
 

 

 
Rio de Janeiro, 11 de maio de 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
À Light Serviços de Eletricidade S. A. 
At.: Presidência  
Ref.:  Resolução ANEEL 878/2020 

Pandemia Corona Virus / Auto leitura do medidor / Cobrança pelo custo de disponibilidade  
 
 
 
 
 
SINDICATO DE RESTAURANTES, BARES E DEMAIS MEIOS DE ALIMENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DO RIO 
DE JANEIRO - SINDRIO, com sede na Praça Olavo Bilac, 28 - 17º andar, Edifício Patrimônio - Centro, 
Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o nº 33.243.759/0001-54, entidade devidamente representada 
neste ato por seu presidente, vem expor e requerer o que se segue: 
 
A entidade Requerente é a principal entidade representativa do Município do Rio de Janeiro e, 
segundo dados oficiais do governo, o setor possui cerca de 11.500 (onze mil) empresas no Município 
do Rio de Janeiro e se destaca pelo importante volume de cerca de 100.000 (cem mil) empregos 
diretos gerados.  
 
Diante da declaração de pandemia do novo Coronavírus (SARS-COV-2) pela Organização Mundial de 
Saúde - OMS, e as notícias veiculadas a respeito da elevada capacidade de difusão do vírus, dotado 
de potencial efetivo para causar surtos de contaminação, com enorme receio internacional quanto às 
proporções que sua propagação desmedida pode acarretar, tanto o Governo Estadual do Rio de 
Janeiro, como o do Município, editaram diversas normas restringindo o funcionamento dos 
estabelecimentos e dos Shoppings, no intuito de evitar aglomerações e reduzir a taxa de 
contaminação. 
 
Como se pode imaginar, os efeitos de tais medidas (louváveis por propiciar a redução do risco de 
contaminação da população) trouxeram implicações devastadoras para o setor de alimentação fora 
do lar. Neste ponto, importante lembrar que a situação dos bares, restaurantes e demais meios de 
alimentação já era agravada por uma severa crise econômica no Estado do Rio de Janeiro. 
 
Considerando a extraordinariedade do período atual, é certo que momentos excepcionais exigem 
medidas excepcionais, especialmente no sentido de se reequilibrar economicamente os contratos 
em curso, no afã de manter a viabilidade e continuidade das sociedades empresárias, dos empregos 
e, por fim, para proteger a economia. 
 
Deste modo, a ANEEL editou a resolução 878/2020, que prevê a disponibilidade pela distribuidora 
de meios para fornecimento de auto-leitura, sob pena de serem cobrados apenas os custos de 
disponibilidade. 
 



 

 

 
 
Em que pese diversos estabelecimentos terem tentado contato com essa distribuidora, no afã de 
informar a autoleitura, todas as tentativas restaram frustradas e a Light Serviços de Eletricidade S/A, 
além de descumprir a resolução com cobrança por média, parece estar utilizando o tenebroso 
período atual para “fazer caixa” com uma cobrança sabidamente superior ao montante 
efetivamente devido. 
 
Diz-se isso porque a cobrança de estabelecimentos fechados em razão das restrições 
governamentais, acaso realizada por medição, deveria ser mínima, ou, ao menos, com consumo 
substancialmente inferior ao do estabelecimento em pleno funcionamento. 
 
Diante disso, o signatário vem pleitear o a disponibilização de meios de auto leitura, de maneira clara 
aos usuários do setor, com possibilidade de revisão das contas emitidas, sob pena de ajuizamento 
das ações judiciais cabíveis. 
 
Renova-se protestos da mais elevada consideração e contado com a compreensão e providências de 
V. Sa. 
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