
 

 

Superior Tribunal de Justiça

SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA Nº 2.228 - RJ (2016/0338152-7)
  

RELATORA : MINISTRA PRESIDENTE DO STJ
REQUERENTE : COMPANHIA HIDRELÉTRICA TELES PIRES 
ADVOGADO : FLAVIO JAIME DE MORAES JARDIM E OUTRO(S) - DF017199 
REQUERIDO : DESEMBARGADOR RELATOR DO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO NR 0062399-07.2016.8.19.000 DO ESTADO DO 
RIO DE JANEIRO 

INTERES.  : CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A 
ADVOGADO : CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA DA SILVA E OUTRO(S) - 

RJ115002 

DECISÃO

Vistos, etc.

Trata-se de pedido de suspensão de liminar, formulado pela COMPANHIA 

HIDRELÉTRICA TELES PIRES, em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio 

de Janeiro, prolatada no agravo de instrumento interposto pela Eletrobrás – Centrais Elétricas 

Brasileiras S.A. (fls. 197/201).

A Requerente alega que o decisum impugnado – exarado em agravo de 

instrumento interposto contra decisão que revogara liminar em ação de exibição de documentos 

–, sem apontar qualquer indício de atividade irregular daquela empresa e de forma indiscriminada, 

determinou a entrega de aparelhos eletrônicos e telefones celulares, além de documentos 

contábeis, financeiros, comerciais, entrevistas com funcionários, sobre operações comerciais.

Sustenta que a Eletrobrás está utilizando estratagema para desviar o foco de 

investigação a que vem sendo submetida no âmbito da operação Lava-Jato, porquanto nem 

sequer é acionista da Requerente.

Afirma que a liminar foi concedida a despeito de a Eletrobrás não ter apresentado 

qualquer fato concreto que justificasse a "devassa" pretendida, bem como não ter constado, 

daquele provimento judicial, qualquer menção à existência do periculum in mora e do fumus 

boni iuris.

Pondera que o decisum deve ser suspenso, sob pena de danos graves à 

Requerente e à controladora, advindos de possíveis ressalvas nos respectivos balanços, impactos 

nos contratos de financiamento com o BNDES, questionamentos de auditores e fuga de 

investidores, situações deletérias essas que poderão afetar a continuidade de prestação do 

serviço público de geração de energia.

Alega que, caso ocorra a inclusão da Requerente na investigação de que é objeto 
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a Eletrobrás, poderá ocorrer o vencimento antecipado das respectivas dívidas e as da 

controladora, afetando o caixa e a solidez das finanças daquelas sociedades, implicando ofensa à 

economia e segurança públicas.

Assevera que os documentos e dados requisitados vão muito além de mero 

interesse empresarial ou do direito fundamental ao acesso à informação, sendo certo que a 

divulgação daqueles, muitos de caráter sigiloso (contrariedade ao art. 5.º, inciso XII, da Carta 

Magna), poderia expor a Requerente e o grupo econômico a que pertence a impactos contratuais, 

financeiros e de imagem irreparáveis.

Defende que a Eletrobrás omitiu, nas razões do seu agravo, a informação de que 

a razão principal para a exibição de documentos pretendida era viabilizar o arquivamento de suas 

demonstrações financeiras nos Estados Unidos da América, o que, em 11/10/2016, já foi 

autorizado pelo órgão competente daquele país.

Argumenta que houve ofensa ao art. 397 do Código de Processo Civil,  na medida 

em que o pedido de exibição de documentos foi deferido desrespeitando as balizas legais, 

especialmente o requisito de individualização.

Esclarece que, por se tratar de empresa privada, não se aplicam à Requerente os 

comandos normativos contidos na Lei n.º 12.527/11, que regula o acesso a informações previsto 

no inciso XXXIII do art. 5.º, no inciso II do § 3.º do art. 37 e no § 2.º do art. 216 da Constituição 

Federal.

Observa que a medida liminar concedida na origem também malfere o princípio 

da proporcionalidade, pois, para atendê-la, teria que mobilizar praticamente todos os seus 

funcionários e interromper as respectivas atividades; além do que, aproximaria a imagem da 

Requerente a fatos criminosos com os quais não tem qualquer relação.

Alerta para "[...] o risco de grave lesão à ordem e à economia públicas, caso 

não se conceda a suspensão da liminar aqui pleiteada, de modo a preservar a geração de 

mais de 1.800 MW para o sistema elétrico nacional, assim como a regular distribuição de 

energia elétrica nos estados da Bahia, Pernambuco e Recife, pelas subsidiárias da 

Neoenergia, controladora também da CHTP" (fl. 26).

