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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.
CONTRATO  ADMINISTRATIVO.  CONCESSÃO  DE
SERVIÇO  PÚBLICO.  TRANSPORTE  PÚBLICO  DE
PASSAGEIROS  DO  MUNICÍPIO  DE  MARINGÁ.
DECRETOS EDITADOS PELO PREFEITO PARA CONTER
A DISSEMINAÇÃO DA COVID-19.  QUEDA DO NÚMERO
DE PASSAGEIROS. PREJUÍZO FINANCEIRO QUE SOMA
QUASE  QUATRO  MILHÕES  DE  REAIS  EM  21  DIAS.
PEDIDO  LIMINAR  DE  SUBSÍDIO  EMERGENCIAL.
REEQUILÍBRIO  ECONÔMICO-FINANCEIRO  DO
CONTRATO. ART.65, II, “d”, DA LEI 8.666/93. REQUISITOS
PARA OBTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA (ART.300
CPC) NÃO DEMONSTRADOS. DOCUMENTOS TRAZIDOS
NÃO  EVIDENCIAM,  DE  PLANO,  A  OCORRÊNCIA  DE
PREJUÍZO FINANCEIRO CAPAZ DE CAUSAR COLAPSO
NA  PRESTAÇÃO  DO  SERVIÇO.  RAZOABILIDADE.
MOMENTO  DE  ATENÇÃO  VOLTADO  AO  INTERESSE
PÚBLICO  DE  PRESERVAR  A  SAÚDE,  E  NÃO
SALVAGUARDAR  INTERESSE  PARTICULAR  DE
EMPRESA  QUE  NÃO  DEMONSTROU  ESTAR  A
INTERROMPER  O  SERVIÇO.  CONHECIMENTO  E
DESPROVIMENTO DO RECURSO. 



2

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ

2º GRUPO DE PROCURADORIAS DE JUSTIÇA CÍVEIS

E. 4ª CÂMARA CÍVEL

Em análise agravo de instrumento interposto  por TRANSPORTE

COLETIVO  CIDADE  CANÇÃO  LTDA,  figurando  como  agravado  o

MUNICÍPIO  DE  MARINGÁ,  em  oposição  à  decisão  de  mov.17.1,

proferida na ação de obrigação de fazer nº 0002806-04.2020.8.16.0190,

que indeferiu pedido liminar requerido pelo agravante para determinar

ao agravado o pagamento de subsídio financeiro emergencial em seu

favor,  para  fins  de  reequílibrio  econômico-financeiro,  em  razão  dos

prejuízos provocados pelas medidas de distanciamento social diante da

pandemia da COVID-19. 

As razões do agravo são assim epitomadas:

• Em razão das medidas tomadas para evitar a disseminação da COVID-
19,  o  Município  de  Maringá  decretou  quarentena  e  medidas  de
distanciamento social por meio dos Decretos nsº 436, 445, 461, 462 e
464. Tais medidas levaram à queda abrupta, imprevisível e inesperada
de passageiros do transporte público. Em Maringá, houve redução de
84% da demanda de passageiros,  o  que gerou perda de receita  da
agravante  e  deficit  milionário  em  suas  finanças.  A tarifa  paga  pelo
usuário é a principal fonte de receita do recorrente. Buscou auxílio do
Município via protocolo dia 23.03.2020, porém não obteve resposta. Há
risco da empresa “quebrar”;

• O Decreto  nº  461/2020 determinou que a recorrente deveria  manter
100% da frota durante a quarentena e proibiu a diminuição do número
de linhas e/ou horários disponíveis;

• Em ação civil pública movida pelo Sindicato dos Motoristas, Condutores
de Veículos Rodoviários e Trabalhadores de Empresas de Transporte
(nº  0000260-42.2020.5.09.2021)  foi  determinado  à  agravante  o
fornecimento  de  álcool  gel,  luvas  e  máscaras  para  todos  os
funcionários,  além de promover  medidas diárias  de desinfecção nos
ônibus  e  terminais  em  operações  de  embarque  e  desembarque  de
passageiros;

• A pandemia  da  COVID-19  é  classificada  como  força-maior,  por  ser
evento superveniente e imprevisível,  configurando álea extraordinária
para fins de aplicação da teoria da imprevisão. As medidas restritivas
adotadas pelo Prefeito configuram ‘fato do príncipe’;

• Há risco do serviço essencial de transporte coletivo de passageiros ser
descontinuado pela empresa;

• A Administração tem a obrigação constitucional de manter a prestação
adequada do serviço público (art.175, parágrafo único, inc.IV);

• A legislação  pátria  assegura  a  manutenção  da  equação  econômico-
financeira do contrato;

