
 
 

EXCELENTÍSSIMO(a) JUIZ(a) FEDERAL DA ___ VARA FEDERAL DA FAZENDA PÚBLICA 

DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CURITIBA, SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARANÁ 

 

 

 

   

 

 

 

MAURÍCIO THADEU DE MELLO E SILVA, brasileiro, casado, Deputado Estadual do 

Paraná portador do RG 6.114.000-0, SESP/PR, inscrito no CPF 876.073.281-49, 

com endereço profissional na Praça Nossa Senhora da Salete, s/n, Assembleia 

Legislativa do Paraná, Gabinete 101, Curitiba, Paraná; e ARILSON CHIORATO, 

brasileiro, casado, administrador, em exercício do mandato de Deputado Estadual, 

portador do RG. 5.580.360-9 SSP/PR e inscrito no CPF/MF nº 019.899.539-30, 

estabelecido à Assembleia Legislativa do Paraná, Praça Nossa Senhora de Salette, 

s/n, gab. 505, Centro Cívico, CEP: 80530-911, (41) 3350 4313, 

gabinetearilson@assembleia.pr.leg.br, vêm respeitosamente diante de Vossa 

Excelência, por intermédio de seu procurador infra-assinado, com escritório 

profissional à Rua Estados Unidos, 2452, Boa Vista, Curitiba/PR; e ajuizar  

 

AÇÃO POPULAR c/c PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR, 

 

ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público, com sede administrativa 

nesta capital, que deverá ser citado, na pessoa de seu representante legal, Senhor 

Procurador-Geral do Estado, à Rua Conselheiro Laurindo, nº 561, Ed. Aspen; 

UNIÃO FEDERAL, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ, ob nº 

00.394.411/0001-09, com endereço no Palácio do Planalto, sito à Praça dos Três 

Poderes, s/nº, o qual deverá ser citado por meio da Advocacia-Geral da União, com 

endereço no SAS Qd. 03, Lote 5/6 – Ed. Multi Brasil Corporate, 7º e 8º Andar, 

Brasília – DF,Cep: 70070-030 

 

 

mailto:gabinetearilson@assembleia.pr.leg.br


 
 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANA - DER, 

pessoa jurídica de direito público, devidamente inscrita no CNPJ nº 

76.669.324/0001-89, com sede à Avenida Iguaçu, 420, CEP: 80320-902, 

Curitiba/PR; 

AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE INFRAESTRUTURA 

DO ESTADO DO PARANÁ – AGEPAR, inscrita no CNPJ nº 16.984.997/0001-00, com 

sede à Rua Eurípedes Garcez do Nascimento, nº 1004, Bairro Ahú, CEP 80.540-

280, na Capital do Estado do Paraná; 

DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, autarquia federal, 

com sede em Brasília/DF, no SAN, Quadra 3, Lote A, Edifício Núcleo dos 

Transportes, Sala 1S4.38, CNPJ 04.892.707/0001-00;  

 ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres, autarquia federal, com sede 

em Brasília/DF, no SCES, trecho 03, lote 10, Projeto Orla Polo 8, CNPJ 

04.898.488/0001-77. 

RODONORTE - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS INTEGRADAS S/A, devidamente 

inscrita no CNPJ nº 02.221.531/0006-44, com endereço para receber citação à 

Rodovia BR 376, km 537,78, Palmeira/PR, CEP: 84.130-000; 

RODOVIA DAS CATARATAS S.A. - ECOCATARATAS, devidamente inscrita no CNPJ nº 

02.228.721/0009-36, com endereço para receber citação à Rodovia BR 277, km 

574+300, s/n, Cascavel/PR, CEP 85.823-500; 

CAMINHOS DO PARANA S/A, pessoa jurídica de direito privado, devidamente 

inscrita no CNPJ nº 02.221.358/0001-70, com endereço para receber citação à 

Rua Luiz Fernando Gomes, 130, Irati/PR, CEP: 84.500-000 

EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO NORTE S/A - ECONORTE, pessoa 

jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ nº 02.222.736/0001-30, 

com endereço para receber citação à Rua Seimu Oguido, 242, Londrina/PR, CEP: 

86.075-140; 

RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANA S/A - VIAPAR, pessoa jurídica de direito 

privado, devidamente inscrita no CNPJ nº 02.191.601/0001-54, com endereço 

para receber citação à Rodovia PR 317, 7246, Parque Industrial, Maringá/PR, CEP: 

87.065-005, pelos fatos e fundamentos que passa a expor. 

