Excelentíssimo Sr. Dr. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública de Curitiba/PR.

INFOSOLO INFORMÁTICA S.A., pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ/MF sob o no 10.213.834/0001-39, com sede no Setor de
Indústrias Bernardo Saião, Qd. 02, Conj. B, Lotes 13 e 14, Núcleo Bandeirante, CEP
71736-202, Brasília-DF, e-mail: <contato@infosolo.com.br>, por seus advogados
(procuração e atos constitutivos anexos

doc.01), comparece respeitosamente

perante V. Exa. para, com fundamento no art. 1º da Lei nº 12.016/2009, impetrar
MANDADO
(com pedido de liminar

DE

SEGURANÇA

art. 7º, III, da Lei nº. 12.016/09)

em face de atos praticados pelo Sr. Diretor-Geral do Departamento de Trânsito
do Paraná

DETRAN/PR e pelo Sr. Diretor Administrativo e Financeiro do

DETRAN/PR, ambos com endereço em Curitiba/PR, na Avenida Victor Ferreira do
Amaral, 2940, Capão da Imbuia, CEP 82800-900.
Para os fins do art. 6º, da Lei 12.016/2009, a Impetrante indica que os
Impetrados são vinculados ao Departamento de Trânsito do Paraná

DETRAN/PR,

entidade autárquica estadual com endereço em Curitiba/PR, na Avenida Victor
Ferreira do Amaral, 2940, Capão da Imbuia, CEP 82800-900.
As custas processuais foram recolhidas (doc.02).
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I

DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA

1.

A Impetrante requer a distribuição do presente mandamus por

dependência ao Mandado de Segurança nº 0001233-38.2019.8.16.0004, que tramita
perante o d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Curitiba.
2.

Isso porque, como se demonstrará, os atos coatores ora impugnados são

ilegais, entre outras razões, porque foram editados como uma tentativa dos
Impetrados de se esquivar do cumprimento das diversas decisões judiciais proferidas
por esse E. TJPR no âmbito do Mandado de Segurança nº 000123338.2019.8.16.0004.
3.

Portanto, a distribuição por dependência decorre da conexão entre as

causas e, ainda, do risco de prolação de decisões conflitantes (CPC, art. 286, I e III).
II
4.

SÍNTESE DOS FATOS
A alienação fiduciária em garantia é regulamentada pelo Código Civil,
Constitui-se a propriedade fiduciária com o registro do

contrato, celebrado por instrumento público ou particular, que lhe serve de título,
no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor, ou, em se tratando de
veículos, na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no
certificado de registro
5.

Em 2017, o CONTRAN editou a Resolução nº 689/2017, que teve por

objetivo regulamentar a prestação do serviço de registro de contratos (doc.03). O art.
10, § 1º, da Resolução dispôs que o serviço de registro poderia ser realizado por
empresas privadas, desde que mediante credenciamento ou contratação.
II.1
6.

O Edital de Credenciamento DETRAN/PR nº 001/2018
Nesse contexto, o DETRAN/PR publicou o Edital de Credenciamento

nº 01/2018, visando o credenciamento de empresas para a prestação do serviço de
registro de contratos (doc.04).
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7.

A Impetrante, empresa do ramo de tecnologia da informação, participou

do processo de credenciamento estabelecido pelo Edital DETRAN/PR nº 01/2018 e,
após se submeter a todas as etapas previstas no instrumento convocatório, foi
credenciada para a prestação dos serviços ainda em 22.08.2018, por meio da Portaria
DETRAN/PR nº 044/2018
8.

DG (doc.05).

Em seguida, em 29.08.2018, a Impetrante e o DETRAN/PR celebraram

o Contrato nº 105/2018, com prazo de vigência de 30 (trinta) meses, conforme
estipula a cláusula décima daquele instrumento (doc.06).
9.

Portanto, há quase doze meses a Impetrante vem prestando a contento

os serviços para os quais foi credenciada, e que demandaram a realização de vultosos
investimentos.
10.

Ademais, a Impetrante nunca recebeu do DETRAN/PR qualquer

reclamação acerca dos serviços contratados.
II.2

Os primeiros atos do DETRAN/PR que pretenderam violar o contrato

administrativo celebrado com a Impetrante
11.

Em 06.02.2019, a Impetrante e as demais empresas credenciadas foram

surpreendidas pelo DETRAN/PR com a publicação de um novo Edital de
credenciamento para a prestação dos referidos serviços (doc.07).
12.

O novo edital, de nº 001/2019, não esclareceu o que seria feito em

relação aos contratos celebrados na vigência do processo de credenciamento regido
pelo edital nº 001/2018.
13.

Em seguida, em 13.02.2019, foi publicada a Portaria DETRAN/PR nº

013/2019-DG (doc.08), que suspendeu o Edital de Credenciamento nº 01/2018, em
auditoria jurídica

não

observância de princípios constitucionais e administrativos quando da sua instrução,
bem como a falta de requisitos legais
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14.

Esses dois atos foram impugnados pela ora Impetrante por meio do

Mandado de Segurança nº 0001233-38.2019.8.16.0004, ajuizado em 20.02.2019
(doc.09).
II.3

As decisões judiciais que asseguraram o cumprimento do contrato

administrativo celebrado com a Impetrante
15.

