EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA FAZENDA
PÚBLICA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE

AÇÃO POPULAR. REAJUSTE TARIFÁRIO DO TRANSPORTE COLETIVO.
DESCUMPRIMENTO DO PRAZO MÍNIMO EXISTENTE ENTRE UM
REAJUSTE E OUTRO. ILEGALIDADE. DESRESPEITO AO EDITAL E AOS
CONTRATOS DE CONCESSÃO. Trata-se de ação que se busca suspender
e anular processo de reajuste tarifário do transporte coletiva na cidade de
Porto Alegre diante do desrespeito ao prazo mínimo contratual e
editaliciamente previsto de doze meses entre reajustes. Convocação do
COMTU para reunião no dia 21-02-2019, às 10 horas.

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA

ALEXSANDER FRAGA DA SILVA, brasileiro, professor
municipário, CPF 893229830-00, residente na Estrada Julio Antônio Pereira, 865, e
domiciliado nesta capital;
CARLOS ROBERTO DE SOUZA ROBAINA, brasileiro,
casado, vereador em Porto Alegre, CPF 642442530-68, residente e na Rua

Bananal, nº 1679, e domiciliado nesta capital;
FERNANDA MELCHIONNA E SILVA, brasileira, solteira,
deputada federal, CPF 002134710-05, residente na Rua Espírito Santos, 219/16, e
domiciliada nesta capital;
KAREN MORAIS DOS SANTOS, brasileira, solteira,
professora estadual, CPF 020510800-89, residente na Rua José Rodrigues Sobral,
279/405 e domiciliada nesta capital;
LUCIANA KREBS GENRO, brasileira, advogada, casada,
CPF 619523700-00, residente na Rua Landel de Moura, 1394, e domiciliada nesta
capital;
PEDRO LUIZ FAGUNDES RUAS, brasileiro, divorciado,
advogado, CPF 221336070-72, residente na Av. Cristóvão Colombo, 1708/03, e
domiciliado nesta capital, todos cidadãos no perfeito gozo de seus direitos políticos
(conforme documentos em anexo), vêm, respeitosamente, perante Vossa

Excelência, amparados no art. 5º, LXXIII, CF c/c art. 1º da Lei 4.717/65, através de
seus procuradores signatários (instrumentos de mandato em anexo), propor

AÇÃO POPULAR,
contra MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, entidade civil
de direito público, situada na Praça Montevidéu, nº 10, POA/RS, representado pelo
Prefeito Municipal, Nelson Marchezan Jr., e EMPRESA PÚBLICA DE
TRANSPORTE E CIRCULAÇÃO - EPTC, situada na Rua João Neves da Fontoura,
nº 7, POA/RS, representada pelo diretor presidente Marcelo Soletti, mediante
as razões de fato e de direito que passam a expor.
I. BREVE RELATO DOS FATOS QUE ENSEJAM O
CABIMENTO DA PRESENTE AÇÃO
Trata-se de Ação Popular que busca suspender o irregular
processamento de pedido de aumento de tarifa de transporte coletivo de Porto
Alegre até que sejam cumpridos todos os requisitos de reajuste previstos no edital
de regência da concessão e nos próprios contratos assinados entre a Prefeitura e
as empresas de transporte, especialmente o interstício mínimo de 12 (doze) meses
entre reajustes. Explica-se.
Celebrada convenção coletiva de trabalho entre o sindicato
dos trabalhadores rodoviários e o sindicato patronal, o Sindicato das Empresas de
Ônibus de Porto Alegre (SEOPA) encaminhou ofício, ainda em 24-01-2019, ao
Diretor Presidente da EPTC, buscando o reajuste da tarifa para R$ 4,7821,
fundamentando a necessidade no item 10.2 dos contratos assinados com amparo
no Edital de Concorrência Pública nº 01/2015:

A partir de tal solicitação, a Prefeitura, através de seu
Secretário Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana e do Diretor Presidente
da EPTC, disponibilizaram o processo de reajuste e convocaram sessão
extraordinária a ser realizada dia 21-02-2019, às 10h, no Auditório da EPTC:

