
 

 

Superior Tribunal de Justiça

PET nos EDcl no AgRg na SUSPENSÃO DE SEGURANÇA Nº 2.727 - DF 
(2014/0183348-0)
  

RELATOR : MINISTRO PRESIDENTE DO STJ
REQUERENTE : AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S/A 
REQUERENTE : ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO 

PAULO S.A 
REQUERENTE : CEB DISTRIBUICAO S.A 
REQUERENTE : CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A - CEMAT 
REQUERENTE : CELG DISTRIBUIÇÃO S/A 
REQUERENTE : CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA - EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
REQUERENTE : COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 
REQUERENTE : COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO 

TOCANTINS CELTINS 
REQUERENTE : COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR 
REQUERENTE : COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL 
REQUERENTE : EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL S/A 

ENERSUL 
REQUERENTE : COMPANHIA FORCA E LUZ DO OESTE 
REQUERENTE : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 

COELBA 
REQUERENTE : COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE 
REQUERENTE : COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL 
REQUERENTE : COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE 

COSERN 
REQUERENTE : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 
REQUERENTE : BANDEIRANTE ENERGIA S/A 
REQUERENTE : ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A  
REQUERENTE : ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A 
REQUERENTE : ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 
REQUERENTE : ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 
REQUERENTE : EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S A 
REQUERENTE : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ CEA 
REQUERENTE : COMPANHIA PAULISTA DE ENERGIA ELÉTRICA 
REQUERENTE : DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED 
REQUERENTE : ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ACRE 
REQUERENTE : ELETROBRAS DISTRIBUIÇAO ALAGOAS 
REQUERENTE : ELETROBRAS AMAZONAS ENERGIA 
REQUERENTE : ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 
REQUERENTE : ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA 
REQUERENTE : ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RORAIMA 
REQUERENTE : LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A 
REQUERENTE : RIO GRANDE ENERGIA S/A 
REQUERENTE : COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SULGIPE 
REQUERENTE : AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A 
ADVOGADOS : FLAVIO DE MORAES JARDIM E OUTRO(S)  

GUILHERME SILVEIRA COELHO   
MARCELO LAMEGO CARPENTER E OUTRO(S)
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MÁRCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA E OUTRO(S)  
VITOR FERREIRA ALVES DE BRITO E OUTRO(S)

REQUERIDO : AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL 
ADVOGADO : PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - PGF 
REQUERIDO : SANTO ANTÔNIO ENERGIA S/A 
ADVOGADO : LUIZ ANTONIO BETTIOL E OUTRO(S)

DECISÃO

Vistos etc.

Trata-se de petição protocolizada por AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A e 

OUTROS (n.º 00257182/2015) na qual formulam pedido de aditamento à inicial, com a finalidade 

de suspender decisão proferida na ação ordinária n.º 2750-04.2015.4.01.4100, em 

tramitação perante o Juízo da 1.ª Vara Federal da Seção Judiciária de Rondônia.

Inicialmente, cabe referir que a Empresa Requerida, SANTO ANTÔNIO 

ENERGIA S/A - SAESA, impetrou o mandado de segurança n.º  2173-26.2014.4.01.3400, 

distribuído à 22.ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, em que foi proferida 

decisão da qual reproduzo o seguinte trecho (fls. 175/176):

"Entendo, neste momento processual de cognição sumária, que a 
pretensão da impetrante carece de verossimilhança.

Com efeito, ao discorrer sobre a imposição desproporcional de 
encargos financeiros, a impetrante, em sua inicial, narra que os movimentos 
grevistas ocorridos em 2009, 2010, 2011 e 2012 impossibilitaram o 
cumprimento do cronograma de operação comercial (e, consequentemente, 
de atendimento dos CCEARs) nas datas estabelecidas no 2º Termo Aditivo 
firmado , que constam do quadro de fl. 24.

Todavia, da análise do referido quadro, vislumbra-se que o atraso 
na operação comercial já é de 1 ano ou mais, ao passo que os movimentos 
grevistas teriam acarretado um atraso de 63,61 dias, segundo a própria 
impetrante. É dizer, mesmo que os dias de greve venham a ser abonados 
pela ANEEL, com a correspondente alteração de cronograma, ainda assim 
a impetrante  se encontra  em situação  de atraso  não justificado  há meses .

