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Registro: 2020.0000262535

Natureza: Suspensão de liminar

Processo n. 2070200-03.2020.8.26.0000

Requerentes: Estado de São Paulo e Agência 

Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de 

São Paulo – ARSESP 

Requeridos: Juízos de Direito da 5ª Vara Cível da 

Comarca de São Paulo, da 3ª Vara Cível da Comarca de 

Limeira, da 2ª Vara da Comarca de Vinhedo, da 6ª 

Vara Cível da Comarca de São Caetano do Sul, da 19ª 

Vara Cível da Comarca de São Paulo, da 5ª Vara Cível 

da Comarca de Jundiaí. 

Pedido de suspensão de liminares  

Decisões que determinaram a 

manutenção do fornecimento do serviço 

de gás a usuários inadimplentes com 

base nos efeitos econômicos provocados 

pela pandemia da COVID-19. Presença 

de grave lesão à ordem, à economia e à 

segurança públicas. Pedido acolhido.

O ESTADO DE SÃO PAULO e a 

AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO E 

ENERGIA DO ESTADO DE SÃO PAULO – ARSESP  

formulam pedido de suspensão dos efeitos das medidas 

liminares deferidas nos autos nº 

1000282-21.2020.8.26.0228 (5ª Vara Cível da Comarca de 

São Paulo), nº 1003714-05.2016.8.26.0320 (3ª Vara Cível 
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da Comarca de Limeira), nº 1000761-79.2020.8.26.0659 

(2ª Vara da Comarca de Vinhedo), nº 

1000506-49.2019.8.26.0565 (6ª Vara Cível da Comarca de 

São Caetano do Sul), nº 1029595-23.2020.8.26.0100 (19ª 

Vara Cível da Comarca de São Paulo) e nº 

1005210-63.2020.8.26.0309 (5ª Vara Cível da Comarca de 

Jundiaí), sob fundamento de grave lesão à ordem, à economia e 

à segurança públicas.

De acordo com o que consta dos autos, as 

decisões questionadas determinaram a manutenção do 

fornecimento do serviço de gás a usuários inadimplentes com 

base nos efeitos econômicos provocados pela pandemia da 

COVID-19. É dizer, as decisões liminares estão amparadas na 

excepcionalidade da situação de pandemia e calamidade 

pública, bem como na essencialidade do serviço de gás 

canalizado. 

Argumentam os requerentes que embora 

não tenham sido incluídos nos processos principais, as medidas 

liminares atingem a esfera jurídica dessas entidades em matéria 

regulatória e diretamente o plano estratégico do Estado de São 

Paulo para o enfrentamento da crise causada pela pandemia da 

COVID-19, refletindo de forma imediata em serviços públicos 

essenciais. Indicam que há nítida invasão de competência 

administrativa, visto que cabe ao Poder Executivo organizar a 

política regulatória, segundo as circunstâncias de expressiva 

gravidade mundial, sopesando necessidades e prioridades e em 

harmonia com valores que atendam à sociedade como um todo.
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 É o relatório. Decido.

 O deferimento pelo Presidente do 

Tribunal do pedido de suspensão dos efeitos de liminar é 

medida de todo excepcional e urgente, destinada a evitar grave 

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

destituída de natureza recursal infringente, aqui na forma do 

artigo 4º da Lei nº 8.437/92. Cuida-se de incidente processual 

inserido na sistemática da contracautela, anotada a possível 

extensão dos efeitos da suspensão a liminares ou sentenças 

supervenientes com objeto idêntico, e isso mediante simples 

aditamento do pedido original.

Por não ter natureza recursal, em regra, 

o incidente não admite minuciosa análise de provas - salvo 

daquelas para dar lastro à possibilidade de lesão à ordem e à 

segurança públicas - nem o reconhecimento de nulidades 

processuais no feito de origem. O foco de análise é o risco de  

lesão aos interesses públicos tutelados (ordem, saúde, 

segurança e economia públicas). Nesse sentido, não tem lugar, a 

esta altura, detida análise do mérito das ações em que 

proferidas as decisões liminares ou até mesmo da adequação da 

via processual eleita frente ao substrato fático e legal 

apresentado. Dedico-me, portanto, à apreciação dos aspectos 

relacionados à potencialidade lesiva dos atos decisórios em face 

dos interesses públicos assegurados em lei. 

No caso, as decisões de primeiro grau 

devem ter a eficácia suspensa, visto que, à luz das razões de 

ordem, economia e segurança públicas, ostentam periculum in 

mora inverso de densidade manifestamente superior àquele 
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que, aparentemente, animou o deferimento liminar das medidas 

postuladas. 

 Está suficientemente configurado o risco 

de lesão à ordem pública, assim entendida como ordem 

administrativa geral, equivalente à execução dos serviços 

públicos e ao devido exercício das funções da Administração 

pelas autoridades constituídas (cf., STA-AgRg 112, Rel. Min. 

Ellen Gracie, j. 27.02.08; Pet-AgRg-AgRg 1.890, Rel. Min. 