• A Lei 8.666/93 estabelece que o contratado (concessionário) assume os
riscos  ordinários  do  negócio,  enquanto  o  Poder  Público  assume  os
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riscos extraordinários (art.65, inc.II, “d”). No Contato de Concessão  in
casu não há disposição que transfira à contratada os riscos por fatos
extraordinários;

• A  adoção  de  medidas  necessárias  pelo  Poder  Público  para  o
enfrentamento  da  crise  não  descaracterizam  a  quebra  da  equação
contratual;

• O desequilíbrio  causado  pelas  medidas  de  contenção  da  COVID-19
atingem somente a agravante. Para 21 dias de abril  a empresa teve
deficit  na arrecadação de quase 4 milhões de reais. No entanto, em
razão  do  Decreto  461/2020  a  empresa  precisou  manter  a  frota  em
operação, na integralidade, e portanto, manteve os custos operacionais
e trabalhistas;

• Violação  do  dever  de  boa-fé  pelo  Poder  Público.  A  recorrente
protocolizou pedido de providências dia 22.03.2020, porém ainda não
obteve  resposta  (43  dias).  A  omissão  é  ato  desarrazoado  e
desproporcional;

• O TJPR concedeu em favor das concessionárias de transporte coletivo
o  subsídio  nos  autos  de  Agravo  de  Instrumento  nsº  0019190-
30.2020.8.16.0000  e  0021410-98.2020.8.16.0000,  ajuizados
respectivamente pelos Municípios de Foz do Iguaçu e Cascavel;

• Pedido de efeito ativo. 

A d.Relatoria  deferiu  o  pedido de efeito  ativo,  determinando ao

Município de Maringá que, no prazo de 48 horas, expeça ato elencando

providências suscetíveis de execução em regime de urgência, contendo

subsídio financeiro emergencial, além de outras ações e instrumentos

que visem ofertar apoio econômico-financeiro à empresa agravante, e

que se abstenha de instaurar processo administrativo em desfavor da

recorrente,  que  vise  apurar  eventual  descumprimento  do  contrato  de

concessão relacionado às medidas da COVID-19, sob pena de multa

diária no importe de R$ 5.000,00 – mov.8.1.

O agravado apresentou contrarrazões, ora resumidas – mov.20.1:

• O protocolo administrativo foi respondido dia 11.05.2020. A demora na
resposta se deu em razão do Município precisar colher dados quanto à
queda de arrecadação tributária proveniente da paralisação/suspensão
das atividades no Município;

• Não há possibilidade de colapso no sistema de transporte coletivo no
Município. Incontroverso que houve queda no número de passageiros.
A empresa não operou 100% da frota durante a quarentena,  pois  o
Decreto  462/2020  não  foi  cumprido.  Passou  a  operar  em  dias  de
semana com a “escala de sábado”, notoriamente menor, o que pode ser
comprovado por matérias jornalísticas, e causou lotação;
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• Além da redução da frota, a empresa valeu-se de medidas autorizadas
pelo  governo  federal  para  suspensão  de  contratos  e  redução  dos
salários dos funcionários;

• Houve  redução  de  20%  no  preço  do  combustível  no  Município  de
Maringá no início da pandemia;

• A agravante não trouxe aos autos balanço patrimonial para demonstrar
que não possui dinheiro em caixa;

• Os custos significativos para as empresas de transporte é combustível
e  mão-de-obra  e  estes  foram  reduzidos.  A  queda  no  número  de
usuários  foi  compensada  pela  redução  da  frota,  suspensão  dos
contratos, redução da jornada dos funcionários e diminuição do valor do
combustível;

• Somente apuração contábil  profunda é capaz de averiguar se houve
desequilíbrio e qual o valor exato;

• Impossibilidade de concessão de liminar de imediato pagamento contra
o  Poder  Público  por  expressa  previsão  nas  Leis  nsº  8.437/1992  e
12.016/2009;

• Em  atenção  à  liminar  concedida  neste  agravo  de  instrumento,  o
subsídio determinado não foi concedido, pois “I) houve abrupta queda
na arrecadação municipal, conforme demonstrado documentalmente, e
que  com  as  projeções  existentes  o  Município  terá  dificuldade  para
honrar com compromissos obrigatórios e já assumidos; II) com a queda
da arrecadação não é possível  aumentar  despesas, já que a Lei  de
Responsabilidade  Fiscal  é  expressa  no  sentido  de  que  qualquer
aumento  de  despesa  deve  demonstrar  a  fonte  de  receita  (a  qual
inexiste); III) a concessão de eventual isenção, além de depender de lei
(que  não  existe),  também  exige  a  comprovação  de  medidas
compensatórias de arrecadação (as quais não existem); IV) eventual
concessão de subsídio  não consta nas leis orçamentárias”.  Eventual
ordem judicial para destinação de valores à agravante poderá levar a
um colapso no sistema de saúde;

• Pedido de reconsideração da tutela de urgência. 