Em 22.02.2019, o d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Curitiba
para o fim de determinar a imediata suspensão da

portaria 013/2019-DG, para o fim assegurar à impetrante a continuidade da
prestação de serviços estabelecida no edital 001/2018 e contrato de mov. 1.8 bem
como determino a suspensão do edital n. 01/2019
.10).
16.

Aquela r. decisão reconheceu expressamente que os atos praticados

pelo DETRAN/PR são ilegais porque violam o contrato celebrado com a Impetrante:
Referida portaria suspendeu, para todos os efeitos, o credenciamento
01/2018, a despeito da ausência de especificação de qualquer incidência
das hipóteses de extinção previstas no contrato celebrado entre as partes
(mov. 1.8, cláusula 8ª) e, ainda, da existência de prazo remanescente
para prestação do serviço regido por mencionado instrumento
contratual (mov. 1.8, cláusula 10ª
17.

30 meses) .

Referida decisão liminar foi impugnada pelo DETRAN/PR por meio de

agravo de instrumento, porém a d. Desembargadora Relatora indeferiu o pedido de
atribuição de efeito suspensivo (doc.11). Em seguida, a r. decisão liminar foi
confirmada por v. acórdão unânime da 4º Câmara Cível do E. TJPR (doc.12).
18.

O DETRAN/PR também tentou reverter a r. decisão da 2ª Vara da

Fazenda Pública de Curitiba por meio de pedido de suspensão de liminar.
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19.

Contudo, a Presidência do E. TJPR não apenas indeferiu o pedido de

suspensão, como também salientou a necessidade de o DETRAN/PR respeitar o
A respeito disso, cumpre observar que o
contrato firmado pela Recorrida tem previsão de duração de trinta meses, o que, em
tese, significa que a ela foi deferido o direito de, nesse período, receber, por cada
contrato registrado, R$ 262,50
20.

.

De igual modo, o d. Ministério Público, por intermédio da

Procuradoria-Geral de Justiça, reconheceu o direito da Impetrante em face dos atos
ilegais praticados pelo DETRAN/PR (doc.14).
21.

Essas rr. decisões judiciais, de forma unânime, obstaculizaram a

pretensão do DETRAN/PR de levar adiante novo processo de credenciamento e
asseguraram a continuidade do Contrato Administrativo nº 105/2018.
III

OS NOVOS ATOS COATORES: A TENTATIVA DO DETRAN/PR DE

CONTORNAR AS RR. DECISÕES JUDICIAIS ANTERIORES
22.

Em 10.07.2019, o Diretor Geral do DETRAN/PR convocou a
com o propósito de tratar de assuntos

relacionados ao credenciamento dessa empresa junto a este Departamento de
Trânsito
23.

Em 15.07.2019, em reunião presencial ocorrida na sede do

DETRAN/PR, os Impetrados propuseram que a Impetrante e as demais empresas
credenciadas celebrassem termos aditivos que alterariam significativamente os
contratos administrativos celebrados (vide ata da reunião
24.

doc.16).

Como não houve acordo, ao final da reunião o DETRAN/PR expediu

notificação para que as empresas credenciadas se manifestassem em 5 (cinco) dias a
respeito das medidas administrativas que serão adotadas por este Departamento de
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Trânsito, no sentido de dar pleno acolhimento às determinações do Tribunal de
Contas do Estado do Paraná
25.

(doc.17).

A Notificação Administrativa nº 001/2019 sequer indica o número do

processo administrativo instaurado pelo DETRAN/PR com vistas à adoção das
alterações contratuais listadas naquele documento.
26.

Por isso mesmo, ao receber a notificação, a Impetrante ressalvou

expressamente a necessidade de o DETRAN/PR conceder acesso à cópia integral do
processo administrativo instaurado para tratar do assunto (doc.17).
III.1

O e-mail enviado pelo DETRAN/PR

27.

Às 17:58h do dia 15.07.2019, a Peticionária recebeu o e-mail anexo,

remetido pelo DETRAN/PR (doc.18).
28.

Contudo, diferentemente do que se esperava, o referido e-mail não

disponibilizou cópia do processo administrativo instaurado pelo DETRAN/PR.
29.

Foram disponibilizados apenas documentos soltos, aleatoriamente

escolhidos e sem numeração sequencial de páginas (doc.19).
30.

Portanto, ao que tudo indica, o DETRAN/PR sequer instaurou um

processo administrativo para tratar do assunto.
III.2

A impugnação administrativa da Impetrante em face da notificação

31.

Em 22.07.2019, dentro do prazo de cinco concedido, a Impetrante

protocolizou sua impugnação administrativa em face da pretensão do DETRAN/PR
de promover profundas alterações no contrato administrativo com ela celebrado
(doc.20).
32.

Preliminarmente, a impugnação da Impetrante apontou que o

contraditório apenas poderia ser adequadamente exercido por meio da
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disponibilização de cópia integral dos autos do processo administrativo instaurado
pelo DETRAN/PR para tratar do tema.
33.