[...].
Fica evidente, nas próprias palavras da impetrante, que o atraso já 

dura dois anos, o que supera bastante os dias de greve que poderiam 
configurar excludente de responsabilidade . Significa  dizer que a incidência,  
mês a mês,  da obrigação  de recompor  lastro  e de pagar  encargos  pelo uso 
do sistema  de transmissão,  a princípio,  é legítima . O deferimento do pedido 
feito pela impetrante a ANEEL, no máximo, acarretará a suspensão dessas 
obrigações por 63 dias, continuando a incidir em seguida, enquanto durar o 
atraso.

Ocorre que a impetrante pretende, em liminar, suspender as 
obrigações de recomposição de lastro e potência e de pagamento dos 
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encargos pelo uso do sistema de transmissão, bem como a aplicação de 
eventuais penalidades pelo descumprimento do cronograma de implantação 
da usina, até a decisão definitiva da ANEEL sobre a excludente de 
responsabilidade .

Nesses termos, a concessão de liminar é indevida, pois 
representaria a suspensão das obrigações de recomposição de lastro e 
potência e de pagamento dos encargos pelo uso do sistema de transmissão 
por tempo indeterminado, uma vez que o julgamento administrativo pela 
ANEEL pode demandar mais alguns meses.

Contudo, não poderia o Judiciário, a pretexto de conferir efeito 
suspensivo ao processo administrativo, determinar a postergação dessas 
obrigações por período superior ao que seria obtido pelo próprio 
julgamento de mérito do requerimento pela ANEEL.

[...].
Dessa forma, fica ainda mais nítida a impropriedade da suspensão 

dos encargos financeiros incidentes sobre a impetrante até a finalização do 
processo administrativo, quando tudo leva a crer que a ANEEL somente 
reconhecerá como legítimo o atraso de 24 dias, o que representa menos de 
um mês, dentre os vários meses de atraso no cronograma .

Por essas razões, INDEFIRO a liminar postulada. " (grifei)

Tal entendimento foi reformado pelo Relator do agravo de instrumento n.º 

0005535-51.2014.4.01.0000/DF, interposto pela Requerida perante o Tribunal Regional 

Federal da 1.ª Região, em decisão cuja parte dispositiva é a que se segue (fls. 178/179):

"[D]efiro, em parte, o pedido de tutela antecipada, para assegurar à 
Agravante [SANTO ANTÔNIO ENERGIA S/A], de imediato, a 
contabilização, apresentação de lastro, liquidação e todos os demais 
aspectos da comercialização realizados perante a Câmara de 
Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) por meio de mecanismo 
auxiliar de cálculo, na forma constante do "Procedimento de 
Comercialização - PdC CZ.02 - Recontabilização e Ajustes na 
Contabilização e Liquidação", itens 10.1.1, 10.1.6 e 10.1.12, aprovado pelo 
Despacho ANEEL nº 1.497/10, com a finalidade de considerar, 
provisoriamente e até solução definitiva do pedido administrativo da 
Impetrante, os impactos da excludente de responsabilidade referente ao 
período de 63,61 (sessenta e três e sessenta e um) dias no cronograma de 
motorização constante do 2º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão. "

Daí os ora Requerentes ajuizaram neste Superior Tribunal a presente suspensão 

de segurança.

Na inicial alegaram, em síntese, que a decisão do Tribunal Regional Federal da 1.ª 

Região excluiu a responsabilidade da SAESA pelo "descumprimento em 63,61 dias do prazo 

para a entrada em operação comercial de cada uma das unidades geradoras " (fl. 16), sob a 

justificativa de que as greves ocorridas nos anos de 2009 a 2013 impossibilitaram o cumprimento 

do cronograma de cumprimento da construção das unidades. E que isso, na prática, autorizou a 

Empresa a deixar de entregar a energia que havia se comprometido junto às distribuidoras de 
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energia elétrica, a despeito de ter recebido os respectivos pagamentos.

Tal ato foi suspenso pelo então Presidente do Superior Tribunal de Justiça, 

Ministro Felix Fischer, sob o fundamento de que adentrou na análise de questões técnicas 

relativas aos serviço público de energia elétrica, o que configura, a princípio, interferência judicial 

indevida na seara administrativa.