Marco Aurélio, red. ac. Min. Carlos Velloso, j. 01.08.02; SS-

AgRg 846, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 29.05.96; e SS-AgRg 

284, Rel. Min. Néri da Silveira, j. 11.03.91).

De efeito, como regra geral, uma decisão 

judicial não pode substituir o critério de conveniência e 

oportunidade da Administração Pública, mormente em tempos 

de crise e calamidade, tendo em vista que o Poder Judiciário não 

dispõe de elementos técnicos suficientes para a tomada de 

decisão equilibrada e harmônica. 

Oportuno destacar que o Estado de São 

Paulo, após acordo com as concessionárias de serviço público de 

distribuição de gás, aprovou a Deliberação ARSESP nº 

973/2020, que prevê a autorização para que [i] um conjunto 

específico de usuários (hospitais, casas de saúde e usuários 

semelhantes, segmentos residencial e comercial de pequeno 

porte) não sofra com a interrupção do fornecimento de gás em 

caso de inadimplência e para que [ii] o segmento industrial não 

arque com as penalidades decorrentes do não adimplemento de 

contratos de take or pay (cobrança de valores devidos pelos 
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usuários industriais a título de volume mínimo contratado e não 

retirado). 

Daí, claro está que a crise inerente à 

pandemia, a exemplo do que ocorreu em outros setores, foi 

abordada também no contexto do fornecimento de gás, de 

caráter essencial, afastada hipótese de omissão (fls.60/61). 

Todavia, essa abordagem ocorreu de maneira abrangente e de 

forma a sopesar os interesses de todos, sociedade e 

fornecedoras, objetivando a justa medida entre a necessidade de 

continuidade do abastecimento, mormente a determinados 

setores prioritários, como hospitais, e o próprio equilíbrio 

financeiro das fornecedoras. Em realidade, o cumprimento das 

diversas liminares concedidas poderá causar um desequilíbrio 

financeiro nas concessionárias, tudo a prejudicar, no final, os 

próprios usuários.

Nesse diapasão, forçoso reconhecer que 

as decisões liminares proferidas nas ações especificadas têm 

nítido potencial de risco à ordem administrativa, na medida em 

que ostentam caráter de irreversibilidade em tema de 

competência primordialmente atribuída ao Poder Executivo, 

além de criarem embaraços e dificuldades ao adequado 

exercício das funções típicas da Administração pelas 

autoridades legalmente constituídas, comprometendo a 

condução coordenada e sistematizada das ações 

necessárias à mitigação dos danos provocados pela 

COVID-19.  

Embora estejam pautadas em efetiva 

preocupação com o atual cenário mundial, as decisões 
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desconsideraram que o reconhecimento do direito à não 

interrupção do serviço em casos de inadimplemento de 

usuários, fora das hipóteses regulamentadas, coloca em risco o 

abastecimento dos setores mais frágeis e pode comprometer a 

economia pública, interferindo diretamente na execução das 

medidas necessárias à contenção da pandemia de COVID-19. 

É importante dizer: não foram poucas as 

providências adotadas pelo Governo do Estado de São Paulo 

para mitigação de danos provocados pela pandemia de 

COVID-19, tudo com vistas a evitar o contágio, a preservação da 

vida e da economia,  ameaçadas de continuidade caso mantidas 

as liminares deferidas.

Neste momento de enfrentamento de 

crise sanitária mundial, considerando todos os esforços 

envidados hora a hora pelo Estado, decisões isoladas têm o 

potencial de promover a desorganização administrativa, 

obstaculizando o pronto combate à pandemia.

A despeito da induvidosa seriedade do 

momento atual, devastador e intranquilo, não há mínima 

indicação de que o Estado de São Paulo seja omisso quanto ao 

combate à pandemia de coronavírus. Por estar munido de 

conhecimento técnico abalizado e deter o controle do erário, o 

Estado de São Paulo, pelo Poder Executivo, tem as melhores 

condições e os melhores critérios para deliberar acerca do tema, 

de forma coerente com o impacto nas atividades de cada 

empresa segundo seu âmbito de atuação.

Em suma, sem que se caracterize mínima 
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omissão, é certo que a coordenação das ações de combate ao 

estado de calamidade cabe ao Poder Executivo, que, com 

decisões e atos complexos, tem aplicado política pública voltada 

ao combate efetivo do mal que a todos aflige e de suas 

consequências econômico-financeiras. 

A intenção dos magistrados foi a melhor 

possível, é inegável. De encômios são merecedores todos os que 

buscam, no Poder Judiciário, soluções aptas à superação do 

difícil e inédito panorama. Entrementes, o momento atual exige 

calma. A coordenação, a ser exercida pelo Poder Executivo, é 

imprescindível. Somente uma organização harmônica e coerente 

ensejará a adoção das medidas necessárias e abrangentes. 

 Daí a imperiosa suspensão das decisões 

liminares, que ora determino. Cientifiquem-se os juízos e os 

requerentes.

P.R.I.

São Paulo, 15 de abril de 2020.   

GERALDO FRANCISCO PINHEIRO FRANCO

Presidente do Tribunal de Justiça
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