Conforme será demonstrado a seguir, porém, o processo
descumpre um requisito básico prevista tanto nos contratos de concessão do
serviço como no edital que os ampara: o reajuste tem sistematicamente
desrespeitado o interstício mínimo de 12 (doze) meses entre um reajuste e outro, a
inviabilizar o andamento dos processos de reajuste tarifário cuja apreciação está
prevista para 21-02-2019. Senão, vejamos.
II. A INVIABILIDADE DO PROCESSAMENTO DO
REAJUSTE PRETENDIDO PELA SEOPA E OPERADO
PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE:
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO INTERSTÍCIO
MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES ENTRE UM REAJUSTE E
OUTRO. DESCUMPRIMENTO CONTUMAZ DO ITEM 10.2
DO CONTRATO DE CONCESSÃO. ESPECIAL
Efetivamente, o reajuste pretendido é incabível porque está
sendo desrespeitado o interstício mínimo de doze meses entre um reajuste e outro,
tal como previsto contratualmente. Para demonstrar o ponto, imprescindível um
breve relato sobre os termos do edital, dos reajustes verificados desde tal data e da
importância especial da questão no presente momento. Senão, vejamos.
II.1. A PREVISÃO DE REAJUSTE TARIFÁRIO NO EDITAL
DE CONCESSÃO E NOS CONTRATOS RESPECTIVOS
Como é sabido e indiscutível, o serviço de transporte coletivo
é público e pode, ou não, ser explorado pela iniciativa privada. Para que uma
empresa possa atuar nesse setor, ou seja, para que possa tornar-se uma
concessionária de uma atividade de tal natureza, por óbvio existe a necessidade de
uma concessão válida, o que somente pode existir mediante licitação específica.
Dispõe a Lei das Licitações (lei nº 8.666/93):
Art. 2º As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras,
alienações, concessões, permissões e locações da Administração
Pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente
precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta lei.
Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais
vantajosa para a Administração e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

A concessão ou permissão para realização de transporte
coletivo de passageiros não são uma exceção a essas importantíssimas regras
morais e republicanas. Em Porto Alegre, há a Lei Municipal nº 8.133/98, que

criou a própria Empresa Pública de Transporte e Circulação – EPTC,
prevendo:
Art. 23 O serviço de transporte coletivo poderá ser prestado
através de concessão de serviço público, conforme estabelecido por
esta Lei e pela legislação federal.
Parágrafo 1º A concessão do serviço de transporte coletivo
dar-se-á através de ato do Poder Público Municipal caracterizando
seu objeto, área de abrangência, prazo de duração e forma de
remuneração.
Parágrafo 2º A concessão do serviço de transporte público
de passageiros será precedida de processo regular de licitação, do
qual poderão participar empresas, consórcios, cooperativas de
trabalhadores e pessoas físicas, desde que preenchidos todos os
requisitos técnicos e legais
Art. 24 Sem prejuízo do que trata o artigo anterior, o
Município poderá autorizar serviço de transporte de passageiros em
caráter experimental por tempo não superior a 12 (doze) meses.

Somente em 2015, após duas tentativas frustradas de realizar
a licitação, o processo teve seu regular procedimento de análise de propostas,
através da Concorrência Pública nº 01/2015. O edital possuía duas previsões de
reajuste tarifário, em seu Anexo VI - Parâmetros Econômicos e Financeiros:
2.6.2 A primeira TARIFA USUÁRIO, calculada de acordo com
o disposto no item 2.5.1, será atualizada monetariamente pelo Índice
de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA), medido pelo IBGE, do
período compreendido entre a data de apresentação da
PROPOSTA, inclusive, e a data do início da operação dos
SERVIÇOS, aplicando-se este índice sobre todos os itens de custo
da planilha, exceto pessoal, sobre o qual incidirá o percentual de
reajuste definido no dissídio da categoria.
2.6.3 O reajuste ordinário da TARIFA USUÁRIO será
realizado a cada 12 (doze) meses, tão logo fixado o percentual de
reajuste da categoria dos rodoviários, aplicando-se os critérios
previstos neste Anexo e no CONTRATO.