O agravo regimental interposto em face dessa decisão do então 

Ministro-Presidente foi desprovido pela Corte Especial do STJ. A ementa do julgamento restou 

assim redigida (fls. 1171/1172):

"AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE 
SENTENÇA. DECISÃO ATACADA PELO INCIDENTE SUSPENSIVO QUE 
INTERFERE NA FUNÇÃO REGULATÓRIA DA ANEEL QUANTO À 
FISCALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA. GRAVE LESÃO À ORDEM PÚBLICA CONFIGURADA. 
SUSPENSÃO DEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - Consoante a legislação de regência (v.g. Lei n. 8.437/1992 e n. 
12.016/2009) e a jurisprudência deste eg. Superior Tribunal de Justiça e do 
col. Pretório Excelso, somente será cabível o pedido de suspensão quando a 
decisão proferida em ação movida contra o Poder Público puder provocar 
grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 
Precedentes do eg. STJ.

II - In casu, causa grave lesão à ordem e à economia pública a 
decisão que, adentrando seara técnica de regulação do mercado de energia 
elétrica, permite a modificação de cálculo concernente à comercialização de 
energia elétrica pela UHE Santo Antônio, até solução definitiva de processo 
administrativo da ANEEL que visa à apuração de excludente de 
responsabilidade da sociedade empresária por atraso no cronograma do 
empreendimento.

III - Isto porque o Poder Judiciário, quando instado a se manifestar 
acerca de algum ato administrativo, deve agir com cautela, nos estreitos 
limites da legalidade, mormente em se tratando de questões concernentes a 
atos administrativos de agências reguladoras, cujo âmbito de atuação se dá 
com fulcro em legislação com ampla especificidade técnica sobre o mercado 
regulado.

IV - Assim, a decisão atacada gera risco à ordem pública e à 
economia pública, na medida em que, ao privilegiar um interesse privado em 
detrimento do sistema elétrico como um todo, possibilita o desequilíbrio do 
sistema no qual se baseia a produção, transmissão, distribuição e 
comercialização de energia elétrica do país.

Agravo regimental desprovido. " 
 

Os embargos de declaração opostos a essa decisão foram rejeitados (fls. 

1269/1275).

A Corte Especial manteve, também, a decisão de fls. 1038/1041, que indeferiu 

pedido da SAESA para deixar de realizar depósitos referentes a garantias financeiras junto à 

ANEEL. Confira-se (fl. 1276):
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"SETOR DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. USINA 
HIDRELÉTRICA. QUESTIONAMENTO SOBRE A METODOLOGIA 
UTILIZADA PELA ANEEL PARA AFERIR O FATOR DE 
INDISPONIBILIDADE (FID). LIMINAR CONCEDIDA PARA IMPEDIR OS 
EFEITOS NEGATIVOS DA AFERIÇÃO. EFEITOS DECORRENTES DA 
LIMINAR SUSPENSA. LEGALIDADE. AGRAVOS REGIMENTAL 
IMPROVIDO.

I - O presente agravo regimental combate a decisão monocrática 
proferida nesta suspensão de liminar e de sentença, pela qual foi indeferido 
o pedido de limitar os efeitos da decisão suspensiva para a data do próprio 
decisum, sem que fosse atingido o próprio ato que foi suspensa.

II - "O pedido do agravante buscando preservar os efeitos da 
decisão que se suspendeu, sob a alegação de que a suspensão somente tem 
efeitos prospectivos, não tem respaldo no sistema da Lei n. 8.437/1992, 
porquanto a suspensão tem o desiderato de preservar a situação jurídica 
que se encontrava em vigor antes da liminar que põe em risco a ordem, a 
saúde, a segurança e a economia públicas. No ponto, não há que falar em 
efeito ex tunc da decisão. Ao contrário, in casu, tal efeito foi alcançado na 
liminar obtida pelo agravante, tendo a decisão que suspendeu tal tutela 
impedido a produção de tais efeitos" (AgRg na PET na SLS n. 1911/DF, CE, 
Diário de Justiça Eletrônico de 5/2/2015).

Agravo regimental desprovido. "

Ainda inconformada, a Empresa SAESA interpôs recurso extraordinário, 

pendente de análise.