 

LEGITIMIDADE ATIVA 

O autor é brasileiro, regular com a Justiça Eleitoral (título eleitoral em anexo), 

com amparo no Art. 1º da Lei nº 4.717 de 29 de junho de 1965 e, portanto, tem 



 
 

direito ao ajuizamento de AÇÃO POPULAR, que se substância num instituto legal de 

Democracia. 

É direito próprio do cidadão participar da fiscalização da gestão do 

Patrimônio Público, a fim de que estejam em conformidade com os Princípios da 

Moralidade e da Legalidade e o instrumento da ação popular é uma das forma de 

realizar essa atividade fundamental em regimes democráticos, como o Brasileiro. 

 

LEGITIMIDADE PASSIVA 

 

 O Estado do Paraná possui legitimidade para figurar no polo passivo da 

presente demanda, na medida em que tanto a AGEPAR quanto o DER estão 

vinculados ao Poder Executivo Estadual. 

 O DER figura no polo passivo por ser o responsável direto pela assinatura 

dos contratos.  

 A AGEPAR e o seu Diretor Presidente constam no polo passivo em razão de 

terem realizado os cálculos que ensejaram a presente demanda, bem como em 

razão de terem tomado providências de forma a unicamente impedir novos 

reajustes no valor da tarifa dos pedágios no Paraná, mas não terem tomado 

qualquer providência em relação ao ressarcimento.  

 Por sua vez, a União, o DNIT e a ANTT constam no polo passivo por serem 

diretamente interessadas na causa, bem como por se tratarem de rodovias 

federais, as quais foram cedidas temporariamente ao Estado do Paraná (pelo então 

Ministério do Estado dos Transportes). Neste sentido, inclusive: 

 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGÊNCIA 

NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE. POLO PASSIVO. RODOVIA 

FEDERAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. 1) A União Federal é 

parte interessada no presente feito, já que o debate incide sobre 

rodovia federal, mesmo que tenha havido delegação ao Estado. 2) 

Em razão do Termo de Transferência e subrogação de fls. 110/111, a 

Agência Nacional de Transportes Terrestres-ANTT sub-rogou-se nos 

direitos e obrigações do Ministério dos Transportes, referente ao 

contrato de concessão, ora em foco. Logo, a ANTT deve integrar o 

polo passivo da demanda, o que atrai a competência federal para o 

julgamento da presente ação” (AI 2006.04.00.032057-4, 3ª T., Rel. 

Des. VÂNIA HACK DE ALMEIDA, DJ 22.8.2007). 



 
 

 

 Por fim, constam as concessionárias no polo passivo da presente demanda 

que se beneficiaram diretamente dos valores recebidos a maior, decorrentes do 

erro de cálculo aqui apresentado. 

 Portanto, constam todos os sujeitos previstos no art. 6º da Lei 

4.717/1.965.1 

  

DO CABIMENTO 

 Como se demonstrará abaixo, estão presentes tanto a lesividade quanto a 

ilegalidade do ato impugnado por meio desta demanda, ou seja, perfeitamente 

cabível o ajuizamento e processamento desta ação constitucional. 

 

DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL  

A competência para processamento e julgamento dos fatos recai sobre a 

Justiça Federal por se tratar de questão relativa à exploração de rodovia federal por 

meio de contrato de concessão no qual a ANTT, agência reguladora nacional, figura 

como representante da União.  

Veja-se, a Constituição da República dispõe em seu art. 109, inciso I, ser da 

competência dos juízes federais o processamento e julgamento das causas “em 

que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas 

na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de 

acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho”.  

A regra de competência assinalada no artigo 109, inciso I da Constituição 

Federal é absoluta, definida em razão das pessoas que figuram no processo como 

autoras, rés, assistentes ou oponentes. No presente caso, além das rodovias serem 

todas federais, denota-se que a União e o então Departamento Nacional de 

Estradas e Rodagem – DNER (extinto em 2002), participaram da assinatura dos 

contratos, ou seja, firma-se, com mais razão, a competência da Justiça Federal. 

Inclusive, os procedimentos em face das concessionárias ou propostos por elas, 

sempre foram processados e julgados na Justiça Federal2.  

                                                           
1
 Art. 6º A ação será proposta contra as pessoas públicas ou privadas e as entidades referidas no art. 1º, 

contra as autoridades, funcionários ou administradores que houverem autorizado, aprovado, ratificado 
ou praticado o ato impugnado, ou que, por omissas, tiverem dado oportunidade à lesão, e contra os 
beneficiários diretos do mesmo 
2
 A exemplo (TRF4): SL 1998.04.01.056815-6/PR, Des. ELLEN GRACIE NORTHFLEET; AI 

2000.04.01.092190-4/PR, Des. THOMPSON FLORES LENZ; AI 2001.04.01.088622-2/RS, Des. EDGAR 



 
 

A esse respeito, importante colacionar a seguinte decisão, do Superior 

Tribunal de Justiça: 

  

CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA 

ESTADUAL. AÇÃO CAUTELAR, CIVIL PÚBLICA E DECLARATÓRIA. DANOS 

AO MEIO AMBIENTE. CONTINÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 

FEDERAL. 1. A competência da Justiça Federal, prevista no art. 109, I, 

da Constituição, tem por base um critério subjetivo, levando em 

conta, não a natureza da relação jurídica litigiosa, e sim a identidade 

dos figurantes da relação processual. Presente, no processo, um dos 

entes ali relacionados, a competência será da Justiça Federal. [..] (CC 

90.722/BA, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, Rel. p/ Acórdão Ministro 

TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/06/2008, 

DJe 12/08/2008) 

 

 Desta feita, perfeitamente competente o presente juízo para 

processamento e julgamento do feito. 

 

DOS FATOS 

  

Antes de tratar dos fatos que envolvem a presente ação, importante trazer à 

baila conceito essencial para entender toda a situação, utilizado de forma geral nas 

concessões, qual sejam: 

 Degrau Tarifário. É adicional percentual que tem como escopo 

incentivar a duplicação de rodovias, só pode ser concedido após o 

término da obra.  

De acordo com a própria AGEPAR: 

 

“Note-se que as Concessões Rodoviárias do Estado do Paraná 

apresentaram uma disposição bastante moderna no ambiente 

regulatório que é a regulação por incentivos, em que Concessionária 

é incentivada a realizar a duplicação para que ela possa se 

                                                                                                                                                                          
LIPPMANN JÚNIOR; AI 2003.04.01.059563-7/PR, Des. THOMPSON FLORES LENZ; AI 2004.04.01.009720-
4/PR, Des. VALDEMAR CAPELETTI; AI 2004.04.01.010567-5/PR, Des. VALDEMAR CAPELETTI; AI 
2004.04.01.013335-0/PR, Des. VALDEMAR CAPELETTI. No STJ, o entendimento foi consolidado no CC 
34.199/RJ, Min. GARCIA VIEIRA. 



 
 

beneficiar de um retorno financeiro adicional (bônus) resultante de 

uma tarifa inicial maior, caso contrário, se o segmento definido (...) 

do contrato não estiver com sua duplicação totalmente concluída e 

em perfeitas condições de tráfego a Concessionária deverá prestar 

o serviço com uma tarifa menor, consequentemente, sem o direito a 

este bônus ou retorno financeiro adicional. O percentual de 

acréscimo utilizado para atingir essa tarifa mais elevada a ser 

aplicada no Ano ‘n’ é comumente chamado de "Degrau Tarifário". 

(...) não guarda qualquer relação com o gasto da obra. ele é dado a 

partir do momento que a duplicação é concluída e garantido até o 

final do contrato”3. 

 

Ou seja, o chamado degrau tarifário tem como objetivo incentivar a 

duplicação de rodovias pelas concessionárias, só podendo ser percebida após a 

conclusão de referida duplicação.  

Desta feita, ultrapassados o conceito básico, passa-se a discorrer acerca 

dos fatos que ensejaram a presente ação. 