A previsão editalícia, portanto, era simples: haveria reajuste
no primeiro ano, a partir do IPCA entre a data de apresentação das propostas e o
início da operação dos serviços. Posteriormente, o reajuste seria realizado a cada
12 (doze) meses, após a fixação do percentual de reajuste da categoria dos
rodoviários. Os contratos posteriormente assinados previram tanto a vinculação ao
edital como a forma de reajuste da tarifa:

A previsão contratual e editalícia, portanto, não deixa margem
de dúvidas: são dois os requisitos para a concessão do reajuste tarifário (a definição
do percentual de reajuste da categoria dos rodoviários e o interstício mínimo de
doze meses).
II.2. OS REAJUSTES HAVIDOS DESDE A ASSINATURA
DOS CONTRATOS DE CONCESSÃO DO SERVIÇO DE
TRANSPORTE PÚBLICO
Realizada a licitação, foi estabelecido o dia 22-02-2016 como
início da operação do novo sistema de transporte coletivo e da nova tarifa
devidamente reajustada, nos moldes do Decreto nº 19.314/2016:
O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, no uso de
suas atribuições legais e em conformidade com os termos do
Decreto Municipal nº 19.171, de 9 de outubro de 2015;
Considerando a homologação e adjudicação da Concorrência
nº 001/2015, que trata da concessão do serviço de transporte
coletivo por ônibus;

considerando as disposições estabelecidas no item 2.6.2 do
Anexo VI do Edital da Concorrência nº 001/2015 e nos itens 8.7 e
8.7.1 da Cláusula Oitava dos respectivos contratos; e
Considerando a atualização da tarifa apresentada nas
propostas e os cálculos e pareceres técnicos do processo sob nº
16.0.00000.5368-0;
D E C R E T A:
Art. 1º Fica, o valor da tarifa única dos serviços de transporte
coletivo por ônibus do Município de Porto Alegre, fixado em R$ 3,75
(três reais e setenta e cinco centavos).
Parágrafo Único. O valor do passe escolar é fixado em R$
1,87 (um real e oitenta e sete centavos).
Art. 2º Este Decreto entra em vigor a partir da zero hora do
dia 22 de fevereiro de 2016.

Cumpre destacar que houve certa controvérsia na
implantação do reajuste tarifário porque não houve sua aprovação pelo Conselho
Municipal de Transportes Urbanos (COMTU), o que se constitui em requisito
essencial nos moldes legais (Lei Municipal nº 7.958/97, na redação da Lei Municipal
nº 8.023/97). Em 2017, a SEOPA protocolou no dia primeiro de março o pedido de
reajuste das tarifas, o qual veio a ser processado nos moldes legais (ou seja, com
a aprovação do COMTU), culminando com o Decreto nº 19.712/2017, que
estabeleceu a nova tarifa para dia 31-03-2017:
O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, no uso de
suas atribuições legais e em conformidade com os termos do
Decreto Municipal nº 19.635, de 29 de dezembro de 2016,
Considerando as disposições estabelecidas nos itens 2.6 e
2.6.3 do Anexo VI do Edital da Concorrência nº 001/2015 e da
Cláusula Décima dos respectivos contratos celebrados; e
considerando o reajuste da tarifa apresentada nos cálculos e
pareceres técnicos do processo sob nº 17.16.000003209-6,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica fixado o valor da tarifa única dos serviços de
transporte coletivo por ônibus do Município de Porto Alegre em R$
4,05 (quatro reais e cinco centavos).
Parágrafo Único. O valor do passe escolar fica fixado em R$
2,02 (dois reais e dois centavos).
Art. 2º Este Decreto entra em vigor a partir da zero hora do
dia 31 de março de 2017.

Em 2018, já em dezesseis de fevereiro (ou seja, apenas dez
meses e dezesseis dias após o último reajuste tarifário) a SEOPA solicitou novo
reajuste, aprovado no COMTU em nove de março (ou seja, apenas onze meses e
nove dias do último reajuste) e decretado pela prefeitura no mesmo dia (Decreto nº
19.949/2018), com vigência a partir de 13-03-2018 (ou seja, apenas onze meses e
treze dias do último reajuste tarifário):
O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, no uso de
suas atribuições legais e em conformidade com os termos do
Decreto Municipal nº 19.635, de 29 de dezembro de 2016,

Considerando as disposições estabelecidas no Edital da
Concorrência nº 001/2015 e os respectivos contratos de concessão
celebrados;
considerando os cálculos e pareceres técnicos elaborados em
sede de Reajuste Ordinário no processo sob nº 18.16.000003021-8,
que apurou a tarifa técnica de R$ 4,4925 (quatro reais e quatro mil,
novecentos e vinte e cinco décimos de milésimos de centavos);
considerando os cálculos e pareceres técnicos elaborados em
sede de Reajuste Extraordinário no processo sob nº
18.16.000003528-7, que apontaram o cabimento de redução
tarifária de R$ 0,21 (vinte e um centavos) na tarifa a ser fixada no
presente Decreto, em decorrência da aplicação do Decreto nº
19.803, de 27 de julho de 2017, e
considerando a aprovação dos cálculos de reajuste ordinário
e extraordinário pelo Conselho Municipal dos Transportes Urbanos
(COMTU),
D E C R E T A:
Art. 1º O valor da tarifa única dos serviços de transporte
coletivo por ônibus fica estabelecido em R$ 4,30 (quatro reais e trinta
centavos) e o do passe escolar em R$ 2,15 (dois reais e quinze
centavos).
Art. 2º Este Decreto entra em vigor a partir da zero hora do
dia 13 de março de 2018.