Já na presente petição (n.º 00257182/2015), os Requerentes pugnam pela 

extensão dos efeitos da decisão de fls. 585/593.

Afirmam que a Empresa Requerida, em "evidente ato de forum shopping" (fl. 

1389), ajuizou nova ação, perante juízo que entendia que lhe poderia ser mais favorável. E, assim, 

nos autos da ação ordinária 2750-04.2015.4.01.4100 (1.ª Vara Federal da Seção Judiciária de 

Rondônia) "obteve o mesmo pronunciamento cautelar suspenso por esse egrégio STJ" (fl. 

1389). 

A propósito, consignou o Juiz Federal em Rondônia (fl. 1463):

"NESSAS CONDIÇÕES, à vista da fundamentação expendida, 
DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela 
para determinar à ANEEL que reconheça como eventos de força maior as 
greves ocorridas em 2011, 2012 e 2013, bem como seus impactos de 56 
(cinquenta e seis) dias de atraso no cronograma pactuado e que, na 
qualidade de órgão regulador do mercado de energia elétrica, comunique à 
Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, a suspensão da 
obrigação de fornecimento da energia contratada nos Contratos de 
Comercialização de Energia em Ambiente Regulado – CCEAR e de 
pagamento dos Encargos de Uso de Sistema de Transmissão – EUST, 
referentes aos impactos da excludente de responsabilidade. " 

Ocorre que, conforme asseveram os Requerentes, "o objeto da liminar deferida 
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na nova ação ordinária proposta pela SAESA é idêntico ao da decisão deferida pelo TRF 

e suspensa neste incidente pelo Presidente dessa egrégia Corte " (fl. 1393). No ponto, 

afirmam que (fl. 1394): 

"[a] nova decisão liminar, sobre os mesmíssimos fatos, embora tenha 
considerado indevida a exclusão da responsabilidade da autora quanto às 
greves de 2009 e 2010 – pois a SAESA, mesmo ciente dos riscos envolvidos, 
optou por antecipar o seu cronograma para entrada em operação –, 
determinou a exclusão dos efeitos das paralisações de 2011, 2012 e 2013, 
do cronograma pactuado com a ANEEL para a entrada em operação da 
usina, tendo entendido pelo reconhecimento do impacto em 56 (cinquenta e 
seis) dias de atraso. "

Ou seja, sustentam que tanto na ação ordinária n.º 2750-04.2015.4.01.4100 

(1.ª Vara Federal da Seção Judiciária de Rondônia) quanto no mandado de segurança n.º  

2173-26.2014.4.01.3400 (22.ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal) a 

alegação da Empresa Requerida é idêntica (de que não tem responsabilidade pelo atraso para a 

entrada em operação da usina, causado pelos movimentos grevistas ocorridos nos anos de 2009 a 

2013, devendo ser considerado motivo de força maior).

Aduzem então os Requerentes que a manutenção da decisão proferida pelo Juízo 

de Rondônia imporia às distribuidoras de energia elétrica, até o final de 2015, um impacto 

financeiro de mais de 1 bilhão de reais, o qual seria inevitavelmente repassado para todos os 

consumidores, com aumento das tarifas.

Destacam, ainda, que a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) 

apresentou manifestação nos autos da ação ordinária em trâmite em Rondônia, na qual esclarece 

que, com o cumprimento da decisão objeto da presente suspensão, a Santo Antônio Energia 

receberia crédito adicional de mais de R$ 400 milhões (quatrocentos milhões de reais), ao tempo 

que representaria um débito para os demais agentes do sistema.

Esclarecem, por fim, que isso ocorreria "na primeira contabilização 

imediatamente seguinte ao recebimento da decisão judicial (contabilização das operações 

do mês de maio/2015, cuja liquidação financeira ocorrerá em 07 (débitos) e 08 (créditos) 

de julho de 2015" e que "de acordo com o Calendário Geral de Operações da CCEE (doc. 

2) a “Data limite para disponibilizar os Relatórios do Processamento da Contabilização”, 

isto é, a data em que são fechadas as contas da liquidação financeira, ocorrerá em 

30.06.2015 " (fl. 1398 – grifei).