Isso porque a disponibilização de documentos de forma isolada, como

fez o DETRAN/PR no e-mail enviado em 15.07.2019 (docs.18 e 19), não permite a
compreensão dos estudos supostamente promovidos pelo ente público e que
supostamente fundamentariam as alterações contratuais pretendidas.
34.

Até porque as alterações contratuais pretendidas pelo DETRAN/PR são

relevantes e envolvem questões de grande complexidade.
35.

Em seguida, a impugnação da Impetrante salientou que as alterações

que o DETRAN/PR pretende promover no contrato administrativo são rigorosamente
as mesmas alterações que haviam sido objeto do Edital nº 01/2019, que foi suspenso
pelo Poder Judiciário. Em outras palavras, a notificação não passa de uma repetição,
travestida com outra roupagem, do Edital nº 01/2019, que foi suspenso pelo Poder
Judiciário.
36.

A impugnação administrativa da Impetrante também apontou: a) a

ausência de previsão legal para as alterações contratuais pretendidas pelo
DETRAN/PR; e

de preços datado do ano de 2015,

supostamente utilizado pelo DETRAN/PR para justificar a redução do valor pactuado
contratualmente para a prestação do serviço.
37.

Contudo, a impugnação administrativa da Impetrante jamais foi

respondida pelo DETRAN/PR.
III.3
38.

O Ofício nº 374/2019

COAD/DG

No último dia 23.08.2019, a Impetrante foi novamente surpreendida por

mais um grave ato ilegal praticado pelos Impetrados.
39.

Por meio do Ofício nº 374/2019, recebido via e-mail (doc.21), a

Impetrante foi notificada a, no prazo de 5 (cinco) dias, optar por assinar o aditivo
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contratual imposto unilateralmente pelo DETRAN/PR (doc.22) ou por assinar um
termo de rescisão do Contrato Administrativo nº 105/2018 (doc.23).
40.

O mesmo Ofício nº 374/2019 informou que, em qualquer caso, as

alterações contratuais impostas pelo DETRAN/PR já estarão em vigor a partir do
próximo dia 01.09.2019:

41.

Por fim, numa clara tentativa de simular que o devido contraditório

estaria sendo ofer

Não havendo

concordância da empresa com nenhuma das proposições anteriores, quer em relação
ao aditamento contratual ou à rescisão consensual do respectivo contrato, o presente
ofício terá efeito de notificação, para que esta venha exercer o direito ao
contraditório e à ampla defesa, em relação à decisão administrativa pautada no
princípio da Supremacia do Interesse Público
42.

Contudo, estranhamente, o Ofício nº 374/2019 sequer indica qual seria

essa alegad

decisão administrativa pautada no princípio da Supremacia do

Interesse Público
proferido essa suposta decisão.
43.

O fato é que o Ofício não contém nenhuma menção à impugnação

administrativa apresentada pela Impetrante ainda em 22.07.2019, portanto há mais de
um mês, e que nunca foi respondida pelo DETRAN/PR.
44.

Atuando como se a impugnação administrativa da Impetrante sequer

existisse, os atos coatores impõem a fórceps profundas alterações contratuais, que já
entrarão em vigor a partir do próximo dia 01.09.2019.
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IV

A MANIFESTA ILEGALIDADE DOS ATOS COATORES

45.

Como se constata dos fatos e das provas ora apresentados, os

Impetrados pretendem promover profundas alterações no Contrato Administrativo nº
105/2018, celebrado com a Impetrante, sem lhe assegurar o devido exercício do
contraditório.
46.

Além disso, no mérito, as alterações contratuais pretendidas também

são ilegais porque não possuem amparo na legislação.
IV.1

O descumprimento do dever legal de instaurar regular processo

administrativo e de conceder vista e cópia dos autos à Impetrante
47.

Como se viu, o DETRAN/PR nunca forneceu à Impetrante a cópia

integral do processo administrativo que teria sido instaurado para tratar das alterações
contratuais pretendidas pelo ente público.
48.

Aliás, sequer há notícia de que o DETRAN/PR tenha efetivamente

instaurado regular processo administrativo para tratar do tema.
49.

A confirmar esse fato, note-se que nenhum dos ofícios remetidos pelo

DETRAN/PR à Impetrante menciona a numeração, ou mesmo a existência, de
qualquer processo administrativo (vide docs. 17 e 21).
50.

Diante disso, com todo o respeito, o exercício do contraditório foi

inviabilizado, pois a Impetrante sequer teve acesso aos documentos técnicos e
jurídicos que conduziram à expedição da Notificação Administrativa nº 001/2019.
51.

A Lei Estadual nº 15.608/2007 determina a necessidade de instauração

de processo administrativo relativamente aos atos praticados pela Administração
Pública, inclusive e especialmente no que concerne aos contratos administrativos:
Os contratos devem ser arquivados junto com os processos de licitação ou de
contratação direta, abrindo-se tantos volumes quantos sejam necessários à boa
organização processual
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52.

Por outro lado, a Lei nº 9.784/1999 assegura aos administrados o direito
ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição

de interessado, ter vista dos autos, obter cópias de documentos neles contidos e
conhecer as decisões proferidas
53.

