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EMENTA

SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA. EMPRESAS PRESTADORAS 
DE SERVIÇO DE TELEFONIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO 
PRIMÁRIO. TUTELA DE INTERESSE PARTICULAR. ILEGITIMIDADE 
ATIVA. PEDIDO NÃO CONHECIDO.
 

DECISÃO

 

Trata-se de pedido de suspensão de liminar, com tutela de urgência, formulado 
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pela TIM S.A., T B S. A. e C S. A. objetivando sustar os efeitos das decisões proferidas, em 

13.10.2022, pela Exma. Desembargadora Relatora dos Agravos de Instrumento n. 0077971-

90.2022.8.19.0000, n. 0077996-06.2022.8.19.0000 e n. 0077980-52.2022.8.19.0000, bem como 

da decisão do Desembargador 1º Vice-Presidente do TJRJ, na Suspensão de Liminar n. 0077508-

51.2022.8.19.0000.

Consta do processado que, na origem, O S - E R J formulou pedido de tutela de 

urgência em caráter incidental, nos autos da recuperação judicial, para que fosse determinada a 

intimação das empresas ora requerentes para que depositassem, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, o valor de R$ 1.527.801.711,76 (um bilhão, quinhentos e vinte e sete milhões, oitocentos e 

um mil, setecentos e onze reais e setenta e seis centavos) em conta vinculada ao respectivo 

processo, o que foi deferido pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro. 

Inconformadas, as requerentes apresentaram pedido de Suspensão de Liminar 

perante a Presidência do Tribunal de Justiça, bem como interpuseram Agravos de Instrumento. 

Não obstante, não obtiveram êxito.

Daí o presente pedido de Suspensão de Liminar até o trânsito em julgado da 

decisão de mérito da ação principal, ao argumento de que "essa providência evitaria o risco de 

danos graves e irreversíveis às requerentes, e não causaria qualquer mínimo dano reverso" (fl. 

10).

Afirmam as requerentes que "concessionárias e permissionárias de serviços 

públicos têm legitimidade para pedir o remédio previsto na Lei Federal nº 8.437/92, que visa 

precisamente à tutela do interesse coletivo, independentemente de quem se encarregue, em 

primeiro lugar, de realizá-lo –se um ente público ou um ente privado, por delegação do Poder 

Público" (fl. 16).

Argumentam que "coloca-se em risco o mercado de telecomunicações; coloca-se 

em risco o mercado consumidor; coloca-se em risco um serviço de interesse público essencial; e 

ainda se coloca em risco a credibilidade e viabilidade de outras recuperações judiciais no país. 

Todas essas razões apontam para a existência de lesão ao interesse coletivo, provocada pela 

decisão que determina às Requerentes o depósito, em poucos dias, de R$ 1.527.801.711,76, a 

justificar o pedido para que se suspendam seus efeitos" (fl. 29).

Acrescentam, ainda, que a suspensão dos efeitos da decisão liminar não causaria 

qualquer prejuízo à parte requerida, ou perigo reverso, pois não há negativa de adimplemento das 

obrigações. Ao revés, a decisão liminar proferida no juízo de origem produz consequências 

prejudiciais à coletividade. 

Enfatizam que "são prestadoras de serviços públicos essenciais, contra as quais 

agora pesa uma decisão repentina as mandando depositar, até 19.10, 20.10 e 25.10, centenas de 
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milhões de reais, em prejuízo potencial ao mercado de telecomunicações, à regularidade do 

atendimento ao público consumidor (inclusive, aos mais de 50 milhões de clientes que eram da 

própria Oi), às metas de universalização e a toda a coletividade, que também é atingida pelo 

descrédito que a decisão representa ao sistema brasileiro de reestruturação de empresas" (fls. 

30/31).

Pleiteiam, por isso, a suspensão dos efeitos das decisões mencionadas.

Às fls. 2663-2738, peticiona a parte requerida sustentando, em síntese, não haver 

interesse público primário envolvido a ensejar o pedido de suspensão.

Aponta que o pedido de suspensão se insurge contra decisão de primeiro grau, 

cujos recursos interpostos ainda não foram julgados de forma colegiada pelo Tribunal de Justiça 

do Rio de Janeiro, o que impede o cabimento do incidente neste Tribunal.

Argumenta, também, que a ordem de depósito judicial não implica surpresa às 

requerentes, uma vez que houve contrato firmado a partir de leilão judicial realizado no âmbito 

da recuperação judicial.

Destaca, ainda, não haver demonstração de lesão concreta à ordem ou à economia 

públicas, tampouco teratologia na decisão judicial impugnada. 