Em 2019 foi publicada notícia afirmando que a AGEPAR estaria avaliando a 

possibilidade de recalcular os valores das tarifas de pedágio do Paraná, excluindo-

se o chamado “degrau tarifário por pista dupla”4, já que referido “bônus” estava 

sendo cobrado sem o cumprimento das obras que o  justificariam.  

 Este benefício tinha previsão em 5 dos 6 lotes das rodovias (14 das 26 

praças) concessionadas do Paraná, nos quais são concessionárias as rés da 

presente demanda, e tinha como escopo compensar a duplicação de referidas 

pistas. 

 Em razão disso fora protocolado pedido (nº 16.755.108-4/2020), via Lei de 

Acesso à Informação, destinado ao DER – Departamento de Estradas de Rodagens, 

requerendo que fossem fornecidas informações sobre este tema, inclusive sobre os 

valores que as concessionárias teriam recebido a maior pela duplicação. 

 Referido pedido foi respondido, informando que quem poderia fornecer as 

informações seria a AGEPAR, motivo pelo qual houve novo ofício enviado ao Diretor 

Geral daquele órgão (Protocolado nº 17.489.148-6), em anexo. 

 Na resposta ao ofício, foi informado por referida agência o seguinte:  

                                                           
3
 https://www.documentador.pr.gov.br/documentador/pub.do?action=d&uuid=@gtf-escriba-

agepar@83d0453a-47f3-4d0d-8d8a-ac7fd9aee2db&emPg=true 
4
 https://www.folhadelondrina.com.br/economia/agepar-quer-o-fim-do-degrau-tarifario-de-pista-

dupla-para-rodovias-sem-duplicacao-2962130e.html 



 
 

Inicialmente, informa-se que, em razão das falhas 

observadas pela Agepar, que dizem respeito ao degrau de 

pista dupla e à depreciação, foram abertos processos 

administrativos para cada concessionária, a fim de avaliar a 

pertinência de correção das tarifas fixadas nos termos 

aditivos pactuados entre o Estado do Paraná e as 

respectivas concessionárias.  

Assim, a presente Informação apresentará o andamento dos 

processos de autotutela na seguinte ordem: Econorte; 

Viapar; Ecocataratas; Caminhos do Paraná; Rodonorte; e 

Ecovia. (fls. 23 do protocolado em anexo). 

Ainda, informaram a existência dos seguintes procedimentos administrativos 

de autotutela, com relação ao Degrau Tarifário: 

 Protocolo nº 16.844.032-4, relativo à ECONORTE, em que se 

averiguou desequilíbrio na ordem de R$ 744.962.295,115; 

 Protocolo nº 16.844.101-0, relativo à VIAPAR, em que se constatou 

desequilíbrio no importe de R$ 202.724.042,516; 

 Protocolo nº 16.844.187-8, da ECOCATARATAS, com desequilíbrio 

no valor de R$ 1.443.686.971,806; 

 Protocolo nº 17.134.509-0, da CAMINHOS DO PARANÁ, com 

desequilíbrio no valor de R$ 1.121.463.247,657; 

 Protocolo nº 16.844.752-3, que avalia o reajuste requerido pela 

RODONORTE, com desequilíbrio calculado no valor de R$ 

6.404.614.997,048; 

 

Ou seja, denota-se que em razão de bonificações pagas pelos usuários a 

título de degrau tarifário, foram as tarifas reajustadas a maior, ensejando houve 

desequilíbrio financeiro e valores pagos a mais no valor total de R$ 

9.917.451.554,11 (nove bilhões, novecentos e dezessete milhões, quatrocentos e 

                                                           
5
 Ata da Reunião Extraordinária 026/2020: 

https://www.documentador.pr.gov.br/documentador/pub.do?action=d&uuid=@gtf-escriba-
agepar@1fde2c86-4c92-43e3-97a3-bba8dbf1cc9e&emPg=true 
6
 Ata da Reunião do Conselho Diretor 023/2020: 

https://www.documentador.pr.gov.br/documentador/pub.do?action=d&uuid=@gtf-escriba-
agepar@82966b97-1709-4a50-883e-20739818bdaa&emPg=true 
7
 Ata da Reunião Ordinária 027/2020:  