Os interessados

têm direito à vista do processo e a obter certidões ou cópias reprográficas dos dados
e documentos que o integram, ressalvados os dados e documentos de terceiros
protegidos por sigilo ou pelo direito à privacidade, à honra e à imagem
54.

Indo além, o art. 109, §5º, da Lei nº 8.666/1993, determina que

Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se inicia ou
corre sem que os autos do processo estejam com vista franqueada ao interessado
E, no mesmo sentido, a Lei Estadual nº 15.608/2007 dis

Nenhum prazo para

interposição de recurso ou para contra-razões se inicia ou corre sem que os autos
do processo estejam com vista franqueada ao interessado
55.

Com vistas a dar ampla publicidade aos certames públicos, também a

Lei Est

Os órgãos estaduais e municipais da

administração pública direta e indireta que realizarem processos licitatórios,
disponibilizarão a íntegra desses processos em tempo real em seus sites
caput).
56.

No caso concreto, como se demonstrou, o DETRAN/PR sequer

informou à Impetrante o número do processo administrativo supostamente
instaurado, que não consta nem mesmo da Notificação Administrativa nº 001/2019.
Além disso, as cópias do processo também não foram disponibilizadas.
IV.2

O descumprimento do dever legal de responder fundamentadamente à

impugnação administrativa formulada pela Impetrante
57.

Com todo o respeito, o exercício do contraditório na esfera

administrativa não se aperfeiçoa com a mera oportunidade da apresentação de defesa.
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58.

O regular exercício do contraditório exige atividade dialética, o que

pressupõe que a Administração Pública examine e responda fundamentadamente
cada um dos fundamentos da defesa apresentada pelo particular.
59.

No caso concreto, a impugnação administrativa que a Impetrante

protocolizou desde 22.07.2019, portanto há mais de um mês, foi simplesmente
ignorada pelo DETRAN/PR.
60.

Em outras palavras, por meio do Ofício nº 374/2019, do último dia

23.08.2019, os Impetrados pretendem impor à Impetrante profundas alterações no
Contrato Administrativo com ela celebrado, sob pena da rescisão da própria avença.
61.

Contudo,

os

Impetrados

nunca

examinaram

a

impugnação

administrativa da Impetrante, na qual estão expostas as razões pelas quais não se pode
concordar com a celebração aditivo proposto pelo DETRAN/PR.
62.

Sem que tenham sequer proferido decisão a respeito da impugnação

administrativa apresentada, os Impetrados violam, inclusive, o direito da Impetrante
de interpor recurso na própria esfera administrativa.
63.

Nesse sentido, o art. 5º, inciso LV, da Constituição determina que aos

litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes
64.

No mesmo sentido, a Lei nº 9.784/1999 consagra expressamente o

dever da Administração de decidir as impugnações que lhe são postas: Art. 48. A
Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos
administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua
competência
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IV.3 A necessidade de que o contraditório seja prévio à decisão administrativa
65.

Como se não bastassem todas as ilegalidades praticadas pelo

DETRAN/PR, narradas neste e no mandamus anterior, os Impetrados também tentam
criar um simulacro de que estariam respeitando os direitos da Impetrante.
66.

Nesse sentido, o Ofício nº 374/2019 sustentou que

Não havendo

concordância da empresa com nenhuma das proposições anteriores, quer em relação
ao aditamento contratual ou à rescisão consensual do respectivo contrato, o presente
ofício terá efeito de notificação, para que esta venha exercer o direito ao
contraditório e à ampla defesa, em relação à decisão administrativa pautada no
princípio da Supremacia do Interesse Público
67.

Contraditoriamente, o mesmo ofício indica que a decisão do

DETRAN/PR pelas alterações contratuais já está tomada e que entrará em vigor no
próximo dia 01.09.2019. E isso sem que os Impetrados tenham sequer proferido
decisão a respeito da impugnação administrativa apresentada pela Impetrante em
22.07.2019, portanto há mais de um mês (doc.20).
68.

Portanto, os atos coatores confirmam que a decisão do DETRAN/PR

foi adotada sem o prévio, efetivo e indispensável contraditório.
69.

Essa conduta viola claramente os princípios do devido processo legal e

da segurança jurídica.
70.

A garantia ao contraditório é essencial para conferir higidez ao processo

administrativo. Sua necessidade é prevista pela Lei de Licitações (art. 49, §3º, da Lei
nº 8.666/19931), pela Lei do Processo Administrativo (art. 2º, caput, Lei nº
9.784/19992) e pela própria Constituição (art. 5º, LV3).

1

No caso de desfazimento do processo licitatório,
Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica,
interesse público e eficiência.
3
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o
contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
2
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71.

Para assegurar a efetividade do contraditório, a Lei nº 9.784/1999,

inclusive, estipula a necessidade de que o contraditório seja prévio à adoção da
decisã

art. 3º. O administrado tem os seguintes direitos perante a

Administração, sem prejuízo de outros que lhe sejam assegurados: (...) III - formular
alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objeto de
consideração pelo órgão competente
72.