Às fls. 2739-2755, as requerentes juntam petição informando que o Parquet 

lançou parecer nos autos de origem no sentido da incompetência absoluta do juízo falimentar 

para apreciar a tutela de urgência lá pleiteada pela parte aqui requerida.

Vieram aos autos, ainda, outras petições reforçando os argumentos já 
apresentados.

É o relatório.

De início, impõe-se esclarecer que não se exige, para o cabimento do pedido de 

suspensão, que a decisão que se pretende suspender tenha sido proferida pelo colegiado 

do tribunal de origem.

Com efeito, é desnecessário o prévio esgotamento da instância ordinária para que 

o Ente público ajuíze pedido visando suspender decisão que repute causadora de grave lesão à 

ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas, sob pena de se tornar inócuo o instituto em 

foco, dada a natureza emergencial da medida suspensiva.

Ademais, é incontroverso na jurisprudência da Corte Especial do 

Superior Tribunal de Justiça que a competência para o exame do incidente de suspensão de 

segurança contra decisão monocrática de Desembargador relator em agravo de instrumento é da 

sua Presidência.

Ilustrativamente, veja-se:
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SUSPENSÃO DE LIMINAR. MERCOSUL. IMPLEMENTAÇÃO DE 
PADRÃO DE PLACAS AUTOMOTIVAS E DE SISTEMA INTEGRADO 
DE CONSULTAS SOBRE VEÍCULOS. RESOLUÇÕES DO CONTRAN. 
SUSPENSÃO. ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA DE ORIGEM. 
DESNECESSIDADE. LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS 
CONFIGURADA. 
1. Não é necessário o exaurimento das vias recursais na origem para que 
se possa ter acesso à medida excepcional prevista na Lei n. 8.437/1992. 
2. É eminentemente político o juízo acerca de eventual lesividade da decisão 
impugnada na via da suspensão de segurança, razão pela qual a concessão 
dessa medida, em princípio, é alheia ao mérito da causa originária. 
3. Há risco à ordem e à economia públicas quando demonstrado 
que procedimentos suspensos pelo Tribunal de origem em que foram 
investidas grandes somas do orçamento público já avançaram no tempo, não 
sendo possível o retrocesso ao status quo ante. 
4. Agravo interno desprovido. 
(AgInt na SLS n. 2.430/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte 
Especial, julgado em 26/2/2019, DJe de 1/3/2019.)

 

Nos termos do art. 4º da Lei n. 8.437/92, "compete ao presidente do tribunal, ao 

qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a 

execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento 

do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de 

manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à 

saúde, à segurança e à economia públicas". 

Vê-se, pois, que o Pedido de Suspensão de Segurança constitui 

incidente processual por meio do qual a pessoa jurídica de direito público ou o Ministério 

Público busca a proteção do interesse público contra um provimento jurisdicional que cause 

grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.

Ainda no que toca à legitimidade para seu manejo, admite-se a postulação pelas 

pessoas jurídicas de direito privado quando prestadoras de serviço público ou no exercício de 

função delegada pelo Poder Público, desde que na defesa do interesse público 

primário, correspondente aos interesses da coletividade como um todo. 

A propósito do tema, colhe-se na doutrina o seguinte: 
 
3.9.1 A legitimidade da pessoa jurídica de direito público 
Todas as leis que preveem o incidente em tela são unânimes em admitir 
a pessoa jurídica de direito público como legitimada a postular o requerimento 
de suspensão de execução. Aliás, como já houve oportunidade de demonstrar 
nesta mesma segunda parte, a legitimidade desses entes está presente desde a 
origem legislativa do instituto no Brasil.  
Logo, não é parte legítima para requerer a suspensão de liminar a 
pessoa jurídica de direito privado, salvo se estiver "no exercício de 
função delegada pelo Poder Público e evidente o interesse público 
envolvido decorrente da prestação do serviço delegado, como as 
concessionárias e permissionárias de serviço público".  
(...) 3. Segundo o entendimento jurisprudencial pacificado do 
Superior Tribunal de Justiça e do  Supremo Tribunal Federal, deve ser 
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reconhecida a legitimidade ativa ad causam das pessoas  jurídicas de direito 
privado, desde que no exercício de função delegada pelo Poder Público e 
evidente o interesse público envolvido decorrente da prestação do serviço 
delegado, como as concessionárias e permissionárias de serviço público. (...) 
(AgRg na PET nos EDcl no AgRg na SS 2.727/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, 
Corte Especial, julgado em 21/08/2019, Dje 04/11/2019).  
(Rodrigues, Marcelo Abelha. Suspensão de segurança: suspensão da execução 
de decisão judicial contra o Poder Público, 5ª ed., Indaiatuba, SP. Editora 
Foco, 2022, pg. 70) 
 

Trata-se, pois, de legitimidade excepcional para a postulação do incidente, sendo 

de rigor a demonstração de que, no caso em concreto, a parte requerente pleiteia a suspensão de 

ordem judicial para a tutela do interesse público primário, e não a defesa de interesse 

estritamente particular. 