No corrente ano, já em 24-01-2019 a SEOPA solicitou novo
reajuste tarifário (ou seja, dez meses e onze dias após o último reajuste), o qual foi
encaminhado para apreciação do COMTU no dia 21-02-2019, às 10h.
II.3. A FORMA DE CÁLCULO DA TARIFA E A
IMPORTÂNCIA DE SE AGUARDAR O TRANSCURSO DE
12 (DOZE) MESES ENTRE UM REAJUSTE TARIFÁRIO E
OUTRO. O PERÍODO DE APURAÇÃO DO ÍNDICE DE
PASSAGEIROS EQUIVALENTES TRANSPORTADOS POR
QUILÔMETRO (IPK). A ANTECIPAÇÃO PROCEDIDA
IMPLICA NUMA TARIFA MAIOR
Evidentemente, o requisito contratual e editalício que exige o
transcurso mínimo de 12 (doze) meses entre um reajuste tarifário e outro é benéfico
para a população de per si: garante que por pelo menos um ano determinada tarifa
será observada, permitindo, assim, uma tarifa mais reduzida e a concretização do
direito social fundamental ao transporte (art. 6º da Constituição Federal). Isso já
bastaria para o reconhecimento da ilegalidade da pretensão de reajustar a tarifa
sem a observância desse requisito, o que na prática tem sido efetivado nos últimos
dois anos.
Há, porém, outro elemendo que comprova a importância do
prazo: o período do reajuste influencia diretamente no período de apuração do
Índice de Passageiros Equivalentes transportados por Quilômetro (IPK). Explica-se.

Importante ver trecho do parecer técnico da própria Prefeitura
a respeito da forma de cálculo da tarifa:

No artigo “Evolução da tarifa de ônibus e do custo do
transporte individual em Porto Alegre”, o economista André Coutinho Augustin
esclarece como se dá essa relação:
A tarifa de ônibus em Porto Alegre é calculada pela Empresa
Pública de Transporte e Circulação (EPTC), com base em uma
planilha inspirada na antiga planilha do Grupo Executivo de
Integração da Política de Transportes (Geipot)8, que transforma
todos os custos fixos e variáveis das empresas de ônibus (incluindo
o lucro) em custo por quilômetro. Depois, divide-se o custo por
quilômetro pelo índice de passageiros equivalentes por quilômetro
(IPKe), chegando-se ao valor da tarifa. Passageiros equivalentes
são os passageiros pagantes, considerando proporcionalmente

aqueles que pagam apenas uma parte da passagem9. Na prática, é
como se fosse dividido o custo total das empresas pelos
passageiros. Dessa forma, não há nenhum incentivo à redução dos
custos, já que qualquer novo custo é automaticamente transferido
para a tarifa.

Portanto, para entender o que motivou os sucessivos
aumentos no valor da passagem, é preciso analisar tanto o
comportamento do custo por quilômetro quanto o do IPKe. O Gráfico
6 mostra a evolução do preço dos principais itens de custo que
entram no cálculo da tarifa, de acordo com as planilhas da EPTC.
(...)
O grande problema é que, pela forma como a tarifa é
calculada, a queda no número de passageiros pagantes é
automaticamente transformada em um aumento de preços, via
queda do IPKe. Esse aumento de preços gera uma nova redução na
demanda, agravando a situação.”

Grosso modo, podemos estabelecer que o IPK é a quantidade
de passageiros transportados por quilômetro rodado; se aumenta o número de
passageiros transportados, reduz o custo da tarifa; se reduz o número de
passageiros, aumenta o custo da tarifa.
O decreto que regula o reajuste da tarifa (Decreto nº
19.635/2016) estabelece:
Art. 8º Para cada estudo técnico tarifário deverá ser calculado
o Índice de Passageiros Equivalentes por Quilômetro (IPK),
considerando-se os dados dos últimos 12 (doze) meses disponíveis
que antecederem ao cálculo tarifário, obtendo-se o IPK por meio da
divisão do total de Passageiros Equivalentes (PE), na unidade de
tempo considerada, pelo total da quilometragem percorrida pela
frota total, na mesma unidade de tempo.

Como o pedido de reajuste das empresas chegou no fim de
janeiro, usaram o IPK de janeiro a dezembro, que eram os últimos 12 meses
disponíveis. Historicamente, porém, o IPK vinha numa trajetória de queda
(implicando, portanto, no aumento da tarifa), já que a quilometragem total do
sistema tem permanecido constante, mas o número de pessoas que utiliza o
sistema e se locomove de ônibus cai todo ano. Isso foi revertido justamente em
2018; verificou-se o crescimento do IPK. Duas são as razões que justificam isso:

1) A prefeitura acabou com algumas linhas, reduziu o trajeto
de outras e mudou alguns horários. Isso reduziu a quilometragem
total;
2) Junto com o reajuste da tarifa em março de 2018, foi extinta
a segunda passagem gratuita, o que aumentou o número de
pagantes.

A seguir, gráfico (que consta no processo de reajuste tarifário
de 2019) que comprova que em janeiro, fevereiro e março de 2018 o IPK foi menor
que o dos mesmos meses de 2017, o que veio a ser revertido justamente pela
extinção da gratuidade da segunda passagem, fazendo com que o IPK dos demais
meses de 2018 fosse maior que o dos mesmos meses de 2017:

E nesse ponto vem o ponto fulcral da questão: antecipando o
reajuste, é utilizado um IPK reduzido que, ao fim e ao cabo, implica na majoração
da tarifa para os usuários do sistema.
Conforme o incluso “Parecer técnico sobre o reajuste da tarifa
de ônibus de 2017” (página 12 do parecer), o IPK daquele ano foi apurado entre
fevereiro de 2016 e janeiro de 2017:

Em 2018, o IPK foi calculado observando o período de
fevereiro de 2017 a janeiro de 2018 (nota explicativa na planilha inserta no processo
de reajuste da tarifa desse ano – documento em anexo):

Em 2019, o período de apuração está sendo de janeiro a
dezembro de 2018:

Como se percebe, essa breve modificação do período de
reajuste, contrariando expressamente o edital e os contratos que previam sua
realização a cada doze meses, implica no pagamento de uma tarifa ainda maior
pelo usuário, através de um artifício no cálculo.
II.4. A ILEGALIDADE DO PROCEDIMENTO: A PREVISÃO
EDITALÍCIA E CONTRATUAL NÃO PODE SER
DESCONSIDERADA
Tendo a Administração promovido reajuste tarifário de forma
diversa da estipulada no edital, infringiu, da mesma forma, diversos dispositivos
constitucionais e legais, como os insculpidos nos arts. 5º, inc. XXXVI, da
Constituição Federal, e 6º, da Lei de Introdução ao Código Civil (LICC), garantidores
do direito adquirido, além de ter vulnerado princípios gerais e constitucionais, como
o da legalidade, o da segurança jurídica, o da motivação dos atos administrativos e

o da moralidade administrativa, estes últimos insculpidos no art. 37, caput e inc. XV,
da Lei Maior.
O agir da Administração, no sentido de deixar de observar o
reajuste tarifário a cada doze meses, prejudica, por óbvio, o direito adquirido dos
usuários à observância da tarifa fixada no último decreto por pelo menos doze
meses, afrontando o disposto nos arts. 5º, XXXVI, da CF, e 6º, caput e §2º, da LICC:
Art. 5º. (...)
XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico
perfeito e a coisa julgada.”
Art. 6º. A lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados
o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. (...)
2º - Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu
titular, ou alguém por ele, possa exercer, como aqueles cujo começo
do exercício tenha termo prefixo, ou condição prestabelecida
inalterável, a arbítrio de outrem.”

Quanto a este aspecto, o magistério de WILSON DE SOUZA
CAMPOS BATALHA:
“C.F.GABBA também fundamenta o princípio da
irretroatividade das leis no respeito aos direitos adquiridos. Suas
preocupações básicas constituem em conceituar o que seja direito
adquirido. Define-o como sendo todo o direito que é conseqüência
de um fato apto a produzi-lo em virtude de lei no tempo em que o
fato foi realizado, embora a ocasião de o fazer valer não se tenha
apresentado antes da vigência da lei sob a qual ocorreu o fato de
que se originou, entrou imediatamente a fazer parte do patrimônio
de quem o adquiriu.”
(In “Lei de Introdução ao Código Civil”, Vol. II, Tomo I, Max
Limonad, São Paulo, p. 68-9)

O último decreto tarifário foi produzido nos moldes legais,
constituindo ato jurídico perfeito que deveria produzir efeitos por pelo menos doze
meses, nos moldes do previsto contratual e editaliciamente.
Não bastasse isso, há contrariedade ao princípio da motivação
dos atos administrativos. De fato, a necessidade de motivação dos atos
administrativos se impõe como uma exigência do direito público moderno e da
legalidade administrativa. No Estado do Direito vige a autoridade (e vontade)
impessoal das normas jurídicas, não tendo lugar para a vontade pessoal do
governante.
PAULO MODESTO, em brilhante exposição feita no I
Congresso Mineiro de Direito Administrativo, realizado na cidade de Belo Horizonte,
na sessão do dia 30.11.1994, em trabalho intitulado “Controle Jurídico do

Comportamento Ético da Administração Pública no Brasil”, publicado na Revista de
Direito Administrativo nº 209, de jul./set. 1997, p. 71-80, traz brilhantes dilações a
respeito do princípio da moralidade administrativa e sua correlação com o não
menos prestigiado princípio da boa-fé, também aplicáveis in casu, sendo de se
destacar as seguintes passagens:
“O princípio da moralidade administrativa, enunciado no art.
37 da Constituição da República, recebeu na doutrina basicamente
quatro diferentes sentidos.
Na primeira, dito sentido amplíssimo, equivale ao conjunto
dos preceitos de boa administração, tese defendida em França por
HAURIOU, e aprofundada por seu discípulo HENRI WELTER, em
ambos significando o conjunto das regras tiradas da disciplina
interna da administração, não equivalente à moral comum, mas sim
representativa de uma moral profissional, vinculada à noção de ‘bem
do serviço’. O desvio de poder, dizia Hauriou, é uma espécie de
delito profissional, cometido contra máximas profissionais; é vício
que ultrapassa a simples violação da legalidade, pois o sujeito
administrativo atua no exercício de sua competência, mas violando
regra de boa administração. Nessa concepção, como se vê, a
moralidade administrativa é uma ‘autolimita- ção’, uma limitação
nascida da própria administração e vinculativa dos seus agentes, e
não uma ‘heterolimitação’ da própria Administração. No Brasil, HELY
LOPES MEIRELES, que sempre admitiu a moralidade entre os
princípios reitores da administração, afirmava que ‘ao legal deve se
juntar o honesto e o conveniente aos interesses gerais’ e, à
semelhança de Hauriou, relacionava a moralidade administrativa ao
conceito de ‘bom administrador’. Assim, também, JOSÉ AFONSO
DA SILVA, que no entanto emprega o conceito de improbidade
administrativa no sentido restritíssimo, como veremos adiante.
Num segundo sentido, dito ainda amplo, temos a definição
elegante do Min. SEABRA FAGUNDES: ‘comportamente adequado
à isenção, ao zelo, à seriedade e ao espírito público, que hão de
caracterizar o administrador como mandatário da coletividade’
(conceito defendido no texto ‘Os Tribunais de Contas e Moralidade
Administrativa’, Conferência em 7/11/72, texto policopiado, p. 12).
No terceiro sentido, dito restrito, moralidade administrativa se
identifica com o princípio da boa-fé. Essa posição surgiu depois da
tese inteligente do Prof. CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELLO,
que relacionou o princípio da moralidade administrativa ao respeito
à lealdade e boa-fé. Em verdade, mestre CELSO ANTONIO não
encerrou o conceito de moralidade no conceito de boa-fé e lealdade,
tomando estes antes como compreendidos na moralidade
administrativa (Cf. Curso de Direito Administrativo, 5ª ed., São
Paulo, Ed. Malheiros, 1994). A posição aqui também é abrangente,
pois, ainda quando põe a ênfase no pricípio da boa-fé na lealdade,
que vedam à Administração conduta astuta, maliciosa,
desnecessariamente gravosa ao administrado, não encerra já todo
o conceito de moralidade administrativa.
No quarto sentido, este sim restritíssimo, a moralidade
administrativa significa apenas lisura e zelo na aplicação de
dinheiros públicos. O conceito é aproximado aqui da noção de
improbidade administrativa defendida pelo Prof. JOSÉ AFONSO DA
SILVA como uma ‘imoralidade qualificada pelo dano ao erário e

correspondente vantagem ao ímprobo ou a outrem’ (Curso de Direito
Constitucional Positivo, 5ª ed., 1989, p. 563).
Essa definição de improbidade como imoralidade
administrativa qualificada não vingou, inclusive pela utilização
genérica do termo improbidade, como sinônimo de imoralidade, pela
Lei 8.429/92, que cuidou de estabelecer o processo e graduar as
sanções para três hipóteses de improbidade (gênero): a) atos de
improbidade que atentam contra os princípios da administração
pública (art. 11).
A definição do eminente Min. SEABRA FAGUNDES parece
ser a única que satisfaz todas essas hipóteses. Não se perde na
indeterminação da definição formulada pelos autores franceses
referidos nem se limita aos casos de lesão ao erário, com ou sem
vantagem patrimonial para o agente ou para terceiros. É ademais
totalmente compatível com as teses defendidas pelo Prof. CELSO
ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO, que é abrangente e ressalta a
boa-fé, conceito ineliminável em qualquer comportamento probo da
Administração.
Essa conceituação, porém, não admite a confusão do
princípio da moralidade administrativa com o princípio da
razoabilidade.
A razoabilidade diz sobre a conformidade da escolha dos
meios para com os fins do ato visado pela Administração. A
moralidade atina antes com a conformidade do uso dos meios
escolhidos e do aparato administrativo para com os fins do ato
visado pela Administração. As noções se avizinham, mas não se
confundem. A distinção parece relevante para uma adequada
identificação dos domínios de incidência dos dois princípios.
A imoralidade administrativa consiste essencialmente num
vício de atuação (comissiva ou omissiva) e não num vício de
intelecção.
É por apresentar essa natureza que o princípio da moralidade
abriga de modo direto e imediato o princípio da boa-fé, uma vez que
assinala um modelo de conduta ético-jurídica.
Sem embargo disso, parece bom não confundir ou reconduzir
um princípio ao outro. A boa-fé ocupa apenas parte limitada do
âmbito de cobertura do princípio da moralidade administrativa.
A boa-fé cobra sentido apenas nas relações externas e
concretas que vinculam Administração e administrados, segundo
um critério de reciprocidade (DE LOS MOZOS), pelo que se espera
e exige dela uma conduta normal, sincera e honesta para com o
outro sujeito da relação. Boa-fé para consigo mesmo é expressão
sem sentido. O princípio da boa-fé realiza a moralidade
administrativa no plano da relação administração-administrados,
razão pela qual é principalmente dele que nos ocuparemos a seguir.
A moralidade administrativa, porém, exige do administrador
uma atuação ética tanto em suas relações externas com os
administrados, tomados estes como particulares ou com uma
coletividade total e inespecífica de homens, quanto nas relações
internas relativas ao funcionamento e estruturação do aparato
administrativo.
Nas relações com os administrados a boa-fé assegura a
proteção da confiança, valor fundamental no Estado de Direito, uma
vez que oferece vedação a toda atuação contrária à conduta reta,
normal, honesta que cabe desejar no tráfico jurídico, assegurando

também os efeitos jurídicos esperados justificadamente pelo sujeito
que atuou de boa-fé.
O dever de agir de boa-fé, para manter a confiança mútua
entre os sujeitos em relação, além disso, obriga também a um dever
de coerência no comportamento (GONZALES PEREZ) e de
fidelidade às declarações feitas a outrem (KARL LARENZ), isto
obriga os sujeitos em relação a responderem por todo desvio
contrário a uma conduta leal, sincera e fiel nos tratos jurídicos.
No mesmo sentido a lição, vazada em termos sintéticos, do
renomado VICENTE RÁO: ‘A boa-fé, exerce, nos atos jurídicos,
funções e efeitos de suprimento de incapacidade, saneamento de
atos nulos e anuláveis, de aquisição de direitos, e, de modo geral,
de proteção dos interesses legítimos, ou direitos, de terceiros’ (O
Direito e a Vida do Direito, ob. cit., p. 228.)