Tratando especificamente sobre a contratação de empresas por meio de

credenciamento, a Lei paranaense de contratações públicas (nº 15.608/2007) estipula
expressamente a necessidade de que o eventual descredenciamento seja precedido do
Art. 25. O processo de credenciamento deve ser autorizado
pela autoridade competente, ser processado mediante a elaboração de edital pelo
órgão público interessado e atender aos seguintes requisitos: (...) VII estabelecimento das hipóteses de descredenciamento,
73.

No mesmo sentido, o art. 91, inciso III, da Lei Estadual nº 15.608/2007
.

74.

Ainda, há evidente violação ao art. 49 da Lei nº 8.666/1993, segundo o
por razões de

interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado,
pertinente e suficiente para justificar tal conduta [...]
75.

No caso concreto, os Impetrados não apreciaram e sequer decidiram a

impugnação administrativa apresentada pela Impetrante há mais de um mês. Ainda
assim, os Impetrados determinaram que a Impetrante opte pelo aditivo contratual ou
pela rescisão do contrato, o que configura flagrante violação do devido processo legal.
76.

Os atos coatores, portanto, violam frontalmente a orientação firmada

pelo E. Supremo Tribunal Federal (STF) em sede de repercussão geral, segundo a
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qual a revogação de ato administrativo que produza efeitos em favor de particular
deve ser antecedida de processo administrativo e de prévio contraditório:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE
CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE
SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Ao
Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados;
porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve
ser precedido de regular processo administrativo. 2. Ordem de revisão de
contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de
devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser
imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo
administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao
princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso extraordinário a que
se nega provimento (STF, RE 594296, Relator Ministro DIAS TOFFOLI,
Tribunal Pleno, julgado em 21.09.2011, REPERCUSSÃO GERAL
MÉRITO, DJe de 10.02.2012).
77.

Esse E. TJPR também tem concluído no mesmo sentido, assim como o

E. Superior Tribunal de Justiça:
DIREITO ADMININSTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA
CONTRA RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ATO ILEGAL. a) Conquanto a
rescisão do contrato administrativo seja prerrogativa da Administração,
mormente se descumprido o contrato, é imperativo que, previamente à
rescisão, seja concedida, ao Contratado, a oportunidade de se defender, de
contradizer o que alegado pela Administração e de provar o que ele próprio
alega. b) Inobservadas tais condicionantes, nulo será o ato que rescinde,
unilateralmente, o contrato, e que impõe outras sanções administrativas. 2)
APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA (TJPR,
ApCvReex. n.º 0001192-15.2017.8.16.0110, Rel. Des. LEONEL CUNHA, j.
em 31.07.2018).
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APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO.
PROCURADOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO. [...] ATO DE REVOGAÇÃO
QUE IMPLICOU INVASÃO NA ESFERA JURÍDICA DOS INTERESSES
INDIVIDUAIS DO ADMINISTRADO. OBRIGAÇÃO DE INSTAURAÇÃO
DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO EM QUE SEJAM
OBSERVADOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA COMO
CONDIÇÃO PARA REVOGAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO. SEGURANÇA
CONCEDIDA. O poder de autotutela não é absoluto. O Supremo Tribunal
Federal e o Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento pacificado
sobre a impossibilidade de supressão de gratificação sem a observância dos
princípios do contraditório e da ampla defesa, quando se de teus atos já se
originam efeitos concretos. RECURSO PROVIDO. (TJPR, Apelação nº
0000295-76.2017.8.16.0145, 5ª C.Cível, Ribeirão do Pinhal, Rel.: NILSON
MIZUTA, Julgado em 10.07.2018)
[...] II O acórdão recorrido adotou orientação firmada pelo Supremo
Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, segundo a qual não
obstante seja facultado ao Estado a revogação de atos reputados ilegalmente
praticados, se destes já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve
ser precedido de processo administrativo, observando-se o contraditório e a
ampla defesa. [...] (STJ, AgInt no REsp 1706949/CE, Rel. Ministra REGINA
HELENA COSTA, 1ª Turma, julgado em 22/03/2018, DJe de 11.04.2018).
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO.
CONTINUIDADE NO CERTAME POR FORÇA DE MEDIDA LIMINAR.
APROVAÇÃO. POSSE E EXERCÍCIO HÁ MAIS DE QUINZE ANOS.
ANULAÇÃO
DO
ATO
DE
NOMEAÇÃO.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
NECESSIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 3/STF. SEGURANÇA
CONCEDIDA. [...] 2. Consoante inteligência da Súmula 473/STF, a
Administração, com fundamento no seu poder de autotutela, pode anular seus
próprios atos, desde que ilegais. Ocorre que, quando tais atos produzem
efeitos na esfera de interesses individuais, mostra-se necessária a prévia
instauração de processo administrativo, garantindo-se a ampla defesa e o
contraditório, nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal, 2º da Lei
9.784/99 e 35, II, da Lei 8.935/94. 3. Segurança concedida para anular o ato
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impugnado, restaurando-se o status quo ante. (STJ, MS 15.469/DF, Rel.
Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro ARNALDO ESTEVES
LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/05/2011, DJe 20/09/2011)4
78.

Assim, resta evidente a ilegalidade da edição, sem o prévio

contraditório, dos atos coatores, que, de modo abrupto, na prática, acarretam a
revogação ou a anulação tácita do Edital de Credenciamento nº 001/2018 e do próprio
Contrato nº 105/2018, celebrado com a Impetrante.
IV.4

A ausência de previsão legal para as alterações contratuais pretendidas

pelo DETRAN/PR
79.

A Lei Estadual nº 15.608/2007 elenca, de modo taxativo, apenas 3 (três)

hipóteses fáticas que autorizam a alteração dos valores estipulados nos contratos
administrativos a título de remuneração do particular:
Art. 112. Os contratos regidos por esta Lei podem ser alterados pela
Administração Pública, precedidos das devidas justificativas:
§ 3º. O valor do contrato pode ser alterado quando:
I - a alteração for conseqüência dos casos dos incisos I a III do parágrafo
anterior;
II - visar a restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre
os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa
remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do
equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem
fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém, de conseqüências incalculáveis,
retardadoras ou impeditivas da execução do ajustado, ou ainda, em caso de
força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica
extraordinária e extracontratual;
4

Ver também: RMS 28.266/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX
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III - ocorrer a criação, extinção ou alteração de quaisquer tributos ou encargos
legais, ou a superveniência de disposições legais, após a data da apresentação
da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, que deverão
ser revistos para mais ou para menos, conforme o caso .
80.

Como se percebe, a Notificação Administrativa nº 001/2019 (doc.17) e

o Ofício nº 374/2019 (doc.21) não estão fundamentados em nenhuma dessas
hipóteses taxativamente previstas na Lei Estadual que disciplina os contratos
administrativos.
81.

Em razão disso, são manifestamente ilegais as alterações contratuais

pretendidas pelo DETRAN/PR, especialmente aquelas que se relacionam com a
alteração da remuneração pactuada em favor da Impetrante, que possui contrato
administrativo regularmente celebrado e plenamente válido (doc.06).
82.

Essa questão, inclusive, foi objeto da impugnação administrativa

apresentada pela Impetrante em 22.07.2019 e ainda não respondida pelo
DETRAN/PR.
IV.5

O motivo da resistência dos Impetrados em decidir a impugnação

administrativa da Impetrante: a inexistência de estudos técnicos que amparem
as alterações contratuais pretendidas pelo DETRAN/PR
83.

Como se demonstrou, até a presente data, os Impetrados não apreciaram

e não proferiram qualquer decisão

sobre a impugnação

administrativa

tempestivamente apresentada pela Impetrante.
84.

O motivo é um só: os Impetrados não dispõem de fundamentação válida

para refutar os argumentos contidos na impugnação, especialmente no que concerne
à inexistência de estudos técnicos para justificar a alteração de valor pretendida pelo
DETRAN/PR para a remuneração do serviço para o qual a Impetrante está contratada.
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85.

Em 15.07.2019, via e-mail, o DETRAN/PR disponibilizou à
Estudos desenvolvidos para estabelecimento do valor do
(doc.18), o documento intitulado

Estimativa de Valores para Concessão de Serviço de Registro de Contratos de
Financiamento de Veículos
86.

19).

Ocorre que o referido documento é absolutamente imprestável para a

motivação do novo valor de remuneração que o DETRAN/PR pretende impor às
empresas contratadas em decorrência do Edital nº 001/2018.
87.

Em primeiro lugar, o referido estudo foi realizado no longínquo

ano de 2015, portanto há 4 (quatro anos), quando o país vivia outra realidade
econômica, inclusive com a cotação do dólar em patamar próximo à metade do
atual. Além disso, os valores apresentados no referido estudo sequer foram
atualizados monetariamente por esse DETRAN/PR.
88.

Em segundo lugar, a leitura do documento revela que aquele estudo se

baseou em realidade absolutamente diversa da que ora se coloca. Naquela época, não
se falava no credenciamento de empresas para a prestação de serviços, mas na
celebração de um contrato de concessão.
89.

Por isso, naquela época, o DETRAN/PR promoveu estudos que se

basearam na prestação dos serviços por uma única empresa, em regime de
exclusividade e por meio de contrato de concessão com garantia de vigência de
15 (quinze) anos (doc.19):

90.

Ora, com a garantia da prestação do serviço pelo prazo de 15 (quinze)

anos em regime de exclusividade, a empresa concessionária evidentemente teria
18
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condições de diluir em prazo mais longo a amortização dos investimentos por ela
realizados.
91.

Portanto, com todo o respeito, é evidente que os Impetrados não

realizaram qualquer estudo técnico para justificar o novo valor proposto para a
prestação do serviço, o que torna ainda mais arbitrária e antijurídica a pretensão do
DETRAN/PR de impor à Impetrante que se submeta ao aditivo contratual, sob pena
da rescisão do próprio contrato.
92.

Note-se que os Impetrados se socorrem de

longínquo ano de 2015, em contexto absolutamente distinto. Além disso, o referido
sequer possui autoria ou assinatura, de modo que nem mesmo é possível
saber se o referido estudo foi efetivamente concluído à época, ou se não se tratou
de apenas um rascunho ou de uma minuta preliminar.
93.

