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Decisão              

                 Trata-se de ação civil pública, proposta pela Comissão de Defesa do Consumidor da
ALERJ, que conheço em plantão de recesso pela legitimidade ativa, bem como ante a narrativa de
que teve conhecimento dos fatos somente em 23 de dezembro do corrente, o que faz surgir os
requisitos de análise em plantão.
                 De todo o exposto verifica-se que pretende a ré impor aumento que, pelo valor que
representa (120%), é, de todo exame, abusivo, o que vulnera os direitos coletivos do consumidor,
haja vista que se trata de insumo essencial que impacta não só diretamente o serviço de gás em
todas as suas modalidades, bem como os derivados de seu uso, como na indústria e serviço, além
do transporte público.
                 É de se observar que essa prática, da busca desmedida de lucro, na consagração de
um sistema econômico perverso, vulnera os direitos humanos previstos na Constituição Federal,
que colocam a dignidade da pessoa humana em suas necessidades básicas,  como a vida,  a
saúde  e  a  existência  condigna,  acima  de  interesses  privados  opostos  aos  interesses  da
coletividade.
                 Verifica-se, face aos argumentos trazidos pela parte autora, que a matéria sequer está
regulamentada,  de  modo  que,  atentando  ao  princípio  da  modicidade  das  tarifas,  como  bem
salientou o MP, deve a tutela de urgência ser concedida.
                 Por todo o exposto, DEFIRO a  tutela  de  urgência,  na  forma  do  art. 
300 do CPC c/c art. 12 da Lei nº 7.347/85 e art. 84 do Código  de  Proteção  e  Defesa  do
Consumidor,  para determinar que a Ré mantenha as condições atuais de fornecimento  e  preço,
até  que  o  CADE  aprecie  a representação  ofertada  pela  NATURGY  e  que  sejam reguladas
as condições de acesso ao mercado de gás, 
permitindo assim a instauração de plena concorrência no fornecimento de tal insumo
               Expeçam-se mandados de citação e intimação. Publique-se.  
  

Rio de Janeiro, 28/12/2021.

Andre Felipe Alves da Costa Tredinnick - Juiz de Direito
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