https://www.documentador.pr.gov.br/documentador/pub.do?action=d&uuid=@gtf-escriba-
agepar@aa1dc583-07b1-486c-8d0e-9cbbfca874b2&emPg=true 
8
 Reunião de Conselho Diretor 010/2021: 

https://www.documentador.pr.gov.br/documentador/pub.do?action=d&uuid=@gtf-escriba-
agepar@f04a7446-05ea-4001-80da-0e7d054ad33a&emPg=true 

https://www.documentador.pr.gov.br/documentador/pub.do?action=d&uuid=@gtf-escriba-agepar@1fde2c86-4c92-43e3-97a3-bba8dbf1cc9e&emPg=true
https://www.documentador.pr.gov.br/documentador/pub.do?action=d&uuid=@gtf-escriba-agepar@1fde2c86-4c92-43e3-97a3-bba8dbf1cc9e&emPg=true
https://www.documentador.pr.gov.br/documentador/pub.do?action=d&uuid=@gtf-escriba-agepar@82966b97-1709-4a50-883e-20739818bdaa&emPg=true
https://www.documentador.pr.gov.br/documentador/pub.do?action=d&uuid=@gtf-escriba-agepar@82966b97-1709-4a50-883e-20739818bdaa&emPg=true
https://www.documentador.pr.gov.br/documentador/pub.do?action=d&uuid=@gtf-escriba-agepar@aa1dc583-07b1-486c-8d0e-9cbbfca874b2&emPg=true
https://www.documentador.pr.gov.br/documentador/pub.do?action=d&uuid=@gtf-escriba-agepar@aa1dc583-07b1-486c-8d0e-9cbbfca874b2&emPg=true
https://www.documentador.pr.gov.br/documentador/pub.do?action=d&uuid=@gtf-escriba-agepar@f04a7446-05ea-4001-80da-0e7d054ad33a&emPg=true
https://www.documentador.pr.gov.br/documentador/pub.do?action=d&uuid=@gtf-escriba-agepar@f04a7446-05ea-4001-80da-0e7d054ad33a&emPg=true


 
 

cinquenta e um mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e onze centavos), 

ensejando enriquecimento ilícito das concessionárias. 

O desequilíbrio decorreu justamente da cobrança indevida do “degrau 

tarifário”, na medida em que este foi utilizado para cálculo da tarifa a ser cobrada, 

sem que as Concessionárias tivessem finalizado as obras de duplicação (causando 

lesão ao patrimônio público). 

Existe previsão contratual expressa (cláusula II dos contratos) de que os 

anexos compõem o instrumento firmado pra todos os efeitos legais e contratuais. 

 

Veja-se, o anexo VIII, item 3, de cada um dos contratos9 firmados com as 

concessionárias (que, por sinal, são praticamente idênticos), trazia o seguinte 

comparativo entre a tarifa inicial sem o degrau tarifário e com o degrau tarifário: 

 

Econorte (contrato 071/1997): 

 

 

                                                           
9
 http://www.der.pr.gov.br/Pagina/Contratos-e-Termos-Aditivos-das-Rodovias-Concedidas 

http://www.der.pr.gov.br/Pagina/Contratos-e-Termos-Aditivos-das-Rodovias-Concedidas


 
 

Viapar (contrato 072/1997): 

 

Ecocataratas (contrato 073/1997): 

 

Caminhos do Paraná (contrato 074/1997): 

 

Rodonorte (contrato 075/1997): 

 

Veja-se, a tarifa básica “ano n” se tratava exatamente do ano em que a 

duplicação fosse realizada e, então, a tarifa básica passaria a ser cobrada com 

valor maior. Porém, mesmo sem realizar referidas duplicações, situação totalmente 

evidenciada no pedido de informação e pareceres técnicos anexos, as 

concessionárias cobraram as tarifas a maior. 



 
 

Apenas para exemplificação, já que referida informação consta em todos os 

contratos:  

  

 

Não obstante, denota-se que a única providência tomada até o presente 

momento foi a suspensão do reajuste da tarifa e determinação para que fosse 

apresentado novo cálculo, observando a não incidência do degrau tarifário. Ainda, 

sequer ocorreram as alterações no cálculo, seja por conta de medidas judiciais 

ajuizadas pelas concessionárias, seja por estarem aguardando sua inclusão na 

pauta de reuniões do conselho diretor da AGEPAR (desde 2018/2019). 