Portanto, com todo o respeito, é evidente que a análise empreendida

pelo DETRAN/PR naquela época não se presta à indispensável motivação dos atos
administrativos praticados agora, em 2019.
94.

Em outras palavras, mesmo que as alterações contratuais pretendidas

pelo DETRAN/PR fossem lícitas e tivessem previsão legal
visto

e não possuem, como

a tibieza da fundamentação técnica utilizada pelo ente público, amparada em

suposto estudo de 2015, violaria claramente as exigências do art. 112, §11, da Lei
Estadual nº 15.608/20075.
IV.6
95.

A violação da segurança jurídica
Os atos coatores, ao criarem absoluta e desnecessária insegurança

jurídica, também violam diversos dispositivos do Decreto-Lei nº 4.657/1942 (Lei de

5

Art. 112. Os contratos regidos por esta Lei podem ser alterados pela Administração Pública, precedidos
das devidas justificativas: (...) § 11 A revisão do preço original do contrato, quando imposta em decorrência
das disposições deste artigo, dependerá da efetiva comprovação do desequilíbrio, das necessárias
justificativas, dos pronunciamentos dos setores técnico e jurídico e da aprovação da autoridade competente .

19
Rua Marechal Deodoro, 497, 13º andar Curitiba PR
www.dotti.adv.br
www.barrettorost.com.br

80020-320

contato@barrettorost.com.br

41) 3306-8000
-1015

Introdução às Normas do Direito Brasileiro), a começar pelo que dispõe o art. 30: As
autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação
das normas, inclusive por meio de regulamentos, súmulas administrativas e respostas
a consultas .
96.

No caso concreto, os atos praticados pelos Impetrados promovem

exatamente o contrário: a criação de intensa e desnecessária insegurança jurídica, que,
se não for obstada, acarretará danos ao interesse público, com a criação de passivos
futuros em desfavor do Estado do Paraná, como consequência do desequilíbrio
econômico-financeiro que as alterações contratuais pretendidas pelos Impetrados,
desprovidas dos indispensáveis estudos, causarão à Impetrante e às demais empresas
regularmente contratadas.
97.

Essas questões foram, inclusive, objeto da r. decisão proferida pelo

eminente Desembargador WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA, no
exercício da Presidência do E. TJPR, quando da análise do pedido de suspensão de
liminar formulado pelo DETRAN/PR em face da r. decisão liminar proferida pelo d.
Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Curitiba nos autos do Mandado de Segurança
nº 0001233-38.2019.8.16.0004 (doc.13):
A respeito disso, cumpre observar que

. E, na medida em que presume-se
ao menos

a concorrerem com ela só estavam aptos prestadores de

serviço semelhante credenciados durante o prazo de trinta dias da
publicação do edital 01/2018 (ver o artigo 27 respectivo),
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. (...) Noutro giro, ainda que o requerente aponte
que o Tribunal de Contas do Estado do Paraná tenha recomendado a

processo administrativo), observa-se que

. Assim,
o argumento de desequilíbrio no mercado de registro de contratos no
âmbito do Estado do Paraná não se reveste de relevância apta a
configurar ofensa à ordem pública (doc.13).
98.

Daí a relevância de se observarem também os artigos 20 e 21 do

Decreto-Lei nº 4.657/1942, que apontam para a importância de a motivação do ato
administrativo tomar em consideração as consequências práticas da decisão adotada:
Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se
decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam
consideradas as consequências práticas da decisão. Parágrafo único. A
motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta
ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma
administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas.
Art. 21. A decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou
judicial, decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou
norma administrativa deverá indicar de modo expresso suas
consequências jurídicas e administrativas. Parágrafo único. A decisão a
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que se refere o caput deste artigo deverá, quando for o caso, indicar as
condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e
equânime e sem prejuízo aos interesses gerais, não se podendo impor aos
sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função das peculiaridades do
caso, sejam anormais ou excessivos .
99.

Portanto, a ilegalidade dos atos coatores é manifesta, não apenas por

terem sido produzidos sem o prévio e indispensável contraditório, como também por
provocarem danos insuportáveis aos direitos da Impetrante e ao próprio interesse da
coletividade.
IV.7

A tentativa dos Impetrados de contornar as rr. decisões judiciais

proferidas nos autos do Mandado de Segurança nº 0001233-38.2019.8.16.0004
100.

A

imposição

do

DETRAN/PR

de

alterações

no

Contrato

Administrativo nº 105/2018 viola a r. decisão judicial proferida nos autos do
Mandado de Segurança nº 0001233-38.2019.8.16.0004, que deferiu a liminar
para o fim de determinar a imediata suspensão da portaria 013/2019-DG,
bem como determino a
suspensão do edital n. 01/2019
10).
101.

Referida decisão liminar, como se demonstrou, já foi, inclusive,

confirmada por v. acórdão prolatado pela 4º Câmara Cível do E. TJPR (doc.12) e por
r. decisão proferida pela d. Presidência do E. TJPR (doc.13).
102.