Em seguida, os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral

de Justiça.

É o relato.

Tempestiva (movs.21 autos originários e 01 autos AI) e preparada

(movs.1.16  e  1.17),  a  insurgência  em  curso  configura  adequada

modalidade ao combate do decisório em questão e o faz arrostando

fundamentos e parcela decisória. 

O pleito recursal não merece prosperar!

Extrai-se da ação originária, obrigação de fazer, que a agravante,

concessionária do transporte público coletivo no Município de Maringá,
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busca  o  reequilíbrio  econômico-financeiro  do  contrato  em  razão  da

perda de receita causada pelas medidas de contenção da disseminação

da COVID-19.

Participa que a partir de 17.03.2020 o Município publicou decretos

impondo medidas restritivas de circulação de pessoas (nsº 436, 445,

461, 462 e 464 – movs.1.7 a 1.11) que causaram redução de 84% no

fluxo de passageiros do transporte coletivo, contabilizando, em 21 dias,

perda da arrecadação em quase 4 milhões de reais à empresa autora.

Não obstante, o Município, no Decreto nº 461, determinou a circulação

de 100% da frota e manutenção da tabela de horários e linhas. 

Informa que também sofreu  aumento de  despesa em razão de

acordo  formulado  em  ação  civil  pública  ajuizada  pelo  Sindicato  dos

Motoristas,  Condutores  de  Veículos  Rodoviários  e  Trabalhadores  de

Empresas de Transporte, em que se viu abrigada a fornecer álcool gel,

luvas  e  máscaras  para  todos  os  funcionários,  além  de  promover

medidas diárias de desinfecção nos ônibus e terminais em operações de

embarque e desembarque de passageiros (mov.1.35). 

Afirma que protocolizou junto ao Município, dia 23.03.2020, pedido

de tomada de providências emergenciais, tais como, subsídio, isenção

definitiva do ISSQN e ajustes na quantidade de ônibus em operação,

porém não obteve resposta (mov.1.6). Postulou a concessão de tutela

de  urgência  para  que  o  réu  “seja  obrigado  a  expedir  ato  arrolando

providências suscetíveis de execução em regime de urgência, contendo

subsídio financeiro emergencial, bem como outras ações e instrumentos

visando ofertar apoio econômico financeiro do Sistema de Transporte

Coletivo  de  Maringá,  direcionado  à  sustentabilidade  da  operação

executada pela empresa Transporte Coletivo Cidade Canção Ltda.”

O magistrado a quo indeferiu o pedido, por entender “em que pese

a  vasta  documentação  apresentada  pela  autora,  não  se  extrai,  ao
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menos  neste  juízo  provisório,  de  cognição  rarefeita,  a  presença  de

elementos  seguros  a  concluir  que,  de  fato,  os  acontecimentos

decorrentes das restrições impostas aos Munícipes sejam capazes de

retardar ou impedir a execução do contrato administrativo em debate.”

Bem  como,  que  o  momento  enfrentado  pelo  país  impõe  o

direcionamento dos recursos e atenção do Poder Público ao combate à

pandemia  e  à  saúde,  não  sendo  razoável  nem devido  ao  Judiciário

impor ao Município ônus imprevisto e favorável somente a interesses

privados e econômicos (mov.17.1). 

No  recurso  ora  em análise,  a  autora  repete  os  argumentos  da

exordial, e aduz a iminência de colapso na prestação do serviço, pois

sem a contrapartida financeira do Município não terá como manter  a

sustentabilidade do serviço. 

De outro lado, o recorrido assevera a impossibilidade financeira de

conceder os auxílios emergenciais  postulados,  em atenção às regras

orçamentárias e à Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como, porque as

medidas  de  distanciamento  social  causaram  significativa  perda  da

arrecadação,  sendo  que  atualmente  os  esforços  financeiros  são

destinados à área da saúde. 

Pois bem. A decisão ora impugnada merece integral manutenção,

por  seus  próprios  fundamentos,  não  tendo  o  agravante,  no  recurso,

inovado  no  cenário  jurídico-argumentativo  capaz  de  convencer  em

sentido contrário. 

Com efeito, dispõe o art.300 CPC que a tutela de urgência será

concedida se demonstrados a probabilidade do direito  e o perigo de

dano. Já o §3º do mesmo dispositivo prevê que não será deferida se

houver perigo de irreversibilidade. 

Nesta linha, cabia à agravante demonstrar  o provável direito ao

reequilíbrio econômico-financeiro, pautado nas legislações de regência
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do contrato, das concessões públicas e licitações, bem como, o perigo

iminente de descontinuidade da prestação dos serviços.  No caso em

tela, os dois institutos estão interligados. 