É o relatório. 

Decido.

Como é cediço, para a concessão da medida excepcional da suspensão de liminar 

e sentença, nos termos das Leis n.os 8.437/92 e 12.016/09, é indispensável que a decisão 
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impugnada importe em grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.

Assim, o deferimento de pleitos dessa natureza afigura-se providência 

excepcional, somente justificada quando a decisão impugnada subsumir-se às condições 

preconizadas na legislação de regência. Nesse caso, recomenda-se a sustação da decisão até o 

julgamento final da demanda, cabendo ao Requerente a efetiva demonstração da alegada 

gravidade aos citados bens tutelados.

A lesão ao bem jurídico deve ser grave e iminente, devendo o Requerente 

demonstrar, de modo cabal e preciso, que o cumprimento imediato da medida impugnada causaria 

aos bens jurídicos listados no art. 15 da Lei n.º 12.016/2009. 

Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE 
SENTENÇA. CONCURSO PÚBLICO. SUSPEITAS DE IRREGULARIDADES.  
POSSIBILIDADE DE FRAUDE. PEDIDO INDEFERIDO. AGRAVO 
REGIMENTAL IMPROVIDO.

– A suspensão da nomeação e posse de candidatos aprovados em 
concurso público suspeito de fraude pelo Tribunal de origem não acarreta, 
por si, lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.

– A ausência de comprovação de grave dano aos bens tutelados 
pela lei de regência impõe a manutenção da decisão agravada que indeferiu 
o pedido de suspensão da liminar.

Agravo regimental improvido." (AgRg na SLS 1.100/PR, Rel. Ministro 
CESAR ASFOR ROCHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/02/2010, DJe de 
04/03/2010.)

"AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE LIMINAR. LESÃO À 
ORDEM E ECONOMIA PÚBLICAS NÃO DEMONSTRADA.

- O potencial lesivo à ordem pública e econômica deve ser 
demonstrado de forma inequívoca. Precedentes.

- Não se admite suspensão louvada apenas em suposta ameaça de 
grave lesão à ordem jurídica. Precedentes." (AgRg na SLS 845/PE, Rel. 
Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, CORTE ESPECIAL, julgado em 
29/05/2008, DJe de 23/06/2008.)

Todavia, no caso dos autos, o malferimento à ordem e à economia pública não 

restou caracterizado, tendo em vista a ausência de comprovação do quanto argumentado na 

inicial, pois as alegações veiculadas não se fizeram acompanhar de prova categórica de que as 

determinações contidas na decisão impugnada importarão graves danos à ordem, segurança e 

economia públicas, ou seja, de que causarão o colapso alegado no presente pedido.

Ademais, tenho que os argumentos centrais da Requerente ultrapassam os limites 

em que deve se fundamentar a suspensão de liminar, cujo objetivo precípuo está previsto no art. 

4.º da Lei n.º 8.437/1992, sendo inviável, em sede de suspensão, o exame do acerto ou desacerto 
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da decisão atacada, haja vista que o incidente não pode ser utilizado como sucedâneo recursal.

A propósito:

"AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE 
SENTENÇA. GRAVE LESÃO À ORDEM E À SAÚDE PÚBLICAS. 
INEXISTÊNCIA. INDEVIDA UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO 
RECURSAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO INDEFERIDO. AGRAVO 
REGIMENTAL DESPROVIDO.

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

II - O deferimento do pedido de suspensão exige a comprovação 
cabal de ocorrência de grave dano as bens tutelados pela legislação de 
regência (art. 4º da Lei nº 8.437/92), situação inocorrente na hipótese.

III - In casu, não houve a comprovação cabal de ocorrência de 
grave dano aos bens tutelados pela legislação de regência decorrente de r. 
decisão que reconheceu estar o Biomédico legalmente autorizado a atuar na 
atividade ligada às técnicas radiológicas.

IV - Ademais, verifica-se que a discussão possui caráter jurídico, 
revelando-se o presente pedido de suspensão como sucedâneo recursal, o 
que é vedado na via eleita.

Agravo regimental desprovido." (AgRg na PET na SLS 1.883/PR, 
Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/08/2014, 
DJe de 28/08/2014.)

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de suspensão.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília (DF), 27 de dezembro de 2016.

MINISTRA LAURITA VAZ 
Presidente
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