Essas rr. decisões judiciais, de forma unânime, obstaculizaram a

pretensão do DETRAN/PR de levar adiante novo processo de credenciamento e
asseguraram a continuidade do Contrato Administrativo nº 105/2018.
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103.

Contudo, por meio da Notificação Administrativa nº 001/2019 e do

Ofício nº 374/2019, o DETRAN/PR pretende impor rigorosamente as mesmas
alterações que haviam sido objeto do Edital suspenso pelo Poder Judiciário.
104.

Em outras palavras, os atos coatores ora impugnados não passam

de uma repetição, travestida com outra roupagem, do Edital nº 01/2019, que foi
suspenso pelo Poder Judiciário.
105.

Ademais, na prática, as modificações editalícias e contratuais impostas

pelos atos coatores representam verdadeira desnaturação do Edital nº 001/2018 e do
próprio Contrato Administrativo nº 105/2018, o que configura, com todo o respeito,
clara tentativa dos Impetrados de se esquivar do cumprimento das rr. decisões
proferidas pelo Poder Judiciário no bojo do Mandado de Segurança nº 000123338.2019.8.16.0004.
V
106.

A NECESSIDADE DA CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR
A Impetrante necessita de proteção jurisdicional em caráter liminar (art.

7º, III, da Lei nº 12.016/2009).
107.

A probabilidade do direito é evidente e restou amplamente demonstrada

nos tópicos anteriores.
108.

Na prática, os atos coatores, sem oportunizar o efetivo exercício do

contraditório, pretendem impor profundas alterações no Edital de credenciamento nº
001/2018 e no Contrato n° 105/2018, reduzindo para menos da metade o valor
pactuado para a remuneração pela prestação do serviço contratado, o que
inequivocamente produz graves efeitos no patrimônio jurídico da Impetrante.
109.

Ainda, como se demonstrou, os Impetrados não responderam à

impugnação administrativa apresentada pela Impetrante e sequer concederam vista e
cópia aos autos do processo administrativo instaurado, se é que foi efetivamente
instaurado algum processo.
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110.

Por outro lado, o perigo de dano reside precisamente no fato de que

o Ofício nº 374/2019, de 23.08.2019, anunciou que as alterações contratuais
impostas pelos Impetrados já estarão em vigor a partir do próximo dia
01.09.2019 (doc.21):

111.

Portanto, o perigo da demora é evidente, pois, já a partir da próxima

semana, estará em vigor o novo preço para a prestação do serviço, que, com todo o
respeito, foi fixado pelo DETRAN/PR sem estudos técnicos, de modo absolutamente
arbitrário e aleatório, bem como sem o indispensável exercício do contraditório.
112.

Diante disso, a Impetrante pede a concessão de medida liminar que

determine a suspensão dos atos coatores (Notificação Administrativa nº
001/2019

doc.17 e Ofício nº 374/2019

doc.21), mantendo-se a prestação do

serviço de registro de contratos com base na redação original do Edital de
Credenciamento nº 001/2018 e dos contratos administrativos dele decorrentes
até que seja resolvido o presente mandado de segurança ou até que os contratos
sejam encerrados.
113.

O deferimento do pedido liminar não tem potencial para acarretar

quaisquer danos inversos. Até porque, como se demonstrou, a suspensão dos atos
coatores é fundamental para assegurar que o serviço público de registro de contratos
continue sendo prestado regularmente à sociedade.
114.

Por fim, a medida liminar ora pleiteada é plenamente reversível.
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VI CONCLUSÃO
115.

Diante de todo o exposto, a Impetrante requer a concessão da medida

liminar nos termos acima expostos.
116.

Requer a notificação dos Impetrados para que cumpram de imediato a

r. liminar e prestem informações no prazo legal.
117.

Requer-se, ainda, a intimação do órgão de representação judicial do

DETRAN/PR para que, querendo, ingresse no feito.
118.

Ao final, a Impetrante pede a prolação de r. sentença que, ao confirmar

a liminar, conceda a segurança pleiteada para se reconhecer e declarar: a) a
ilegalidade das omissões dos Impetrados quanto aos deveres de (i) instaurar regular
processo administrativo; (ii) conceder à Impetrante vista e cópia do processo
administrativo; e (iii) analisar e decidir a impugnação administrativa apresentada
pela Impetrante em 22.07.2019; b) a ilegalidade dos atos coatores (Notificação
Administrativa nº 001/2019 doc.17 e Ofício nº 374/2019 doc.21), que, na prática,
acarretam a completa desnaturação do Edital de credenciamento nº 001/2018 e do
Contrato administrativo nº 105/2018, configurando revogação ou anulação, sem que
a Impetrante, na qualidade de parte signatária do contrato, tenha tido a possibilidade
de prévio e efetivo exercício do contraditório.
Atribui à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Pede deferimento.
Curitiba/PR, 26 de agosto de 2019.

Francisco Zardo

Ricardo Barretto de Andrade

OAB/PR nº 35.303

OAB/DF nº 32.136

Mariana Mello Lombardi
OAB/DF nº 53.879
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