Quanto  ao  primeiro  pressuposto,  sabe-se  que  o  reequílbrio

econômico-financeiro  do  contrato  é  garantia  ao  contratado  quando

sobrevier fato imprevisível, evento de força maior, caso fortuito ou fato

do  príncipe  que  retardem  ou  impeçam  a  execução  do  contrato.  No

entanto,  não  é  suficiente  a  presença  do  fato  imprevisível,  sendo

igualmente necessária a configuração da álea econômica extraordinária

e  extracontratual,  ou  seja,  o  fato  imprevisível  e  inevitável  torna  a

execução  do  contrato  excessivamente  onerosa  para  o  contratado,

impossibilitando  o  cumprimento  da  obrigação  (art.65,  II,  “d”,  da  Lei

8.666/93). 

No caso em tela, a primeira vista, o valor informado pela agravante

(deixou de arrecadar R$ 4 milhões em 21 dias) parece quantia vultuosa

capaz de causar prejuízo para a execução do serviço público. 

Todavia,  embora  seja  incontroversa  a  significativa  queda  de

receita, e inesperada no panorama contratual, as informações trazidas

não apontam a instabilidade da prestação do serviço ou iminência de

colapso,  fatores  que,  por  sua  vez,  configuram  o  perigo  de  dano

(segundo pressuposto do art.300 CPC). 

Primeiro, porque dos documentos trazidos (folha de pagamento,

extrato bancário, etc – seq.1 autos principais) não é possível concluir, de

plano, o desfalecimento financeiro da agravante.

Tal conclusão demanda análise contábil, inviável neste momento

processual.  Nesta  linha,  era  interesse  da  empresa  pormenorizar  a

contabilidade, ao fito de evidenciar, de imediato, o prejuízo significativo

que a perda de rendimentos gerou e que causa alarmante inviabilidade

de continuar em operação. 
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Outrossim,  trouxe  o  agravado  informação  de  que  a  recorrente,

embora tenha sido determinado operar com 100% da frota, reduziu o

quantitativo de veículos, o que foi noticiado pela mídia à época (seq.20

autos AI). 

A propósito, passado o período crítico mencionado pela agravante,

não  há  maiores  notícias  quanto  à  falência  do  sistema de  transporte

público em Maringá.

Por fim, para fins de provimento liminar, diariamente o noticiário

vem apontando o retorno gradativo dos munícipes, em todo o Estado, ao

trabalho e às atividades cotidianas e, consequentemente, utilizando o

transporte público.  Aliás, dia 08.05.2020 foi publicado, em Maringá, o

Decreto  n.367,  autorizando  o  retorno  das  atividades  de  shoppings,

bares, igrejas, restaurantes, academias e outros.1

Nestes termos, não logrou êxito a recorrente em demonstrar os

requisitos do art.300 CPC para obtenção da tutela de urgência. 

De  mais  a  mais,  não  havendo  fortes  indícios  de  colapso  no

sistema de transporte público em Maringá, bem ressaltou o magistrado

a  quo que  não  se  está  no  momento  para  salvaguardar  interesses

econômicos  de  particular,  quando  as  atenções  e  esforços  da

Administração  devem  estar  voltadas  ao  atendimento  do  interesse

público de preservar a saúde. 

Igualmente,  é  preciso  considerar  que  o  Município  igualmente

sofreu perda econômica em razão das medidas restritivas da pandemia,

notadamente a perda da arrecadação de impostos municipais, o que,

inevitavelmente, acarretará em prejuízo orçamentário futuro.

Desta forma, não se mostra razoável, no plano liminar, determinar

ao  recorrido  dispêndio  -  que  se  traduz  em milhões  de  reais  -,  para

1 Disponível  em  <http://www2.maringa.pr.gov.br/cdn-imprensa/DECRETO637.pdf >  Acesso  em
15.05.2020

http://www2.maringa.pr.gov.br/cdn-imprensa/DECRETO637.pdf
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socorrer a agravante, que não demonstra estar, efetivamente, em vias

de suspender a prestação do serviço por inviabilidade financeira. 

Inclusive,  diante  deste  cenário,  decisão  em  sentido  contrário

esbarra no §3º do art.300 CPC, porquanto há perigo de irreversibilidade

aos munícipes e  à  saúde pública,  considerando as prováveis  perdas

causadas pela falta de investimento no combate à COVID-19.

Do  exposto,  propugna  o  Ministério  Público  o  conhecimento  e

desprovimento do recurso. 

Curitiba, 19 de maio de 2020.

ALBERTO VELLOZO MACHADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA


