade,  consoante  se  observa  do  precedente  abaixo 
colacionado:

“EMENTA:  AÇÃO  DIRETA  DE  
INCONSTITUCIONALIDADE.  EXPRESSÃO 'ELETRICIDADE'  
DO  ART.  1º  DA  LEI  FLUMINENSE  N.  4.901/2006.  FIXA  A 
OBRIGAÇÃO  DAS  CONCESSIONÁRIAS  DE  ENERGIA 
ELÉTRICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE INSTALAR  
MEDIDORES  DE  CONSUMO  DE  ENERGIA  NA  PARTE  
INTERNA  DA  PROPRIEDADE  ONDE  SE  REALIZA  O  
CONSUMO.  COMPETÊNCIA  DA  UNIÃO  PARA  LEGISLAR  
SOBRE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AFRONTA AOS  
ARTS. 1º, CAPUT, 5º, INC. XXXVI, 21, INC. XII, ALÍNEA B, 22,  
INC.  IV,  37,  INC.  XXI  E  175  DA  CONSTITUIÇÃO  DA 
REPÚBLICA.  AÇÃO  JULGADA  PROCEDENTE.”  (ADI  3905, 
relatora  min.  CÁRMEN  LÚCIA,  Tribunal  Pleno,  julgado  em 
17/3/2011, DJe 10/5/2011) 

Dessa  forma,  impõe-se  o  conhecimento  desta  ação  direta  de 
inconstitucionalidade.

INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL  : 

A COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE ENERGIA

A controvérsia se refere à validade da criação por Estado-Membro de 
obrigação  para  empresas  distribuidoras  de  energia,  tendo  em  vista  a 
competência privativa da União para legislar sobre energia (artigo 22, IV, 
da Constituição Federal).

Antes,  porém,  que  se  passe  ao  enfrentamento  das  teses  jurídicas 
articuladas pelas requerentes, entendo por bem fixar algumas premissas 
teóricas acerca do tema, notadamente da relação nem sempre harmônica 
entre autonomia local e unidade nacional em um regime federativo.
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Em  linhas  gerais,  o  federalismo  é  um  arranjo  institucional  que 
envolve  a  partilha vertical  do  poder  entre  diversas  entidades políticas 
autônomas,  que  coexistem  no  interior  de  um  único  Estado  soberano. 
Trata-se  de  um modelo  de  organização  política  que  busca  conciliar  a 
unidade com a diversidade.

Embora  existam  diferentes  modelos  de  federalismo,  há  alguns 
elementos  mínimos  sem  os  quais  uma  federação  se  descaracterizaria. 
Entre esses elementos se destaca a efetiva autonomia política dos entes 
federativos,  que  se  traduz  nas  prerrogativas  do  autogoverno,  auto-
organização e autoadministração.

Nesse  aspecto,  a  federação  brasileira  ainda  se  revela  altamente 
centralizada, muitas vezes beirando o federalismo meramente nominal. 
Vislumbro  dois  fatores  essenciais  para  esse  quadro.  O  primeiro  é  de 
índole  jurídico-positiva:  a  engenharia  constitucional  brasileira,  ao 
promover a partilha de competências entre os entes da federação (artigos 
21  a  24),  concentra  grande  quantidade  de  matérias  sob  a  autoridade 
privativa da União. O segundo fator é de natureza jurisprudencial. Não se 
pode  ignorar  a  contundente  atuação  do  Supremo Tribunal  Federal  ao 
exercer o controle de constitucionalidade de lei ou ato federal e estadual, 
sobretudo aquele  inspirado no  “princípio  da  simetria”  e  numa leitura 
excessivamente inflacionada das competências normativas da União.

O cenário, porém, não é estático. A tensão latente entre centralização 
e descentralização acaba por gerar uma dinâmica ao longo da existência 
do regime federativo, que se manifesta por oscilações entre a maior e a 
menor autonomia local em face da unidade nacional. É o que aponta com 
precisão Marco Aurélio Marrafon, professor da Faculdade de Direito da 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ):

“(...)  para  além  do  aspecto  estrutural  de  distribuição  de  
competências e delimitação das esferas próprias de atuação dos entes  
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federados, o federalismo se realiza como um processo dinâmico em que  
ocorrem  novos  rearranjos  na  organização  estatal  em  virtude  das  
condições históricas, culturais, políticas e econômicas de cada país em  
determinados períodos.

Assim, por vezes a tensão federativa direciona o pêndulo rumo à  
centralização da autoridade política e administrativa, para, em outros  
momentos, oscilar a favor da descentralização.

A  análise  do  caso  brasileiro  demonstra  que  essas  oscilações  
podem  ocorrer,  inclusive,  dentro  de  uma  mesma  estrutura  
constitucional.”  (MARRAFON,  Marco  Aurélio;  CLÈVE, 
Clèmerson Merlin (Org.). Federalismo brasileiro: reflexões em 
torno da dinâmica entre autonomia e centralização. In:  Direito  
Constitucional  Brasileiro.  Vol.  II:  organização  do  Estado  e  dos 
Poderes. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 117-118)

Não se pode perder de mira que a República Federativa do Brasil 
tem como um de seus fundamentos o pluralismo político (artigo 1º, V, da 
Constituição  Federal).  Propõe-se,  assim,  que  a  regra  geral  deva  ser  a 
liberdade para que cada ente federativo faça suas escolhas institucionais e 
normativas,  as  quais  já  se  encontram  bastante  limitadas  por  outras 
normas  constitucionais  materiais  que  restringem  seu  espaço  de 
autonomia.

Destarte, devem ser prestigiadas as iniciativas regionais e locais nos 
casos de litígios constitucionais em matéria de competência legislativa –  a 
menos que haja ofensa a norma expressa e inequívoca da Constituição. 
Essa diretriz parece ser a que melhor se acomoda à noção de federalismo 
como sistema que visa promover o pluralismo nas formas de organização 
política.

Fixadas essas premissas, passo ao exame do caso concreto.

Da leitura da lei estadual ora examinada, verifica-se que o legislador 
do Estado da Bahia instituiu obrigação, para as empresas distribuidoras 
de energia elétrica, de restabelecer o fornecimento no prazo de 24 horas, 
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quando houver corte, bem como vedou a cobrança de taxa de religação de 
energia elétrica em caso de corte de fornecimento por falta de pagamento.

Ocorre que, nos termos do artigo 22, IV, da Constituição Federal, a 
União detém competência  legislativa privativa  em matéria  de  energia. 
Compete  igualmente  à  União  explorar,  diretamente  ou  mediante 
autorização,  concessão  ou  permissão,  os  serviços  de  instalações  de 
energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água, em 
articulação  com  os  Estados  onde  se  situam  os  potenciais  energéticos 
(artigo 21, XII, b, da CRFB).

Portanto,  os  Estados-Membros  não  têm competência  para  legislar 
sobre normas aplicáveis aos prestadores de serviços de distribuição de 
energia elétrica, no que diz respeito a aspectos contratuais referentes à 
concessão federal, sob pena de invasão sobre os misteres da União.

Entender  de  modo  contrário,  em  interpretação  alargada da 
competência concorrente dos Estados-Membros para a edição de normas 
específicas em matéria de consumidor (artigo 24, V e VIII, da Constituição 
Federal), acabaria por manietar a União dos meios indispensáveis para se 
desincumbir  de  sua  competência  constitucional  expressa,  frustrando  a 
teleologia dos artigos 21, XII, b, e 22, IV, da Constituição Federal.

Em atenção ao que dispõem os referidos dispositivos constitucionais, 
foi  editada a Lei  9.427/1996,  que criou a Agência Nacional  de Energia 
Elétrica (ANEEL) e listou, dentre as suas competências, em especial, (i) a 
gestão dos contratos de concessão ou de permissão de serviços públicos 
de energia elétrica,  de concessão de uso de bem público,  bem como a 
fiscalização,  diretamente ou mediante convênios com órgãos estaduais, 
das  concessões,  as  permissões  e  da  prestação  dos  serviços  de  energia 
elétrica; e  (ii) a definição das tarifas de uso dos sistemas de transmissão e 
distribuição;  e  (iii) a  regulação  do  serviço  concedido,  permitido  e 
autorizado e a fiscalização permanente da sua prestação.
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A ANEEL, por sua vez, disciplinou de forma expressa e exauriente 
tanto  as  questões  atinentes  ao  prazo  para  o  restabelecimento  do 
fornecimento  de  energia,  no  caso  de  corte,  quanto  a  possibilidade  de 
cobrança para a religação da energia elétrica nessas circunstâncias.

Confira-se  o  teor  da  regulação  setorial  editada  pela  agência 
reguladora quanto ao tema:

RESOLUÇÃO  NORMATIVA  ANEEL  Nº  414,  DE  9  DE  
SETEMBRO DE 2010 

Art. 102. Os serviços cobráveis, realizados mediante solicitação  
do consumidor, são os seguintes: (Redação dada pela REN ANEEL  
418, de 23.11.2010) 

(...)
IV – religação normal; (Redação dada pela REN ANEEL 418, de  

23.11.2010) 
V – religação  de  urgência;  (Redação  dada pela  REN ANEEL  

418, de 23.11.2010) 
(...)
§ 1º A cobrança dos serviços estabelecidos nos incisos de I a XII  

deve ser adicionada ao faturamento regular após a sua prestação pela  
distribuidora. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) 

(...)
§ 3º A não execução do serviço solicitado, por responsabilidade  

exclusiva do consumidor, enseja a cobrança do custo correspondente à  
visita  técnica,  conforme  valor  homologado  pela  ANEEL.  (Redação  
dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) 

§  4º  O  pagamento  de  débitos  vencidos  que  motivaram  a  
suspensão  do  fornecimento  de  energia  elétrica  representa  a  
manifestação tácita do consumidor pela religação normal da unidade  
consumidora  sob  sua  titularidade,  salvo  manifestação  expressa  em  
contrário, observado o disposto no art. 128. (Redação dada pela REN  
ANEEL 479, de 03.04.2012) 
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Art.  103.  Os valores dos serviços cobráveis,  estabelecidos nos  
incisos I a XII do art. 102, e da visita técnica, prevista no § 3º do art.  
102, são homologados pela ANEEL. (Redação dada pela REN ANEEL  
479, de 03.04.2012) 

(...)
Art. 176. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos  

seguintes prazos, contados ininterruptamente: 
I – 24 (vinte e quatro) horas, para religação normal de unidade  

consumidora localizada em área urbana; 
II – 48 (quarenta e oito) horas, para religação normal de unidade  

consumidora localizada em área rural; 
III  – 4 (quatro)  horas,  para religação de urgência  de unidade  

consumidora localizada em área urbana; e 
IV  –  8  (oito)  horas,  para  religação  de  urgência  de  unidade  

consumidora localizada em área rural. 
§  1º  Constatada  a  suspensão  indevida  do  fornecimento,  a  

distribuidora  fica  obrigada  a  efetuar  a  religação  da  unidade  
consumidora, sem ônus para o consumidor, em até 4 (quatro) horas da  
constatação,  independentemente  do momento  em que esta  ocorra,  e  
creditar-lhe,  conforme  disposto  nos  arts.  151  e  152,  o  valor  
correspondente. 

§ 2º A contagem do prazo para a efetivação da religação deve ser:  
I  –  para  religação  normal:  a)  a  partir  da  comunicação  de  

pagamento pelo consumidor, obrigando-se o consumidor a comprovar  
a  quitação dos  débitos no momento da religação;  ou b) a partir  da  
baixa do débito no sistema da distribuidora. 

II  –  para  religação  de  urgência,  a  partir  da  solicitação,  
obrigando-se  o  consumidor  a  comprovar  a  quitação  dos  débitos  no  
momento da religação 

(...)
§ 6º Quando da comunicação de pagamento ou da solicitação  

para  a  religação,  a  distribuidora  deve  informar  ao  consumidor  
interessado os valores, prazos para execução do serviço, assim como o  
período do dia em que são realizados os serviços relativos à religação  
normal  e  de  urgência.  (Incluído  pela  REN  ANEEL  418,  de  
23.11.2010) 
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Veja-se, portanto, que os prazos e valores referentes à religação do 
fornecimento de energia não apenas já estão normatizados na legislação 
setorial  pertinente,  como  também  submetem-se  à  homologação  da 
ANEEL,  compondo  a  equação  econômico-financeira  dos  contratos  de 
concessão pertinentes. Não remanesce, sob esse prisma, qualquer espaço 
para a atuação legislativa estadual, mercê de, a pretexto de ofertar maior 
proteção  ao  consumidor,  o  ente  federativo  tornar  sem  efeito  norma 
técnica exarada pela agência reguladora competente.

Assim, como bem ressaltado pelo Min. Eros Grau no julgamento da 
ADI  3.322-MC,  rel.  min.  Cezar  Peluso,  Plenário,  DJ  de  19/12/2006,  a 
relação entre o usuário e a prestadora do serviço público possui natureza 
específica,  informada  por  princípios  próprios,  notadamente  o  da 
solidariedade social (artigo 3º, I, da Constituição Federal), que não pode 
ser  simplesmente  aproximada  da  corriqueira  relação  consumerista,  na 
qual prepondera a ótica individualista.

Na mesma linha, Alexandre Santos de Aragão explica que “[a]nalisar  
os valores da tarifa de serviço público apenas sob o ponto de vista da legislação do  
consumidor  é  desprezar  o  fato  de  que  a  tarifa  não  representa  apenas  a  
contraprestação  das  prestações  concretamente  recebidas  pelo  usuário,  sendo,  
outrossim,  um elemento fundamental  da  preservação do equilíbrio  da  política  
pública  e  do  projeto  de  infraestrutura  consubstanciados  na  concessão,  sendo  
muitas vezes o instrumento de um subsídio cruzado ou subsídio interno (...) A  
técnica  da  prestação  de  serviços  públicos  também  possui  importância  
intergeracional, de maneira que a sua gestão não pode apenas ter em conta os  
interesses das atuais gerações, necessitando dos investimentos necessários para  
assegurar  que  as  futuras  gerações  também  lhe  tenham  acesso.  Os  serviços  
públicos e as atividades econômicas stricto sensu têm uma relação distinta com o  
tempo: estas visam à satisfação imediata do sujeito, ao passo que aqueles visam à  
realização dos interesses de longo prazo dos cidadãos enquanto membros de uma  
dada sociedade” (ARAGÃO, Alexandre Santos de. Revista de Doutrina da 

10 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 49A0-A4C6-8D4C-BBE4 e senha 8C8E-F210-4816-1C32

Supremo Tribunal Federal

ADI 5610 / BA 

Veja-se, portanto, que os prazos e valores referentes à religação do 
fornecimento de energia não apenas já estão normatizados na legislação 
setorial  pertinente,  como  também  submetem-se  à  homologação  da 
ANEEL,  compondo  a  equação  econômico-financeira  dos  contratos  de 
concessão pertinentes. Não remanesce, sob esse prisma, qualquer espaço 
para a atuação legislativa estadual, mercê de, a pretexto de ofertar maior 
proteção  ao  consumidor,  o  ente  federativo  tornar  sem  efeito  norma 
técnica exarada pela agência reguladora competente.

Assim, como bem ressaltado pelo Min. Eros Grau no julgamento da 
ADI  3.322-MC,  rel.  min.  Cezar  Peluso,  Plenário,  DJ  de  19/12/2006,  a 
relação entre o usuário e a prestadora do serviço público possui natureza 
específica,  informada  por  princípios  próprios,  notadamente  o  da 
solidariedade social (artigo 3º, I, da Constituição Federal), que não pode 
ser  simplesmente  aproximada  da  corriqueira  relação  consumerista,  na 
qual prepondera a ótica individualista.

Na mesma linha, Alexandre Santos de Aragão explica que “[a]nalisar  
os valores da tarifa de serviço público apenas sob o ponto de vista da legislação do  
consumidor  é  desprezar  o  fato  de  que  a  tarifa  não  representa  apenas  a  
contraprestação  das  prestações  concretamente  recebidas  pelo  usuário,  sendo,  
outrossim,  um elemento fundamental  da  preservação do equilíbrio  da  política  
pública  e  do  projeto  de  infraestrutura  consubstanciados  na  concessão,  sendo  
muitas vezes o instrumento de um subsídio cruzado ou subsídio interno (...) A  
técnica  da  prestação  de  serviços  públicos  também  possui  importância  
intergeracional, de maneira que a sua gestão não pode apenas ter em conta os  
interesses das atuais gerações, necessitando dos investimentos necessários para  
assegurar  que  as  futuras  gerações  também  lhe  tenham  acesso.  Os  serviços  
públicos e as atividades econômicas stricto sensu têm uma relação distinta com o  
tempo: estas visam à satisfação imediata do sujeito, ao passo que aqueles visam à  
realização dos interesses de longo prazo dos cidadãos enquanto membros de uma  
dada sociedade” (ARAGÃO, Alexandre Santos de. Revista de Doutrina da 

10 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 49A0-A4C6-8D4C-BBE4 e senha 8C8E-F210-4816-1C32

Inteiro Teor do Acórdão - Página 17 de 39



Voto - MIN. LUIZ FUX

ADI 5610 / BA 

4ª Região, n. 36, jun. 2010)

Aliás, não é por outra razão que a sede específica para a instituição 
das balizas infraconstitucionais nesse tema reside no artigo 175, parágrafo 
único,  da Constituição Federal,  cujo  inciso II  expressamente reclama a 
atuação do legislador para a disciplina dos “direitos dos usuários”. Esta, 
atualmente,  encontra-se  materializada  na  Lei  13.460/2017,  que  dispõe 
sobre participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços 
públicos da administração pública e cujo artigo 1º, §2º, I e II, ressalta que 
a  aplicação  desta  Lei  não  afasta  a  necessidade  de  cumprimento  do 
disposto em normas regulamentadoras específicas, quando se tratar de 
serviço ou atividade sujeitos a regulação ou supervisão; ou a Lei 8.078, de 
11 de setembro de 1990, quando caracterizada relação de consumo.

Há  de  existir,  pois,  uma  coerência  entre  os  ordenamentos 
consumerista  e  setorial,  sob  pena  de  cair  por  terra  a  noção  de 
sistematicidade  do  direito  e,  em  especial,  os  imperativos  de 
universalidade, continuidade e modicidade do serviço público. 

Como expõe Cláudia Lima Marques, em conhecido estudo sobre a 
teoria do diálogo das fontes, “Erik Jayme, em seu Curso Geral de Haia de 1995,  
ensinava  que,  em face  do  atual  ‘pluralismo pós-moderno’  de  um direito  com  
fontes legislativas plúrimas, ressurge a necessidade de coordenação entre as leis  
no mesmo ordenamento (...) O uso da expressão do mestre, ‘diálogo das fontes’, é  
uma tentativa de expressar a necessidade de uma aplicação coerente das leis de  
direito privado, coexistentes no sistema. É a denominada ‘coerência derivada ou  
restaurada’ (cohérence dérivée ou restaurée), que, em um momento posterior à  
descodificação, à tópica e à microrrecodificação, procura uma eficiência não só  
hierárquica,  mas  funcional  do  sistema  plural  e  complexo  de  nosso  direito  
contemporâneo,  a  evitar  a  ‘antinomia’,  a  ‘incompatibilidade’  ou  a  ‘não  
coerência’”  (MARQUES,  Claudia  Lima.  Diálogo  das  fontes.  In: 
BENJAMIN,  Antônio  Herman.  Manual  de  direito  do  consumidor.  São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 135). 
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Tratando  exatamente  das  zonas  de  confluência  entre  a  regulação 
setorial e o direito do consumidor, Carlos Ari Sundfeld e  Jacintho Arruda 
Câmara defendem que o Código de Defesa do Consumidor seja objeto de 
leituras distintas, em se tratando de setores econômicos regulados ou não. 
Afirmam que  “[q]uando  sua  aplicação  recai  sobre  área  não  regulamentada,  
como  ocorre  na  maioria  das  vezes  em  matéria  de  atividades  econômicas,  o  
conceito genérico é posto diretamente a disciplinar situações concretas, cabendo  
ao aplicador da legislação de proteção ao consumidor enquadrar ou não o caso  
concreto  na  hipótese  genérica.  (....)  outra  forma  de  interação  entre  os  dois  
sistemas existe quando a própria legislação prevê que a autoridade administrativa  
incumbida de disciplinar o setor deve estabelecer um dado aspecto pertinente à  
relação  de  consumo.  Aqui  as  regras  de  proteção  do  consumidor  são  fixadas  
genericamente  na  Lei  (do  serviço  ou  de  proteção  do  consumidor),  mas  elas  
próprias  conferem  competência  discricionária  ao  administrador  para  definir  
normas mais objetivas sobre a matéria alvo de sua competência” (SUNDFELD, 
Carlos  Ari  e  CÂMARA,  Jacintho  Arruda.  Tarifas  dos  Serviços  de 
Telecomunicações e Direitos do Consumidor. Fórum Administrativo, v. 2, 
n. 1. Belo Horizonte: Ed. Fórum, p. 1.021, ago./2002).

Portanto, descabe a ilação de que todo serviço federal que faça nascer 
uma relação jurídica na qual figure, de um lado, o prestador de serviço e, 
de outro, o usuário seja,  necessariamente, uma relação de consumo capaz 
de ser  regulada pela legislação estadual,  mormente em temas afetos à 
prestação de serviço dos quais se extraiam consequências no campo da 
política tarifária. Nesse sentido é a iterativa jurisprudência desta Corte, da 
qual colaciono os seguintes julgados:

“AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE.  LEI  
ACREANA N. 1.618/2004. REGRAS QUE PROÍBEM O CORTE  
RESIDENCIAL DO FORNECIMENTO DE ÀGUA E ENERGIA 
ELÉTRICA  PELAS  CONCESSIONÁRIAS  POR  FALTA  DE  
PAGAMENTO. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR  
SOBRE  SERVIÇO  DE  ENERGIA ELÉTRICA.  COMPETÊNCIA 
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DO  MUNICÍPIO  PARA  LEGISLAR  SOBRE  SERVIÇO  DE  
FORNECIMENTO DE ÀGUA. AFRONTA AOS ARTS. 22, INC.  
XII, ALÍNEA B, 30, INC. I E V E 175 DA CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA.  AÇÃO  JULGADA  PROCEDENTE.”  (ADI  3661, 
Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 10/5/2011)

“Ementa:  CONSTITUCIONAL. LEI ESTADUAL 12.635/07,  
DE  SÃO  PAULO.  POSTES  DE  SUSTENTAÇÃO  DA  REDE  
ELÉTRICA.  OBRIGAÇÃO  DE  REMOÇÃO  GRATUITA PELAS  
CONCESSIONÁRIAS  EM  PROVEITO  DE  CONVENIÊNCIAS  
PESSOAIS  DOS  PROPRIETÁRIOS  DE  TERRENOS.  
ENCARGOS  EXTRAORDINÁRIOS  NÃO  PREVISTOS  NOS  
CONTRATOS  DE  CONCESSÃO  DE  ENERGIA  ELÉTRICA.  
RELEVÂNCIA  JURÍDICA  DA  TESE  DE  USURPAÇÃO  DAS  
COMPETÊNCIAS FEDERAIS PARA DISPOR SOBRE O TEMA.  
1. Tendo em vista (a) a simplicidade da questão de direito sob exame;  
(b)  a  exaustividade  das  manifestações  aportadas  aos  autos;  e  (c)  a  
baixa utilidade da conversão do rito inicial adotado para o presente  
caso,  a  ação  comporta  julgamento  imediato  do  mérito.  Medida  
sufragada pelo Plenário em questão de ordem. 2. As competências para  
legislar sobre energia elétrica e para definir os termos da exploração do  
serviço de seu fornecimento, inclusive sob regime de concessão, cabem  
privativamente à União, nos termos dos art. 21, XII, “b”; 22, IV e 175  
da  Constituição.  Precedentes.  3.  Ao  criar,  para  as  empresas  que  
exploram o serviço de fornecimento de energia elétrica no Estado de  
São Paulo,  obrigação significativamente  onerosa,  a  ser prestada em  
hipóteses  de  conteúdo vago (“que estejam causando transtornos ou  
impedimentos”)  para  o  proveito  de  interesses  individuais  dos  
proprietários de terrenos, o art. 2º da Lei estadual 12.635/07 imiscuiu-
se indevidamente nos termos da relação contratual estabelecida entre o  
poder  federal  e  as  concessionárias.  4.  Ação  direta  de  
inconstitucionalidade julgada procedente.!” (ADI 4925, Relator Min. 
TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe 10/3/2015) 

“Ação  direta  de  inconstitucionalidade.  Constitucional.  
Repartição  de  competências.  Lei  15.829/2012  do  Estado  de  Santa  
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Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 10/5/2011)

“Ementa:  CONSTITUCIONAL. LEI ESTADUAL 12.635/07,  
DE  SÃO  PAULO.  POSTES  DE  SUSTENTAÇÃO  DA  REDE  
ELÉTRICA.  OBRIGAÇÃO  DE  REMOÇÃO  GRATUITA PELAS  
CONCESSIONÁRIAS  EM  PROVEITO  DE  CONVENIÊNCIAS  
PESSOAIS  DOS  PROPRIETÁRIOS  DE  TERRENOS.  
ENCARGOS  EXTRAORDINÁRIOS  NÃO  PREVISTOS  NOS  
CONTRATOS  DE  CONCESSÃO  DE  ENERGIA  ELÉTRICA.  
RELEVÂNCIA  JURÍDICA  DA  TESE  DE  USURPAÇÃO  DAS  
COMPETÊNCIAS FEDERAIS PARA DISPOR SOBRE O TEMA.  
1. Tendo em vista (a) a simplicidade da questão de direito sob exame;  
(b)  a  exaustividade  das  manifestações  aportadas  aos  autos;  e  (c)  a  
baixa utilidade da conversão do rito inicial adotado para o presente  
caso,  a  ação  comporta  julgamento  imediato  do  mérito.  Medida  
sufragada pelo Plenário em questão de ordem. 2. As competências para  
legislar sobre energia elétrica e para definir os termos da exploração do  
serviço de seu fornecimento, inclusive sob regime de concessão, cabem  
privativamente à União, nos termos dos art. 21, XII, “b”; 22, IV e 175  
da  Constituição.  Precedentes.  3.  Ao  criar,  para  as  empresas  que  
exploram o serviço de fornecimento de energia elétrica no Estado de  
São Paulo,  obrigação significativamente  onerosa,  a  ser prestada em  
hipóteses  de  conteúdo vago (“que estejam causando transtornos ou  
impedimentos”)  para  o  proveito  de  interesses  individuais  dos  
proprietários de terrenos, o art. 2º da Lei estadual 12.635/07 imiscuiu-
se indevidamente nos termos da relação contratual estabelecida entre o  
poder  federal  e  as  concessionárias.  4.  Ação  direta  de  
inconstitucionalidade julgada procedente.!” (ADI 4925, Relator Min. 
TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe 10/3/2015) 

“Ação  direta  de  inconstitucionalidade.  Constitucional.  
Repartição  de  competências.  Lei  15.829/2012  do  Estado  de  Santa  
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Catarina,  que  determina às  empresas  operadoras  do  Serviço  Móvel  
Pessoal a instalação de bloqueadores de sinais de radiocomunicações  
nos estabelecimentos penais. Alegação de violação aos artigos 21, IX;  
22,  IV;  e  175,  parágrafo  único,  I  e  II,  da  Constituição  Federal.  2.  
Inconstitucionalidade formal.  Ao ser constatada aparente incidência  
de determinado assunto a mais de um tipo de competência, deve-se  
realizar  interpretação  que  leve  em  consideração  duas  premissas:  a  
intensidade da relação da situação fática normatizada com a estrutura  
básica descrita no tipo da competência em análise e, além disso, o fim  
primário a que se destina essa norma, que possui direta relação com o  
princípio da predominância de interesses. Competência da União para  
explorar serviços de telecomunicação (art. 21, XI) e para legislar sobre  
telecomunicações (art. 22, IV). O Supremo Tribunal Federal tem firme  
entendimento  no  sentido  da  impossibilidade  de  interferência  do  
Estado-membro nas relações jurídicas entre a União e as prestadoras  
dos  serviços  de  telecomunicações.  Em  conformidade  com  isso,  a  
jurisprudência vem reconhecendo a inconstitucionalidade de normas  
estaduais que tratam dos direitos  dos usuários;  do fornecimento de  
informações pessoais e de consumo a órgãos estaduais de segurança  
pública;  e  da  criação  de  cadastro  de  aparelhos  celulares  roubados,  
furtados  e  perdidos  no  âmbito  estadual.  Precedentes.  A  Lei  
15.829/2012, do Estado de Santa Catarina, trata de telecomunicações,  
na medida em que suprime a prestação do serviço atribuído pela CF à  
União, ainda que em espaço reduzido – âmbito dos estabelecimentos  
prisionais.  Interferência  considerável  no  serviço  federal.  Objetivo  
primordialmente econômico da legislação – transferência da obrigação  
à  prestadora  do  serviço  de  telecomunicações.  Invasão  indevida  da  
competência legislativa da União. 3. Ação direta julgada procedente  
para declarar a inconstitucionalidade da Lei 15.829/2012 do Estado de  
Santa Catarina.” (ADI 4.861, rel. min. Gilmar Mendes, Plenário, 
DJe de 1º/8/2017) 

“Ação  direta  de  inconstitucionalidade.  2.  Lei  Distrital  n.  
3.426/2004. 3. Serviço público de Telecomunicações. 4. Telefonia fixa.  
5. Obrigação de discriminar informações na fatura.  6. Definição de  
ligação local. 7. Disposições sobre ônus da prova, termo de adequação e  
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multa. 8. Invasão da competência legislativa da União. 9. Violação dos  
artigos 22, incisos I, IV, e 175, da CF. Precedentes. 10. Ação direta de  
inconstitucionalidade  julgada  procedente.”  (ADI  3.322,  rel.  min. 
Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 29/3/2011)

“COMPETÊNCIA  LEGISLATIVA.  AÇÃO  DIRETA  DE  
INCONSTITUCIONALIDADE.  SERVIÇO  DE  
TELECOMUNICAÇÕES.  PROPAGANDA.  COMPETÊNCIA 
PRIVATIVA DA UNIÃO. 1. Lei do Estado do Paraná que impõe às  
operadoras de telefonia celular e aos fabricantes de aparelhos celulares  
e acessórios a obrigação de incluir em sua propaganda advertência de  
que o uso excessivo de aparelhos de telefonia celular pode gerar câncer.  
2.  Violação  à  competência  privativa  da  União  para  legislar  sobre  
telecomunicações e sobre propaganda comercial (art. 22, IV e XXIX,  
CF).  Precedentes  da  Corte.  3.  Ação  direta  de  inconstitucionalidade  
julgada  procedente.”  (ADI  4.761,  rel.  min.  Roberto  Barroso, 
Plenário, DJe de 14/11/2016)

In casu, destarte, forçoso concluir pela inconstitucionalidade formal 
da lei estadual impugnada que, ao dispor sobre a proibição de cobrança 
de taxa de religação de energia elétrica em caso de corte de fornecimento 
por falta de pagamento e estabelecer prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 
horas para restabelecimento do fornecimento, sem qualquer ônus para o 
consumidor, invadiu a competência privativa da União para legislar sobre 
energia (artigo 22, IV, da Constituição Federal), bem como interferiu na 
prestação de serviço público federal  (artigo 21,  XII,  b,  da Constituição 
Federal),  em  diametral  contrariedade  às  normas  técnicas  setoriais 
editadas pela ANEEL.

Ex  positis,  diante  das  premissas  e  fundamentos  expostos, 
CONHEÇO da  ação  direta  de  inconstitucionalidade  e  JULGO 
PROCEDENTE o pedido,  para declarar a inconstitucionalidade da Lei 
Estadual 13.578, de 14/9/2016, do Estado da Bahia.

É como voto.
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08/08/2019 PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.610 BAHIA

VOTO
O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES -  Presidente, 

quero  fazer  uma  complementação  em  relação  ao  voto  do  eminente 
Ministro-Relator.

Em três precedentes recentes do Plenário da Casa, ADI 5.745, ADI 
5.961 e a mais recente, julgada agora dia 11 de abril de 2019, ADI 4.908, o 
Supremo Tribunal Federal,  eu diria, avançou ou alterou ligeiramente o 
seu posicionamento em relação ao que seria exatamente a competência 
para prestação dos serviços públicos de energia, e o que seria a proteção 
ao  consumidor.  Eu diria  até  que  o  entendimento,  nessas  três  recentes 
ADIs  do  Supremo  Tribunal  Federal,  foi  enxergar,  nas  entrelinhas  da 
legislação federal sobre prestação de serviço de energia, a possibilidade 
de proteção ao consumidor. 

Mas, em nenhum desses três precedentes - e me parece que essa é a 
distinção desses três precedentes em relação ao caso que ora julgamos -, o 
Plenário permitiu, aos estados, a substituição legislativa do que é o núcleo 
da prestação de serviço de energia elétrica. O que ocorreu - e realmente 
houve um avanço em relação a toda a jurisprudência anterior - foi, como 
eu disse,  nas entrelinhas da legislação federal,  uma maior proteção ao 
consumidor. 

E, nesses três casos, e um é muito semelhante ao atual, a redatoria 
coube  ao  eminente  Ministro  Marco  Aurélio.  O  primeiro,  a  ADI  5.745, 
alterando um posicionamento antigo,  a  maioria do Supremo entendeu 
por  ampliar  a  competência  concorrente  em relação  a  consumidor  e  à 
segurança  pública,  permitindo  e  declarando  a  constitucionalidade  de 
uma lei  estadual  do  Rio  de  Janeiro  que exigia  que as  concessionárias 
informassem, anteriormente, a identidade dos funcionários de telefonia e 
internet que fossem prestar serviço. Ou seja, avançou em relação a essa 
proteção ao consumidor, mas não ao núcleo da prestação do serviço.

Na  segunda,  ADI  4.908,  de  relatoria  da  eminente  Ministra  Rosa 
Weber, essa mais recente, de 11/04/2019, o que fez o Supremo Tribunal 
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Federal, também visando a proteção do consumidor, mas sem entrar no 
núcleo  da  regulamentação  da  prestação  do  serviço?  Declarou 
constitucional a legislação estadual que determinava o cancelamento de 
multa contratual de fidelidade.

E no caso mais semelhante, ADI 5.745, o que o Supremo entendeu? E 
é muito semelhante, porque também trata de corte de energia elétrica e 
do  fornecimento  de  água.  O  Supremo  chancelou  a  possibilidade  da 
proibição estadual, com base no direito do consumidor, por lei estadual, 
do  corte,  em  alguns  dias:  sábados,  domingos,  feriados  e  véspera  de 
feriados.  Não  por  querer  -  e  assim  foi  o  entendimento  da  maioria  - 
substituir a regulamentação federal, mas porque o corte realizado, seja na 
energia elétrica, seja no fornecimento de água, aos sábados, domingos, 
feriados  e  vésperas  de  feriados,  não  permitia  ao  consumidor, 
rapidamente, chegar, pagar e ter religado o serviço, porque entrava no 
feriado, entrava no fim de semana, e o custo para o consumidor conseguir 
religar e conseguir novamente o fornecimento da energia elétrica ou da 
água era extremamente dificultado. 

O que a  lei,  essa  lei  estadual  na ADI 5.745,  protegia  e  protege o 
consumidor é exatamente para que ele não seja duplamente penalizado, 
não só com o corte da energia elétrica ou o fornecimento de água, por não 
ter  adimplido,  mas  pela  demora,  pois  mesmo  pagando  rapidamente, 
demoraria e ele ficaria o fim de semana ou o feriado sem a prestação do 
serviço. Aqui, também entendo que não ingressou no núcleo da prestação 
do serviço. 

Ora, a lei baiana, o que ela faz não é proteger o consumidor: "Olha, 
não pode sábado, porque ele vai ficar vários dias, não pode véspera de 
feriado,  ou  para  poder  cortar  e  entrar  no  estabelecimento  tem que se 
identificar". Não! O que, ao meu ver, a Lei nº 13.578, de setembro de 2016, 
do estado da Bahia fez foi, efetivamente, substituir toda a regulamentação 
existente na Resolução Normativa nº 414, de 9 de setembro de 2010, da 
ANEEL, com base na legislação federal, que permite.

O que diz a lei? Não prevê uma proteção maior ao consumidor em 
relação aos reflexos da sua inadimplência. Aqui, proíbe taxa de religação 
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e  depois,  em  24  horas,  determina  que  deve  ser  restabelecido  o 
fornecimento sem qualquer ônus. O texto da lei, inclusive, não diz que 
deve ser restabelecido somente se pagar. O que o texto da lei traz é que, 
mesmo  que  não  pague,  em  24  horas,  deve  ser  restabelecido,  ou  seja, 
substituiu totalmente a legislação federal. Não enxergou, nas entrelinhas 
da legislação federal, a possibilidade de uma proteção maior dos reflexos 
danosos causados ao consumidor por esse desligamento, como ocorreu 
na ADI 5.745; na 5.961; e na 4.908. 

Em virtude disso - e é essa, ao meu ver, a distinção do caso anterior, 
que também falava de corte,  só que só nos feriados,  fins de semana e 
vésperas  de  feriado  -,  além  dos  demais  argumentos  já  trazidos  pelo 
eminente  Ministro  Luiz  Fux,  parece-me  que  a  lei  é  realmente 
inconstitucional. 

Então,  não  esquecendo  de  cumprimentar  o  Doutor  Vitor  Ferreira 
Alves  de  Brito  pela  sustentação  oral,  acompanho  integralmente  o 
eminente Ministro-Relator.

3 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3F73-C457-CF48-4240 e senha 5BE6-F374-4AD3-8FEE

Supremo Tribunal Federal

ADI 5610 / BA 

e  depois,  em  24  horas,  determina  que  deve  ser  restabelecido  o 
fornecimento sem qualquer ônus. O texto da lei, inclusive, não diz que 
deve ser restabelecido somente se pagar. O que o texto da lei traz é que, 
mesmo  que  não  pague,  em  24  horas,  deve  ser  restabelecido,  ou  seja, 
substituiu totalmente a legislação federal. Não enxergou, nas entrelinhas 
da legislação federal, a possibilidade de uma proteção maior dos reflexos 
danosos causados ao consumidor por esse desligamento, como ocorreu 
na ADI 5.745; na 5.961; e na 4.908. 

Em virtude disso - e é essa, ao meu ver, a distinção do caso anterior, 
que também falava de corte,  só que só nos feriados,  fins de semana e 
vésperas  de  feriado  -,  além  dos  demais  argumentos  já  trazidos  pelo 
eminente  Ministro  Luiz  Fux,  parece-me  que  a  lei  é  realmente 
inconstitucional. 

Então,  não  esquecendo  de  cumprimentar  o  Doutor  Vitor  Ferreira 
Alves  de  Brito  pela  sustentação  oral,  acompanho  integralmente  o 
eminente Ministro-Relator.

3 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3F73-C457-CF48-4240 e senha 5BE6-F374-4AD3-8FEE

Inteiro Teor do Acórdão - Página 25 de 39



Antecipação ao Voto

08/08/2019 PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.610 BAHIA

ANTECIPAÇÃO AO VOTO
O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN  -   Senhor Presidente, 

saúdo  o  eminente  Ministro  Luiz  Fux,  Relator  desta  ação  direta  de 
inconstitucionalidade;  o  Ministro  Alexandre  de  Moraes,  que  vem  de 
acompanhá-lo; e o ilustre Advogado, que fez uma escorreita sustentação 
oral da tribuna.

Registro,  inicialmente,  que  tenho sustentado,  que  essa  matéria  se 
subsume ao inc. V do art. 24 da Constituição. A tarefa, com toda a vênia, 
de  assentar  a  divergência  restou  facilitada  tanto  pela  substância  que 
sempre vem exposta nos votos do eminente Ministro Luiz Fux quanto por 
um  certo  adelgaçamento  do  problema  que  o  Ministro  Alexandre  de 
Moraes  restou  de  fazer  para  evidenciar.  Segundo  a  percepção  de  Sua 
Excelência, essa matéria não se subsumiria à normatividade das relações 
de consumo, como, aliás, foi sustentado também da tribuna.

Tenho sustentado, Senhor Presidente, que, em hipótese como essa, e 
continuo a entender assim, a matéria não está na competência privativa 
da União, continua na competência da União, mas não na privativa. Isso 
significa,  portanto,  que  o  dispositivo  do  art.  21  mencionado  no  seu 
respectivo  inc.  XII,  letra  b, refere-se  à  competência  da  União, 
diversamente do 22, que se refere à competência privativa. Entendo que a 
matéria se subsume às regras da Lei do Código do Consumidor e às leis 
consumeristas e, portanto, há aqui competência concorrente. 

Vou juntar a declaração de voto, eis que a discussão obviamente é 
conhecida. Não creio ser necessário repisar os argumentos, até porque a 
compreensão  majoritária  do  Tribunal,  de  algum  modo,  tem  sido  na 
direção que confere beneplácito à posição de Sua Excelência o eminente 
Ministro-Relator, com alguns passos adiante que têm sido dados, como o 
Ministro Alexandre de Moraes vem de trazer à colação.

Apenas faço três breves registros desse voto que vou juntar.  Essa 
compreensão deriva de entender que há, na Constituição de 88, à luz da 
distribuição dessas competências, o que é bastante conhecido e enaltecido 
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por  todos  nós  e  pela  doutrina,  e  não  apenas  evidentemente  pela 
jurisprudência, aqui, há uma união entre conhecimento e experiência. 

O federalismo por cooperação, em que se compreende, de um modo 
mais difuso, é essa distribuição de competência entre os entes federativos, 
União, Estados e Municípios. E o afastamento da competência do estado-
membro dar-se-ia na exata medida em que, em havendo lei federal, de tal 
modo que haja uma exaustão do tratamento da matéria, a existência de 
uma regra de índole federal com tamanha nitidez, uma espécie de Clear  
statement  rule,  como se  denomina  na  experiência  anglo-saxã,  afastaria, 
portanto, a possibilidade de um ente federativo comparecer nessa esfera 
e, portanto, não haveria então espacialidade para a norma estadual.

 Nesta hipótese, entendo que há essa espacialidade, decorrente de 
uma visão menos centralizadora da Federação que, às vezes, no Brasil, em 
alguns aspectos  acaba relembrando não o federalismo por cooperação, 
mas, sim, um federalismo por concentração. Portanto, essa ideia que está 
albergada no programa normativo da Constituição de 1988,  marca um 
Estado Federado a tal  ponto que,  precisamente,  a  forma federativa do 
Estado foi levada, pelo § 4º do art.  60, ao estatuto jurídico de cláusula 
inalterável pelo legislador constitucional derivado. Portanto, é isso que 
está na base do voto.

Não creio, Ministro Fux, que todas as relações, de fato, podem ser 
submetidas às relações de consumo, porque, se tudo se tratar de relação 
de  consumo,  a  rigor,  obviamente,  haveria  uma  superlativação  e  uma 
hipertrofia  insustentável.  Mas  esse  argumento,  curiosamente,  foi 
mencionado,  inclusive  da  tribuna,  Resolução  da  Agência  de  Energia 
Elétrica que trata dessa matéria, que aliás está anexa ao memorial que eu 
recebi.

 E vejamos que interessante: o art. 102 da Resolução, quando fala da 
cobrança de serviço - e o ilustre Advogado tem toda razão -, prevê aqui 
mesmo  que  há  a  possibilidade  da  -  chama  de  serviço  cobrável  –  a 
religação. A Resolução  414 de 2010, creio que esta foi mencionada, de 9 
de setembro de 2010, diz no art. 102: “Os serviços cobráveis, realizados 
mediante solicitação dos consumidores, são os seguintes: (...)”
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 Portanto,  nada  obstante  a  norma  da  agência,  percebe-se  que  a 
normatividade  reconhece  tratar-se  de  uma  relação  de  consumo  por 
solicitação do consumidor. E, aí, o debate que poderia se projetar, a partir 
daí,  em se  tratando de  um serviço  realizado mediante  concessão,  nós 
inequivocamente estaríamos diante de um serviço público. Não por isso o 
consumidor deve efetivamente realizar o seu respectivo adimplemento. 
Em caso de atraso, qual é a sanção? O corte do fornecimento. Já haveria 
evidentemente um debate sobre a essencialidade do serviço público, mas, 
além  do  corte,  há  uma  nova  sanção  que  é  o  recolhimento  desse 
pagamento que, com uma certa licença, denomina-se aqui de taxa. 

Portanto,  levando  em  conta  essas  circunstâncias,  peço  todas  as 
vênias  ao  eminente  Ministro-Relator  para  manter  a  minha  posição, 
entender que a matéria se agasalha na hipótese do art. 24, V, que admite a 
competência  concorrente  sobre  consumo,  e,  portanto,  julgar 
improcedente a respectiva demanda em pauta.
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VOTO

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN:  Trata-se de ação direta 
de inconstitucionalidade, ajuizada em 14.10.2016, tendo sido adotado o 
rito do artigo 12 da Lei 9.868/1999, contra a Lei Estadual nº 13.578/2016 da 
Bahia, a qual estabeleceu proibição de cobrança de taxa de religação de 
energia elétrica em caso de corte de fornecimento por falta de pagamento, 
bem  como  o  prazo  máximo  de  24  horas  para  restabelecimento  do 
fornecimento, sem qualquer ônus para o consumidor. 

Os argumentos da Autora são de inconstitucionalidade da referida 
norma estadual em face da invasão de competência privativa da União 
para legislar sobre disciplina e prestação de serviços de energia (art. 22, 
IV, da Constituição da República), afirmando-se, especialmente, que, em 
se tratando de regulação de obrigações e responsabilidades decorrentes 
do serviço de energia, o Supremo Tribunal Federal entende não há que se 
falar em competência concorrente do Estado para legislar,  ainda que a 
normatização diga respeito aos usuários/consumidores desses serviços.