 Inclusive, exatamente neste sentido informou o Diretor-Presidente da 

AGEPAR (fls. 33 do Protocolado):  

 

 



 
 

Ou seja, depreende-se de referido documento que foram adotadas medidas 

visando corrigir as tarifas (sendo certo pelos cálculos técnicos que estas foram 

cobradas indevidamente), porém, ainda não foram tomadas ou efetivadas 

quaisquer medidas visando restituir o prejuízo sofrido pela não realização das 

obras, bem como para reaver os valores recebidos a maior pelas concessionárias.  

 

DO DIREITO 

 

 Da comprovada Ilegalidade  

 Inicialmente, cabe destacar que a ilegalidade no presente caso é patente, 

na medida em que a cobrança do “degrau tarifário” se concretizou antes da 

realização das necessárias duplicações das pistas, como comprovada e 

demonstrada em documento exarado pela própria AGEPAR. Veja-se, nas palavras 

de Hely Lopes Meirelles:  

 

“na administração pública não há liberdade nem vontade pessoal. […]. A lei 

para o particular significa ‘poder fazer assim’; para o administrador público 

significa ‘deve fazer assim’” 

   

 O contrato firmado entre DER e Concessionárias estabelecia, de forma clara, 

consoante parecer técnico já citado supra, quando da conceituação dos termos, 

que a cobrança do “degrau tarifário” só poderia ocorrer após a realização da 

duplicação da pista. Nos documentos oficiais acostados, emitidos pela própria 

AGEPAR, denota-se que as cobranças se realizaram mesmo sem a duplicação, ou 

seja, em desacordo com o contrato vigente, de forma absolutamente ilegal e 

abusiva.  

 Ora, a cobrança indevida do “bônus” decorrente da duplicação ensejou 

enriquecimento ilícito das rés, no montante informado pela própria AGEPAR, de R$ 

9.917.451.554,11 (nove bilhões, novecentos e dezessete milhões, quatrocentos e 

cinquenta e um mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e onze centavos)  e, por 

consequência, evidente ilegalidade,  na medida em que referido tipo de lucro é 

expressamente vedado em nosso ordenamento jurídico. 

 Assim dispõe o art. 884 do Código Civil:  



 
 

Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de 

outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a 

atualização dos valores monetários. 

 Inclusive esse enriquecimento ilícito enseja, em tese, até mesmo 

improbidade administrativa sendo necessária a responsabilização de agentes, 

consoante Lei nº 8.429, de 2 de Junho de 1992 e, neste sentido, requer seja 

remetida cópia desta petição ao MPE para que se proceda a análise e 

responsabilização dos agentes públicos responsáveis. 

 Inclusive, neste sentido entende, também, Celso Antonio Bandeira de Mello, 

ao tecer comentários sobre o enriquecimento ilícito / sem causa: 

Enriquecimento sem causa é o incremento do patrimônio de alguém 

em detrimento do patrimônio de outrém, sem que, para supeditar 

tal evento, exista uma causa juridicamente idônea. É perfeitamente 

assente que sua proscrição constitui-se em um princípio geral do 

direito. (...) o enriquecimento sem causa é inadmissível e que, em 

favor do empobrecido, cabe ação para indenizar-se. (Celso Antonio 

Bandeira de Mello. O Enriquecimento sem causa no Direito 

Administrativo)  

 Não sendo suficiente, a legislação vigente também prevê a necessidade de 

existência de equilíbrio econômico financeiro do contrato, sendo que a cobrança a 

maior da tarifa por conta do bônus acima demonstrado viola também a legalidade 

e referido equilíbrio, bem como enseja o mesmo enriquecimento sem causa supra, 

visto que a Administração Pública acabou arcando com ônus maior do que deveria, 

sobretudo porque este valor, subvertido em lucro para as empresas, poderia ter 

sido investido em obras e revertidos para a população. 