Em consequência, formulam o seguinte pedido (fl. 1398):

"[R]equerem as suplicantes, com a devida urgência, tendo em vista 
que a próxima liquidação da Câmara de Comercialização de Energia 
Elétrica será contabilizada em 30.06.2015, o aditamento da inicial e a 
extensão dos efeitos da decisão deferida neste incidente para suspender a 
decisão liminar proferida nos autos da Ação Ordinária nº 
2750-04.2015.4.01.4100, que tramita perante o Juízo da 1ª Vara da 
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Fazenda Pública da Circunscrição Judiciária de Rondônia. "

Por intermédio da petição n.º 00261272/2015, SANTO ANTÔNIO ENERGIA 

S/A apresentou impugnação ao pedido de extensão (fls. 1527/1539).

Sustenta, inicialmente, que ambos os pedidos de medida de contracautela 

formulados nos presentes autos (tanto o inicial quanto o de extensão) tratam da excludente de 

responsabilidade pelo atraso no cronograma de implantação da UHE Santo Antônio e seus 

reflexos contratuais. Alega, contudo, que os respectivos processos originários não possuem causa 

de pedir ou pedidos de mérito e liminar idênticos, o que desautoriza o pedido de aditamento e 

extensão da suspensão de segurança.

Aduz, no ponto, que no mandado de segurança n.º  2173-26.2014.4.01.3400 

a causa de pedir é a omissão da ANEEL em apreciar "processo com natureza nitidamente 

acautelatória e que preservava  a competência  da Agência  para deliberar o mérito das 

excludentes de responsabilidade " (fl. 1529 – grifei). Por outro lado, a ação ordinária n.º 

2750-04.2015.4.01.4100 versa sobre "próprio mérito do reconhecimento das hipótese de 

exclusão de responsabilidade  da UHE Santo Antônio pelo atraso no cronograma de 

implantação da usina " (fl. 1529 – grifei). Portanto, em conclusão, os objetos seriam diversos.

Alega, já quanto ao mérito, que o pedido de extensão da suspensão de liminar 

demandaria análise aprofundada sobre o fundo da discussão, "notadamente porque, agora, lá 

se discute a própria ilegalidade da decisão de mérito da ANEEL acerca da qualificação 

dos fatos como hipótese de caso fortuito e força maior, nos termos da legislação de 

regência " (fl. 1530).

Finalmente, afirma que na hipótese dos autos inexiste lesão à ordem 

administrativa ou à ordem econômica, seja porque não se cogita de interferência na seara técnica 

da regulação, seja porque o impacto econômico seria ínfimo – aumento na conta do consumidor 

final aproximado de dois centavos ao mês.

É o relatório. Passo a analisar o pedido de extensão.

Inicialmente, a alegação da Empresa Requerida de que tal pedido não pode ser 

analisado não prospera.

Com efeito, tanto na ação ordinária n.º 2750-04.2015.4.01.4100, em 

tramitação perante a 1.ª Vara Federal da Seção Judiciária de Rondônia, quanto no mandado 

de segurança n.º 2173-26.2014.4.01.3400, distribuído à 22.ª Vara Federal da Seção 

Judiciária do Distrito Federal (e que originou o agravo de instrumento n.º 

0005535-51.2014.4.01.0000/TRF-1), SANTO ANTÔNIO ENERGIA S.A. pretende 

eximir-se da responsabilidade pelo atraso na entrega de cada unidade geradora de energia da 

usina.

Explico: a Empresa Requerida alegou que no mandado de segurança por ela 

impetrado discute-se "a competência da Agência para deliberar o mérito das excludentes de 

Documento: 49393854 - Despacho / Decisão - Site certificado - DJe: 30/06/2015 Página  7 de 12



 

 

Superior Tribunal de Justiça

responsabilidade " e a "omissão da ANEEL em apreciar medida cautelar administrativa " (fl. 

1529), e que por isso não há identidade de causa de pedir relativamente à ação ordinária n.º 

2750-04.2015.4.01.4100. Contudo, o próprio Juiz Federal da 1.ª Vara da Seção de Rondônia 

consignou que, no writ , a SAESA formulou pedido para "suspender as obrigações de 

recomposição de lastro e potência e de pagamento dos encargos pelo uso do sistema de 

transmissão, bem como a aplicação de eventuais penalidades pelo descumprimento do 

cronograma de implantação da usina , até a decisão definitiva da ANEEL sobre a 

excludente de responsabilidade " (fl. 176).

Verifica-se, portanto, que ambos os feitos têm idêntica finalidade.

Outrossim, a própria Empresa Requerida alega que na mencionada ação ordinária 

impugna o Despacho da Diretoria da ANEEL n.º 1.251, de 28/04/2015 (fl. 1529). E, no referido 

ato administrativo, a Diretoria da Agência Reguladora deliberou tanto sobre sua competência 

para reconhecer causas excludentes de responsabilidade quanto sobre o mérito da 

pretensão. Confira-se:

"[...] Processo: 48500.001273/2008-22. Assunto: Requerimento 
administrativo, com pedido de Medida Cautelar, interposto pela Santo 
Antônio Energia S.A. – Saesa com vistas à suspensão de quaisquer sanções 
pelo descumprimento do prazo para a entrada em operação comercial para 
unidades geradoras da Usina Hidrelétrica – UHE Santo Antônio , à 
suspensão da cobrança da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão – TUST 
sobre os montantes de uso da transmissão relativos aos períodos em que a 
UHE Santo Antônio deixou de gerar energia no montante previsto no 2º 
Termo Aditivo e à suspensão da exigência de registro dos montantes de 
energia dos Contratos de Comercialização de Energia no Ambiente 
Regulado – CCEAR. Área Responsável: Diretoria – DIR.

Relator: Diretor André Pepitone da Nóbrega.
Decisão: A Diretoria, por unanimidade, decidiu conhecer do pedido 

de reconhecimento de causas excludentes de responsabilidade apresentado 
pela Santo Antônio Energia S.A. – Saesa e, no mérito, negar-lhe provimento, 
haja vista a ausência do nexo de causalidade entre os eventos apresentados 
e a capacidade da Interessada de atender aos Contratos de 
Comercialização de Energia no Ambiente Regulado – CCEARs.

[...].
Ato(s) Administrativo(s): Despacho nº 1.251/2015. " (obtido em 

www.aneel.gov.br – grifei)

Assim, é permitido à Presidência do Superior Tribunal de Justiça apreciar o 

pedido de extensão formulado nos presente autos, por tratarem a ação ordinária n.º 

2750-04.2015.4.01.4100 e o mandado de segurança n.º 2173-26.2014.4.01.3400 (e, 

consequentemente, o agravo de instrumento n.º 0005535-51.2014.4.01.0000/TRF-1) da mesma 

controvérsia.

Prosseguindo, no agravo, o Relator no Tribunal Regional Federal da 1.ª Região 
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reconheceu excludente de responsabilidade da SAESA referentemente a 63,61 dias (fls. 

175/179). Na ação ordinária, o Juiz de primeira instância em Rondônia, com igual fundamento, 

eximiu a referida empresa por 56 dias (fls. 1.456/1.463).

Assim, a decisão proferida na ação ordinária n.º 2750-04.2015.4.01.4100, da 

mesma forma que aquela exarada no agravo de instrumento n.º 

0005535-51.2014.4.01.0000/TRF-1, consubstancia risco de lesão à ordem pública, conforme 

registrou o Ministro Felix Fischer, então Presidente, naquela oportunidade. 

A propósito, adoto as seguintes razões de decidir, consignadas nos autos pelo 

Ministro Felix Fischer (fls. 588/593):

"A presente medida de contracautela visa suspender os efeitos da 
decisão proferida pelo eg. Tribunal Regional Federal da 1ª Região que 
deferiu, em parte, o pedido de antecipação de tutela formulado em mandado 
de segurança, para assegurar à impetrante a contabilização, apresentação 
de lastro, liquidação e todos os demais aspectos da comercialização perante 
a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) por meio de 
mecanismo auxiliar de cálculo. 

Verifica-se,  contudo,  que a tutela  jurisdicional  concedida  em juízo 
sumário  de delibação  adentrou  a análise  de questões  técnicas  relativas  ao 
serviço  público  de energia  elétrica,  configurando,  a princípio,  interferência  
judicial  indevida  na seara  administrativa . 

Os fundamentos  para essa célere  conclusão  são basicamente  os 
mesmos  que lastrearam  a decisão  prolatada  na SLS 1.911/DF,  que à 
semelhança  deste  pedido,  tratam  dos mesmo  interessados  e de matéria  
relativa  ao serviço  público  de energia  elétrica.  Não se olvida  que visam 
suspender  decisões  decisões  diferentes,  proferidas  em processos  com 
natureza  diversa,  todavia,  são similares,  pois ambas  adentram  na seara  
administrativa  do serviço  de energia  elétrica  regulado  e fiscalizado  pela 
Agência  Nacional  de Energia  Elétrica  – ANEEL,  examinando  questões  de 
competência  dessa  entidade  reguladora.  

Tal qual a decisão  suspensa  pela SLS 1.911/DF,  o decisum  ora 
impugnado  configura,  a princípio,  interferência  judicial  indevida  em 
questão  administrativa  de competência  de agência  reguladora,  situada  no 
âmbito  da função  de regulação  e fiscalização  da produção,  transmissão,  
distribuição  e comercialização  de energia  elétrica . 

Especificamente, no caso, a r. decisão impugnada imerge na 
competência da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL relativa à 
gestão dos contratos administrativos firmados pelos agentes do sistema de 
prestação do serviço público de energia elétrica. Assegurou providências 
cuja atribuição cabe precipuamente à agência reguladora, contrários ao 
ato administrativo de seu Diretor-Geral. Em última análise, não prestigiou a 
presunção de legitimidade desse ato administrativo, causando, por 
consequência, lesão à ordem pública. 

Considerando o disposto no § 5º do art. 15 da Lei n. 12.016/09 e 
tendo em vista a nítida semelhança dos casos relacionados, peço vênia para 
utilizar como razões de julgamento os fundamentos expostos na SLS n. 
1911/DF, cujas partes que interessam transcrevo a seguir. 
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"De acordo com a legislação de regência, o deferimento 
da suspensão de liminar e de sentença está condicionado a que esteja 
plenamente caracterizada a ocorrência de grave lesão à ordem, à 
segurança, à saúde ou à economia públicas, tendo em vista o caráter de 
excepcionalidade da medida (art. 4º da Lei n. 8.437/1992). 

Na hipótese, as razões expostas pela AGÊNCIA 
NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL levam à conclusão 
de que, a princípio, a manutenção das r. decisões impugnadas acarreta 
lesão à ordem pública. 

As agências reguladoras desempenham poderes 
transferidos diretamente pela entidade estatal. Logo, exercem atividades 
típicas estatais, por meio de atos administrativos.

A função regulatória, inerente às suas atribuições, 
corresponde à competência dessas entidades de expedirem normas para 
a regulamentação da prestação, fiscalização e fruição do serviços 
público específico de que são responsáveis.  

Dentre diversas outras competências mais específicas, "a 
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL tem por finalidade 
regular e fiscalizar a produção, transmissão, distribuição e 
comercialização de energia elétrica, em conformidade com as políticas e 
diretrizes do governo federal" (art. 2º da Lei n. 9.427/96). 

A atuação administrativa na área regulatória exige a 
observância de rigorosos critérios técnicos e científicos nos quais se 
baseiam toda a atividade de regulação e fiscalização exercida pelas 
agências reguladoras. As peculiaridades de cada serviço público é 
levada em consideração para estruturar um sistema, muitas vezes 
complexo, que servirá de base para o regular desempenho daquela 
determinada atividade. A regulação e a fiscalização, por essa razão, são 
atribuídas a órgão ou entidade especializada, com vistas a viabilizar e 
garantir direitos e atribuir deveres em determinada seara objetivando a 
regular e eficiente prestação do serviço público. 

É certo que o Poder Judiciário deve ser instado a se 
manifestar sempre que houver ameaça ou lesão a direito, a fim de 
solucionar as controvérsias que lhe forem submetidas. Todavia, o 
controle judicial, como se sabe, encontra limites no princípio da 
legalidade, razão pela qual não pode extrapolar a verificação da 
conformidade dos atos com as normas e princípios de regência. No 
âmbito desse controle, excepcional, deve-se, ainda, prestigiar a 
presunção de legitimidade do ato administrativo, atributo do qual se extrai 
que o ato administrativo foi praticado de acordo com a lei e com os 
princípios administrativos, a princípio. 

Quando se tratam de aspectos técnicos relacionados às 
agências reguladoras, a excepcionalidade da interferência judicial na 
seara administrativa parece ser ainda mais relevante, se considerada a 
capacidade de editar normas complementares para melhor disciplinar 
suas áreas de atuação. 

A propósito, cito precedente da col. Corte Especial que, 
no exercício do juízo de ponderação entre os bens jurídicos tutelados pela 
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legislação de regência, deu prevalência à ordem pública, em sua acepção 
administrativa, baseado na presunção de legitimidade dos atos 
administrativos: 

"PEDIDO DE SUSPENSÃO DE MEDIDA 
LIMINAR AJUIZADO PELA AGÊNCIA 
NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. REAJUSTE 
DA TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA. 
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO 
ADMINISTRATIVO. 

Até prova cabal em contrário, prevalece a 
presunção de legitimidade do ato administrativo praticado 
pela Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel. 
Agravo regimental provido." 

(AgRg na SLS 1.266/SP, Corte Especial, Rel. 
Min. Ari Pargendler, DJe de 19/11/2010). 

A presunção da legitimidade dos atos administrativos, 
especialmente no ambiente das agências reguladoras, deve prevalecer 
até que absolutamente demonstrado que determinado ato é ilegítimo. 
Portanto, se não comprovado o contrário, presumem-se em 
conformidade com o sistema normativo. Essa é a forma de se 
resguardar a própria ordem pública sob o viés administrativo, garantindo 
o exercício da atividade pública de forma eficiente. 

Da mesma maneira, devem ser presumidamente 
considerados verdadeiros os fatos ou o conteúdo dos atos 
administrativos. 

Por essas razões, a presunção de legitimidade dos atos 
praticados pelas agências reguladoras, com fulcro em legislação editada 
no exercício da função regulatória, deve ser prestigiada ao máximo, 
especialmente quando se tratar de questões técnicas. Afastar a 
legitimidade dos atos administrativos, nesses casos, exige extrema 
precaução. 

(...)
Sem imiscuir-se no mérito da causa, é possível concluir 

que a reação em cadeia que uma alteração no funcionamento ordinário 
de um sistema altamente complexo, como é o do serviço público de 
energia elétrica, pode ocasionar, não justifica a interferência do judiciário 
sem a cautela necessária para a demonstração cabal de ilegitimidade dos 
atos administrativos. Isso porque qualquer intromissão indevida pode 
acarretar graves perturbações em todo o sistema no qual se baseia a 
produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica 
do país. 

A par dos alegados prejuízos financeiros, o que se 
configura, na espécie, é a lesão à própria ordem pública, na seara 
administrativa, haja vista a inobservância de um dos mais básicos 
postulados do direito administrativo, que é a presunção de legalidade e 
veracidade do ato administrativo, atributo necessário para o exercício 
eficiente da atividade administrativa. 

Documento: 49393854 - Despacho / Decisão - Site certificado - DJe: 30/06/2015 Página  11 de 12



 

 

Superior Tribunal de Justiça

(...)
Sendo assim, a imersão das r. decisões impugnadas em 

questões estritamente específicas relativas ao serviço público de energia 
elétrica, mediante juízo de delibação sumário, atenta contra a presunção 
da legitimidade dos atos administrativos, causando, por consequência, 
lesão à ordem pública, na seara administrativa.  

[...].

Ante o exposto, defiro  o presente pedido, a fim de suspender a r. 
decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento n. 
0005535-51.2014.4.01.0000/DF, em trâmite no eg. Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região. " (grifei)

Acrescento que a extensão da decisão de fls. 585/593 é necessária até mesmo 

para que não se torne inócua a deliberação da Corte Especial proferida nos presentes autos, a 

qual impediu que SANTO ANTONIO ENERGIA S/A tenha excluída sua responsabilidade sobre 

o atraso no cronograma, decorrentes de greve, e fique desobrigada do fornecimento de energia 

no mercado controlado, com todas as consequências inerentes ao regime de contabilização da 

CCEE.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de extensão para determinar sejam suspensos 

os efeitos da decisão que antecipou a tutela nos autos da ação ordinária n.º 

2750-04.2015.4.01.4100, em curso na 1.ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de 

Rondônia.

Comunique-se, com urgência.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília (DF), 29 de junho de 2015.

MINISTRA LAURITA VAZ
Vice-Presidente no exercício da Presidência
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