O cerne  da  presente  controvérsia,  portanto,  não  é  inédito  para  a 
apreciação desta Suprema Corte, mais uma vez exigindo análise sobre o 
conteúdo  de  legislação  estadual,  com  a  finalidade  de  definir  se  tal 
conteúdo invoca competência privativa da União ou se está no âmbito da 
competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal.

A norma estadual impugnada, ao contrário do que afirma a parte 
autora,  regula  a  prestação  de  serviços,  estatuindo  obrigações  e 
responsabilidades  no  contexto  da  regulação  das  relações  de  consumo, 
sendo, portanto, matéria inserida no âmbito de competência concorrente, 
nos termos do art. 24, V e VIII, da Constituição da República. 
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Resta nítido, portanto, como primeira premissa aqui posta, que se 
trata de legislação regulamentadora de relações de consumo, porquanto 
mesmo  diante  de  uma  análise  menos  verticalizada,  em  termos  de 
compreensão hermenêutica, já é possível chegar à conclusão de que se 
consubstancia  em  norma  concretizadora  da  proteção  ao  consumidor- 
usuário do serviço de telefonia e internet.

A repartição de competências é característica fundamental em um 
Estado federado para que seja protegida a autonomia de cada um dos 
seus membros e, por conseguinte, a convivência harmônica entre todas as 
esferas,  com  o  fito  de  evitar  a  secessão.  Nesta  perspectiva,  esta 
distribuição pode se dar em sentido horizontal ou vertical, levando em 
conta a predominância dos interesses envolvidos.

Repartir  competências  compreende  compatibilizar  interesses  para 
reforçar o federalismo em uma dimensão realmente cooperativa e difusa, 
rechaçando-se a centralização em um ou outro ente e corroborando para 
que  o  funcionamento  harmônico  das  competências  legislativas  e 
executivas  otimizem  os  fundamentos  (art.  1º)  e  objetivos  (art.  3º)  da 
Constituição da República.

Ao  construir  uma  rede  interligada  de  competências,  o  Estado  se 
compromete  a  exercê-las  para  o  alcance  do  bem  comum  e  para  a 
satisfação  dos  direitos  fundamentais.  E  nesse  contexto,  é  necessário 
avançar do modo como a repartição de competências há tempos é lida – a 
partir de um modelo estanque que se biparte no sentido horizontal ou 
vertical,  ou ainda, em competência legislativa ou administrativa – para 
um modelo em que o princípio informador seja a máxima efetividade dos 
direitos fundamentais como critério de distribuição destas competências. 

E  não  se  está  aqui  a  afirmar  que  a  sistemática  de  repartição  de 
competências não seja relevante para o Estado Federal brasileiro, mas não 
pode ser visto como único princípio informador, sob pena de resultar em 
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excessiva centralização de poder na figura da União.

Tal centralização leva a que Estados, Distrito Federal e Municípios, 
embora  igualmente  integrantes  da  República  Federativa  do  Brasil, 
conforme comando  normativo  disposto  no  art.  1º,  da  Constituição  da 
República, tenham suas respectivas competências sufragadas, assumindo 
um  papel  secundário  na  federação  brasileira,  contrariamente  ao 
determinado pelo Texto Constitucional. 

Determinando-se a igualdade e equilíbrio entre os entes federativos, 
a Constituição ressalta a necessidade de maximização do exercício destas 
competências para que o Estado cumpra seu desiderato de pacificação e 
satisfação  social.  É  este  novo  olhar  que  se  propõe  a  partir  da  ordem 
inaugurada pela Constituição Federal de 1988. Uma mirada voltada para: 
a otimização da cooperação entre os entes federados; a maximização do 
conteúdo normativo dos direitos fundamentais; o respeito e efetividade 
do pluralismo com marca característica de um Estado Federado.

E  nesses  múltiplos  olhares,  o  meu  direciona-se  para  uma 
compreensão menos centralizadora e mais cooperativa da repartição de 
competências  no  federalismo  brasileiro.  Assim  sendo,  partindo  da 
premissa de que a norma impugnada insere-se no âmbito do direito do 
consumidor, entendo caracterizada a competência concorrente fixada no 
art. 24, V e VIII, da Constituição Federal, para compreender a legislação 
local  protetiva,  ora  questionada,  como  densificação  da  proteção  das 
relações de consumo e do próprio usuário-consumidor. 

Diante  do  exposto,  por  rejeitar  o  argumento  da  competência 
privativa da União, julgo  IMPROCEDENTE  o pedido desta ação direta 
de inconstitucionalidade. 

É como voto.
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VOTO 

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Presidente, 
eu não teria dificuldade de qualificar essa matéria como sendo afeta a 
consumidor. Porém, o que verifico – e aqui pedindo todas as vênias ao 
Ministro  Luiz  Edson  Fachin  –,  é  que  há  uma  normatização  federal 
expressa nessa matéria. 

E,  aí,  eu  penso  que,  em  se  tratando  de  um  serviço  público  de 
concessão federal no caso, sujeita-se à normatização federal. E, portanto, a 
Resolução da Aneel diz textualmente: Os serviços cobráveis,  realizados 
mediante solicitação do consumidor são os seguintes: E, aí, no inciso IV, 
tem a religação normal. E, logo à frente, no art. 103, a mesma resolução 
fala, artigo seguinte:

"Os  valores  dos  serviços  cobráveis,  estabelecidos  nos 
incisos I a XII - eu li o IV - e da visita técnica previsto no § 3º do  
artigo 102, são homologados pela Aneel."

Portanto,  aqui,  há  uma  superposição  de  legislação:  normatização 
federal com a legislação estadual. 

Fui aos precedentes e localizei um, em matéria análoga do Ministro 
Celso de Mello, em que Sua Excelência diz: Os estados-membros, que não 
podem interferir na esfera das relações jurídico contratuais, estabelecidas 
entre  o  poder  concedente  e  as  empresas  concessionárias,  também não 
dispõem  de  competência  para  modificar  ou  alterar  as  condições  que, 
previstas na licitação, acham-se formalmente estipuladas no contrato de 
concessão celebrado pela União. 

E esses contratos de concessão remetem à normatização vigente. 
De  modo que,  pedindo  todas  as  vênias  ao  Ministro  Fachin,  com 

cujos argumentos simpatizo, no entanto, vou acompanhar o Relator.
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V O T O

O  SENHOR  MINISTRO  RICARDO  LEWANDOWSKI -  Senhor 
Presidente, acompanhei atentamente os debates. Confesso aos eminentes 
Colegas que estou com alguma dúvida com relação à solução que está 
sendo proposta pelo eminente Relator. 

De plano, quero dizer que o acompanho integralmente, no que diz 
respeito ao art. 1º desta norma impugnada, que diz o seguinte: 

“Art.1º - Fica proibida a cobrança por parte das empresas 
concessionárias de fornecimento de energia elétrica do Estado 
da Bahia da taxa de religação, no caso do corte de fornecimento 
de energia elétrica por atraso no pagamento da fatura relativa 
ao fornecimento energia elétrica”.

Aqui,  o  estado  está  ingressando  diretamente  no  equilíbrio 
econômico e financeiro deste contrato de fornecimento de energia elétrica 
e também está ingerindo na própria política tarifária, que é uma matéria 
de competência da União, especialmente da Aneel. 

O que me faz meditar um pouco mais verticalmente é a dicção do 
art. 2º, que é a seguinte:  

“No  caso  de  corte  de  fornecimento,  por  atraso  no 
pagamento do débito que originou o corte, a concessionária tem 
que restabelecer o fornecimento de energia elétrica e água, sem 
qualquer ônus ao consumidor, no prazo máximo de 24 (vinte e 
quatro) horas”. 

Aqui,  Senhor  Presidente,  eu  imagino  estarmos  decisivamente 
ingressando no campo da proteção do consumidor. O próprio Supremo 
Tribunal Federal, inúmeras vezes, já decidiu ser a energia elétrica um bem 
de natureza essencial, absolutamente essencial. O consumidor não pode 
ficar mais de 24 horas sem energia elétrica, sobretudo se tiver adimplido, 
ainda que com atraso,  o  pagamento de todos os consectários  legais,  a 
tarifa que lhe é exigida. 

Imaginemos, por exemplo, uma casa com um doente terminal, com 
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aparelhos ligados para poder sobreviver; com um bebê prematuro; uma 
pessoa de idade. Portanto, esse prazo de 24 horas parece-me ser razoável, 
que  pode perfeitamente ser  exigido,  e  mais,  imposto pelo  estado com 
relação à proteção do consumidor. Para mim, salta aos olhos isso. Esta é 
uma  norma  que  milita,  com  muita  clareza,  data  venia,  em  defesa  do 
consumidor, sobretudo daquele mais débil.

Senhor  Presidente,  pedindo  vênia  ao  eminente  Relator, 
parabenizando-o  pelo  seu  voto,  julgaria  esta  Ação  Direta  de 
Inconstitucionalidade  parcialmente  procedente,  mas  apenas  quanto  ao 
art. 1º, para manter hígido o art. 2º, que obriga a religação no prazo de 24 
horas.
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ESCLARECIMENTO

O  SENHOR  MINISTRO  LUIZ  FUX  (RELATOR) -  Presidente, 
apenas um esclarecimento ao eminente Ministro Ricardo Lewandowski. 

As leis que regulam o controle concentrado de constitucionalidade 
trazem,  como  obrigação  do  requerente,  a  indicação  de  dispositivo 
específico  contra  o  qual  elas  se  voltam.  Exatamente  acerca  deles  que 
gravitam  as  discussões.  Essa  matéria  do  corte  não  é  a  central  dessa 
declaratória de constitucionalidade. É só ler o teor de todas as peças, a 
discussão é a taxa de religação. É uma causa petendi específica.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Confesso 
que tomei conhecimento apenas agora, e a matéria está sendo veiculada 
em lista. Mas, para evitar qualquer equívoco quanto ao posicionamento 
desta Corte, seria importante que disséssemos com clareza que estamos 
nos pronunciando apenas com relação ao art. 1º; e, quanto ao art. 2º, o 
qual  exige  a  religação  no  prazo  de  24  horas,  talvez  a  Corte  possa  se 
reservar  o  direito  de,  em um segundo  momento,  debruçar-se  sobre  a 
matéria com mais verticalidade.

Então, se o Ministro-Relator me atesta que apenas o art. 1º está sendo 
contestado,  acompanho  integralmente  Sua  Excelência,  mas  deixando 
claro, e isso pode até figurar em ata, que nós não estamos deliberando 
sobre art. 2º.

O  SENHOR  ADVOGADO  -  Pela  ordem,  Excelência,  só  um 
esclarecimento de fato?

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE):
Ministro Relator, concede a palavra ao advogado?
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Eu concedo.
O SENHOR ADVOGADO - Obrigado!
São só os dois pontos. Em relação ao prazo de 24 horas, a norma 

regulatória, o art. 176, inclusive, previu 24 horas também, Excelência.
Só para esclarecer.
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Esclarecimento

ADI 5610 / BA 

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Eu vou lê-la. Aí 
já não é esclarecimento de matéria de fato.

O  SENHOR  MINISTRO  RICARDO  LEWANDOWSKI  -  Está 
havendo um  bis  in  idem,  de  qualquer  maneira.  Ainda  que  não  tivesse 
qualquer  regulamentação,  agradeço  a  informação de  Vossa Excelência. 
Acredito  que  naturalmente  parará  neste  aspecto,  para  não  renovar  a 
sustentação.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Eu destaco sobre 
isso.

2 
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Retificação de Voto

08/08/2019 PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.610 BAHIA

RETIFICAÇÃO DE VOTO

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Eu, apenas 
a título de uma divagação intelectual,  diria  que,  se não houvesse esse 
prazo na norma federal, seria legítimo, em tese, que o estado, na legítima 
defesa  do  consumidor,  pudesse  estabelecer  um  prazo  razoável  e  até 
expedito  para  religação  da  energia  elétrica,  uma  vez  paga  a  taxa 
correspondente.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Essa omissão foi 
em decorrência da agilização em prol dos trabalhos, mas o artigo 176 da 
regulação esclarece:

"Art. 176. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos  
seguintes prazos, contados ininterruptamente:

I – 24 (vinte e quatro) horas, para religação normal de unidade  
consumidora localizada em área urbana; 

II – 48 (quarenta e oito) horas, para religação normal de unidade  
consumidora localizada em área rural; 

III  – 4 (quatro)  horas,  para religação de urgência  de unidade  
consumidora localizada em área urbana; e 

IV  –  8  (oito)  horas,  para  religação  de  urgência  de  unidade  
consumidora localizada em área rural. "

E assim os prazos vão diminuindo atendendo a essa sua legítima 
preocupação.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Perfeito. A 
matéria está bem debatida a meu ver.

O  SENHOR  MINISTRO  LUIZ  FUX  (RELATOR) -  De  qualquer 
maneira, vou destacar na ementa isso.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Eu, então, 
estou acompanhando.

Retifico o meu voto e acompanho integralmente o Relator.
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Voto - MIN. MARCO AURÉLIO
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O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, a norma 
impugnada  visa  a  proteção  do  consumidor  e,  nesse  campo,  surge  a 
legitimação concorrente. Agência reguladora não tem poder legiferante. 
Submete-se  ao  princípio  da  legalidade.  Por  isso  não  cabe  sobrepor  a 
instrução  da  Agência  Nacional  de  Energia  Elétrica  ao  contexto 
constitucional. 

Acompanho o ministro Edson Fachin no voto proferido. 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1701-734C-76C6-4A02 e senha CA46-8551-2619-B152

Supremo Tribunal Federal

08/08/2019 PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.610 BAHIA

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, a norma 
impugnada  visa  a  proteção  do  consumidor  e,  nesse  campo,  surge  a 
legitimação concorrente. Agência reguladora não tem poder legiferante. 
Submete-se  ao  princípio  da  legalidade.  Por  isso  não  cabe  sobrepor  a 
instrução  da  Agência  Nacional  de  Energia  Elétrica  ao  contexto 
constitucional. 

Acompanho o ministro Edson Fachin no voto proferido. 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1701-734C-76C6-4A02 e senha CA46-8551-2619-B152

Inteiro Teor do Acórdão - Página 38 de 39



Extrato de Ata - 08/08/2019

PLENÁRIO
EXTRATO DE ATA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.610
PROCED. : BAHIA
RELATOR : MIN. LUIZ FUX
REQTE.(S) : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DISTRIBUIDORES DE ENERGIA 
ELÉTRICA - ABRADEE
ADV.(A/S) : ANDRÉ LUIZ SOUZA DA SILVEIRA (016379/DF) E OUTRO(A/S)
INTDO.(A/S) : ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

Decisão:  O Tribunal, por maioria, conheceu da ação direta e 
julgou procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade 
da Lei Estadual nº 13.578, de 14.09.2016, do Estado da Bahia, nos 
termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin e 
Marco Aurélio. Falou, pela requerente, o Dr. Vitor Ferreira Alves 
de Brito. Não participaram, justificadamente, deste julgamento, as 
Ministras Cármen Lúcia e Rosa Weber. Presidência do Ministro Dias 
Toffoli. Plenário, 08.08.2019. 

 
Presidência  do  Senhor  Ministro  Dias  Toffoli.  Presentes  à 

sessão os Senhores Ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar 
Mendes, Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia, Luiz Fux, Rosa Weber, 
Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes.

Procuradora-Geral  da  República,  Dra.  Raquel  Elias  Ferreira 
Dodge. 

Carmen Lilian Oliveira de Souza
Assessora-Chefe do Plenário
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