É imprescindível, ainda, que seja demonstrada a relação de pertinência entre a 

decisão judicial que se pretende suspender e o serviço público do qual a pessoa jurídica de direito 

privado é delegatária, sob pena de se subverter o instituto da suspensão em sucedâneo de recurso 

para fins da tutela de interesses privados.

Partindo, pois, dessas premissas, o exame do caso concreto convence da 

ilegitimidade ativa das requerentes, na medida em que a controvérsia principal versa sobre 

questões contratuais, de cunho estritamente patrimonial. A discussão se dá em sede de processo 

de recuperação judicial, cujo mérito, aliás, conforme informado pelas próprias requerentes, será 

analisado em arbitragem.

Não bastasse essa constatação, fato é que não há qualquer discussão a respeito da 

prestação do serviço público em si, tampouco demonstração de que a decisão proferida na 

origem implica paralisação do serviço de telefonia de modo a atingir toda a coletividade.

Ademais, no que diz respeito aos valores exigidos para depósito - montante que 

supera a casa de R$1,5 bilhões - cumpre observar que, muito embora elevados, se comparados 

com o montante já despendido pelas requerentes a título de distribuição de lucros e dividendos 

no ano em curso, é lícito concluir que não representam, em linha de princípio, maiores riscos às 

suas atividades. Na verdade, representam em torno de 10% (dez por cento) do contrato, não 

sendo desarrazoado pensar que essa quantia já estava provisionada nos respectivos balanços e, 

por isso, não afetará seus compromissos e negócios, afinal não se trata de (possível) despesa 

inesperada ou imprevista, pelo contrário.

Por outro lado, certo é que somente existem suposições e assertivas de que uma 
(possível) descapitalização poderia trazer consequências danosas ao serviço prestado. Nada, 
porém, se tem de concreto.

Nesse contexto, não há interesse público envolvido diretamente. Por oportuno, 

vejam-se os fundamentos bem lançados na decisão que não conheceu do Pedido de Suspensão 

formulado perante o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:
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A r. decisão atacada determinou o depósito pelas Requerentes de R$ 
1.527.801.711,76 (um bilhão, quinhentos e vinte e sete milhões, oitocentos e 
um mil, setecentos e onze reais e setenta e seis centavos), em razão da 
celebração de Contrato de Compra e Venda da Unidade de Produção Isolada -
UPI Ativos Móveis Oi, por meio de leilão judicial.
Diferentemente das alegações das Requerentes, no sentido de que atuam na 
defesa do interesse público, a questão é meramente patrimonial limitada aos 
termos do contrato celebrado entre as partes sem qualquer repercussão direta 
para a sociedade. O suposto risco de descontinuidade da prestação dos serviços 
não merece prosperar, na medida em que as próprias Concessionárias afirmam 
categoricamente, à fl. 12, ser empresas sólidas.
Ora, se são empresas sólidas e restaram vencedoras em processo de leilão 
judicial para a aquisição dos ativos da Recuperanda, risco não há de 
interrupção dos serviços, até porque, pelo exame dos autos, já arcaram com o 
pagamento de mais de dez bilhões de reais.
Na verdade, o interesse coletivo se apresenta de forma subsidiária, pois 
derivaria da dificuldade das empresas em, segundo afirmam, prestar o serviço 
de telefonia para a população.
Ausente o interesse público defendido pelas Requerentes, mas eminentemente 
privado referente aos termos do contrato e ajuste do preço, o pedido não 
merece ser conhecido.
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do pedido de suspensão.

 

Desse modo, inequívoca a ilegitimidade ativa da parte requerente, uma vez que as 

decisões proferidas no processo de recuperação judicial não repercutem na ordem ou economia 

públicas.  
 

Nessa linha de raciocínio, cumpre trazer à baila precedentes da Corte Especial: 
 
  
AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. PESSOA 
JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. TUTELA DE INTERESSE 
PARTICULAR. ILEGITIMIDADE. PRETENSÃO SUSPENSIVA QUE NÃO 
PODE SER CONHECIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.  
1. O pedido de suspensão de segurança é cabível para sustar os efeitos 
de decisão proferida em ação judicial manejada contra o poder público 
que puder provocar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à 
economia públicas.  
2. O requerimento pode ser feito por pessoa jurídica de direito público, pelo 
Parquet, ou, ainda, por pessoa jurídica de direito privado que exerce munus 
público, como as concessionárias e permissionárias de serviço público.  
3. Todavia, as pessoas jurídicas de direito privado só se legitimam a formular 
pretensão suspensiva quando comprovado o interesse público - o que não é a 
hipótese dos autos.  
4. Agravo interno desprovido.  
(AgInt na SS n. 2.878/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte 
Especial, julgado em 29/11/2017, DJe de 5/12/2017.)  
  
AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE 
SENTENÇA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. INTERESSE 
PARTICULAR. ILEGITIMIDADE. PEDIDO NÃO CONHECIDO.  
I - Nos termos da legislação de regência (Lei nº 8.437/1992 e 12.016/2009) e 
da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do colendo 
Pretório Excelso, 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 ou à economia públicas.  
II - As pessoas jurídicas de direito privado possuem, 
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excepcionalmente, legitimidade para formular pedido de suspensão de decisão 
ou de sentença nesta Corte Superior apenas quando buscam tutelar bens 
relacionados, diretamente, ao interesse público. Precedentes da Corte 
Especial.  
III - Espécie em que a causa de pedir da ação originária tem como fundamento 
a má prestação do serviço de telefonia, discussão que se encerra no âmbito 
privado das relações entre a operadora dos serviços de telefonia móvel e os 
respectivos consumidores. O serviço público de telefonia móvel continua 
sendo prestado por outras operadoras, bem como pela empresa requerente, aos 
consumidores cujos contratos foram firmados antes da decisão judicial, o que 
reforça a conclusão de que a recorrente age em prol do seu interesse privado.  
Agravo regimental desprovido.  
(AgRg na SLS n. 1.956/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, 
julgado em 4/3/2015, DJe de 23/3/2015.)  
 

Por fim, cumpre registrar que, em audiência realizada com as partes presentes 

simultaneamente, ambas consideraram a possibilidade de eventual composição, noticiando, 

inclusive, que o juízo de origem, ao deferir a tutela, determinou a instauração imediata de 

procedimento de mediação.

Com efeito, extrai-se dos autos que o Juízo da Sétima Vara Empresarial da 

Comarca da Capital, em requerimento de tutela de urgência, em caráter incidental, deferiu o 

pedido liminar formulado pela parte requerida para determinar: (a) a intimação das empresas 

requerentes para que depositassem, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o valor de R$ 

1.527.801.711,76 (um bilhão, quinhentos e vinte e sete milhões, oitocentos e um mil, setecentos 

e onze reais e setenta e seis centavos), em conta vinculada ao processo de recuperação judicial, 

ficando o valor acautelado até ulterior decisão do juízo arbitral, sob pena de multa, pelo 

descumprimento desta decisão, no valor equivalente a 10% do montante a ser depositado, sem 

prejuízo de outras medidas necessárias para a efetivação desta ordem. Designou, ainda, a 

instauração imediata de procedimento de mediação, com vista à tentativa de composição 

amigável do presente litígio, a ser realizada e concluída no prazo de 60 dias. Estabeleceu, por 

fim, que cumprida a liminar e apresentada a defesa, seja suspenso o processo até o fim do 

procedimento de mediação.

A Desembargadora Relatora do Agravo de Instrumento, por sua vez, consignou 

que "deve ser mantida a decisão recorrida, em sede de cognição sumaríssima, a fim de que o 

valor controvertido permaneça depositado no juízo a quo até decisão ulterior do Tribunal 

Arbitral, a fim de atender, provisória e emergencialmente, a uma necessidade de segurança 

perante uma situação de risco que se impõe como relevante". Ao final, indeferiu o efeito 

suspensivo até julgamento final do recurso, destacando que "a quantia a ser depositada em juízo, 

de acordo com cláusula contratual, encontra-se exclusivamente atrelada à arbitragem, a qual dará 

solução ao negócio entabulado" (fl. 649).

Ou seja, não há risco de o montante depositado sofrer destinação diversa ou ser 

entregue à parte requerida, na medida em que, expressamente, se determinou seu depósito "até 

Edição nº 0 - Brasília,    Publicação: quinta-feira, 20 de outubro de 2022
Documento eletrônico VDA34263544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a):  MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA   Assinado em: 19/10/2022 14:48:58
Publicação no DJe/STJ nº 3501 de 20/10/2022. Código de Controle do Documento: 982e5c73-02a8-45a0-a97e-542074329fa5



decisão ulterior do Tribunal Arbitral".

Pelo exposto, uma vez não evidenciado interesse público primário a ser tutelado, 

não conheço do pedido.

Publique-se. Intimem-se.
 

Brasília, 17 de outubro de 2022.

MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA 
Presidente
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