 Neste sentido:  

O rompimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, se 

tolerado, gera enriquecimento ilícito, e eventualmente confisco em 

proveito de uma das partes. De fato, ele resulta em quebra da justa 

compensação, de modo que uma das partes sai beneficiada, por 

dar menos em troca do que recebe (Equilíbrio Econômico-Financeiro 

dos Contratos de Imóveis – Parecer distribuído pelo Setor de 

Comunicação do Sinduscon, São Paulo.) 

 Ora, se houve percebimento do bônus relativo a duplicação sem que referida 

obra tivesse sido realizada, evidente que ocorreu ilegalidade, bem como incorreram 

as concessionárias em enriquecimento sem causa, terminantemente vedado em 

nosso ordenamento jurídico. Desta feita, tanto os usuários das rodovias supra 



 
 

quanto o estado foram lesados, sem qualquer contraprestação em obras ou 

redução de tarifas. 

 

Da Lesividade 

 

Quanto à lesividade, esta também resta evidenciada. 

Veja-se, o degrau tarifário visava remunerar as concessionárias após elas 

realizarem completamente a duplicação do trecho. Ou seja, depreende-se do 

contrato que se a concessionária “não estiver com sua duplicação totalmente 

concluída e em perfeitas condições de tráfego a Concessionária deverá prestar o 

serviço com uma tarifa menor, consequentemente, sem o direito a este bônus ou 

retorno financeiro adicional.” 10 

Exatamente neste sentido dispõe o termo aditivo dos contratos, no qual 

restou consignada a seguinte informação, quanto a tarifa maior decorrente da 

duplicação: “Ano n*: ano de conclusão das obras/entrega ao tráfego, para os 

casos em que há previsão de duplicação”. 

Apenas para exemplificação, já que referida informação consta em todos os 

contratos:  

  

Ora, referidos benefícios foram admitidos em favor das concessionárias sem 

observar o contrato firmado, que previa, como demonstrado supra, o pagamento do 

degrau tarifário tão somente quando realizadas as obras e entregues ao tráfego de 

veículos. Se foram concedidos e se as tarifas foram aumentadas antes da 

duplicação, como ficou evidente nos documentos apresentados nos pedidos de 

informação, certamente foram aprovados sem previsão legal ou contratual, 

incorrendo no disposto no art. 4º, IV, da Lei da Ação Popular: 

                                                           
10

 https://www.documentador.pr.gov.br/documentador/pub.do?action=d&uuid=@gtf-escriba-
agepar@83d0453a-47f3-4d0d-8d8a-ac7fd9aee2db&emPg=true 



 
 

 

Art. 4º São também nulos os seguintes atos ou contratos, 

praticados ou celebrados por quaisquer das pessoas ou entidades 

referidas no art. 1º.  

[…]  

IV - As modificações ou vantagens, inclusive prorrogações que 

forem admitidas, em favor do adjudicatário, durante a execução dos 

contratos de empreitada, tarefa e concessão de serviço público, sem 

que estejam previstas em lei ou nos respectivos instrumentos., 

 

A ilegalidade é tão patente (inclusive reconhecida pelo próprio Estado), que 

também se pode, até mesmo, presumir sua lesividade ao patrimônio público 

econômico, na medida em que o erário deixou de ter suas rodovias duplicadas, o 

equilíbrio econômico foi violado, bem como ocorreu violação ao disposto no art. 4º, 

IV, da Lei de Ação Popular. Assim, ao menos, tem entendido a jurisprudência 

majoritária de nossos tribunais. 

 

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO POPULAR. PRESSUPOSTOS. LESIVIDADE AO ERÁRIO. PRESUNÇÃO 

DECORRENTE DA ILEGALIDADE DO ATO PRATICADO. CONTROVÉRSIA 

ACERCA DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. 

QUESTÃO RESTRITA AO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE 

AFRONTA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO. OFENSA 

REFLEXA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido 

de que, para o cabimento da ação popular, a própria ilegalidade do ato 

praticado pressupõe a lesividade ao erário. 2. A questão alusiva à 

necessidade de produção de prova pericial demandaria o reexame da 

legislação infraconstitucional pertinente. 3. Violação às garantias 

constitucionais do processo, se existente, ocorreria de modo reflexo ou 

indireto. 4. O acórdão recorrido, em que pese haver dissentido dos 

interesses da parte agravante, está devidamente fundamentado. Logo, 

não há falar em afronta ao inciso IX do art. 93 da Carta Magna de 1988. 

5. Agravo regimental desprovido. (STF AI 561622 AgR / SP – São Paulo 

AgReg no Agravo de Instrumento Relator Min. Ayres Britto 

Julgamento14/12/2010 Órgão Julgador: Segunda Turma) 

 



 
 

Desta feita, com vistas a recuperar os valores recebidos a maior, estando 

demonstradas a lesividade e a ilegalidade, inclusive com reconhecimento da 

AGEPAR, com estudos técnicos realizados, evidente que o erário restou lesado, 

visto que deixaram de ser construídas obras, bem como cobrou-se a mais por 

suposta depreciação de investimentos.  

 

 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPATÓRIA CAUTELAR / LIMINAR 

 

 O art. 5º, §4º, da Lei da Ação Popular possibilita a concessão de medida 

liminar para defender o patrimônio público, suspendendo-se o ato impugnado 

lesivo. 

 Não sendo suficiente, o art. 301 do Código de Processo Civil autoriza a 

concessão de tutela antecipatória cautelar, de modo a efetivar a tutela 

jurisdicional. Referida tutela pode ser efetivada “mediante arresto, sequestro, 

arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer 

outra medida idônea para asseguração do direito”. 

 In casu, denota-se que existe documento público acostado, com presunção 

de veracidade, demonstrando a lesão ao erário (portanto, presente a probabilidade 

do direito e a necessidade de proteção ao patrimônio público), bem como evidente 

que, caso o ato não seja suspenso, existirão prejuízos inimagináveis, já que estes 

alcançaram, em cerca de 20 anos, patamares bilionários. 

 Ademais, é fato notório que os contratos de concessão serão findados neste 

ano, ou seja, em breve as concessionárias já não terão quaisquer vínculos com a 

Administração Pública, o que dificultará a futura efetivação da tutela aqui almejada, 

de reparação ao patrimônio público, sobretudo pelo montante elevado da lesão 

(justificado receio de ineficácia do provimento final). 

 Desta feita, requer-se a Vossa Excelência a concessão de medida liminar / 

tutela antecipatória cautelar, determinando-se busca e apreensão visando o 

arresto, sequestro, arrolamento de vens e registro de protesto contra a alienação 

de qualquer bem das concessionárias, de modo suficiente a garantir o juízo,  

visando a efetivação da futura tutela jurisdicional almejada. 

  

DO PEDIDO 

 



 
 

 Ante ao exposto, requer-se:  

 a) a citação das requeridas para que, querendo, apresentem contestação, 

no prazo legal; 

b) Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito 

admitidos, especialmente prova documental; 

 c) a concessão de tutela cautelar, determinando-se busca e apreensão 

visando o arresto, sequestro, arrolamento de bens e registro de protesto contra a 

alienação de qualquer bem das concessionárias, de modo suficiente a garantir o 

juízo, de visando a efetivação da futura tutela jurisdicional almejada. 

d) ao final, sejam condenadas as rés, de forma cumulativa ou alternativa, 

nos seguintes termos: 

d.1) sejam as rés condenadas ressarcirem ao erário, nos valores pagos a 

maior, com a devida correção monetária e juros, constituindo fundo para realização 

de obras e duplicação das rodovias objetos dos contratos de concessão; e/ou 

d.2) sejam as rés condenadas a duplicar estradas nas rodovias sob sua 

responsabilidade, em obras que tenham o mesmo valor em que receberam a 

maior;   

e) a condenação das rés em custas e honorários sucumbenciais. 

f) a intimação do Ministério Público, nos termos do art. 7º, I, “a” da Lei da 

Ação Popular.  

 

Dá-se a causa o valor de R$ 9.917.451.554,11 (nove bilhões, novecentos e 

dezessete milhões, quatrocentos e cinquenta e um mil, quinhentos e cinquenta e 

quatro reais e onze centavos), correspondente à somatória de todos os valores 

recebidos indevidamente.  

 

Nesses Termos,  

pede deferimento.  

 

Curitiba, 13 de Maio de 2021. 

 

LUIZ FERNANDO FERREIRA DELAZARI 

OAB/PR 56.621 