Para enunciar as aplicações típicas do princípio da moralidade
no controle da administração pública, assim se pronuncia o ilustre Professor:
“Não basta, porém, identificar a boa-fé como núcleo do
princípio da moralidade administrativa quando em tela relações da
Administração Pública em face dos administrados.
É preciso extrair dessa constatação conseqüências jurídicas
verificando hipóteses típicas de incidência do princípio.
Em razão do tempo da exposição, que já vai longe, proponho
apresentar apenas duas hipóteses típicas de aplicação do princípio:
a) a Proibição de Ir Contra Atos Próprios - conhecida pela
expressão ‘venire contra factum proprium’;
b) a Retardação ou Retardamento Desleal - que alguns
denominam simplesmente por caducidade.”

Quanto à proibição de ir contra atos próprios, mais
especificamente aplicável in casu, deixa assim consignado:
“A proibição de ‘venire contra factum proprium’, que na área
do direito administrativo foi objeto de duas monografias preciosas,
uma do Prof. HECTOR MAIRAL (La Doctrina de Los Propios Actos
y la Administración Pública) e outra do Prof. EDUARDO GARCIA DE
ENTERRIA (La Doctrina de los Actos Propios y El Sistema de la
Lesividade) diz respeito à obrigação do sujeito titular de direitos ou
prerrogativas públicas de respeitar a aparência criada por sua
própria conduta anterior nas relações jurídicas subseqüentes,
ressalvando a confiança gerada em terceiros, regra fundamental
para a estabilidade e segurança no tráfego jurídico. A proibição de ir
contra os próprios atos interdita o exercício de direitos e
prerrogativas quando o agente procura emitir novo ato em
contradição manifesta com o sentido objetivo dos seus atos
anteriores, ferindo o dever de coerência para com o outro sujeito da
relação sem apresentar justificação razoável. A regra tem aplicação,
por exemplo, para impedir mudanças ‘repentinas’ de orientação ou
interpretação de normas tributárias pelos agentes fazendários,
artifício utilizado para tributar-se diversamente, de um dia para o
outro, determinada categoria de produtos (STF, RDP-10, 1969, p.
184-185). Foi utilizada também, em caso concreto, no Estado do Rio
de Janeiro, para obrigar a administradora, no caso a Caixa
Econômica Federal, a respeitar em contratos de financiamento de

compra de apartamentos o que divulgara em cartazes de
propaganda, mesmo quando se constatou que nos contratos de
financiamento a promessa contida na propaganda não constava e
até previa cláusula contrária. Temos também conhecimento de
interessante caso judicial do Estado de Minas Gerais, registrado na
Lex-Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e Tribunais
Regionais Federais, de março de 1990. A decisão da Primeira
Turma do Tribunal Regional da 1ª Região, tendo como relator o Juiz
PLAUTO RIBEIRO, negou provimento à remessa ex officio, tendo
como parte autora M.G. e parte ré a Universidade Católica de Minas
Gerais, cuja ementa é a seguinte:
‘ADMINISTRATIVO.
CANDIDATO.
MATRÍCULA.
A
orientação contida no Manual, elaborado e entregue ao candidato
pela Universidade, deve prevalecer, ainda que divergente do edital.
Remessa a que se nega provimento’.
Tratava-se de um mandado de segurança impetrado contra
ato do magnifíco reitor da Universidade que deixou de incluir a
impetrante no rol dos candidatos aprovados na primeira etapa do
concurso vestibular (1º sem. 88) quando a candidata havia obtido na
primeira fase o percentual de acerto superior ao mínimo exigido. A
Universidade afirmou que, embora a impetrante tivesse obtido
média suficiente, recebeu nota zero em uma das disciplinas, o que,
segundo o Edital, implicava a eliminação do candidato. A segurança
foi, porém, concedida, pelo Juiz OSMAR TOGNOLO, sem recurso
voluntário, em razão de não constar do manual entregue à candidata
a segunda exigência, a eliminação de candidato com nota zero em
prova isolada. Segundo o juiz por seu comportamento omisso, a
administradora havia levado a candidata a erro, não lhe podendo
agora negar à candidata aprovação. Houve então remessa ex officio
e manutenção da decisão de primeiro grau. Em São Paulo, na
Apelação em Mandado de Segurança nº 128.332-1/2, o Procurador
NELSON NERY JR. defendeu a aplicação da doutrina dos atos
próprios em direito administrativo.
No caso houve apelação contra sentença que denegou
mandado de segurança, cassando a liminar, pedido pela apelante
para que pudesse ser matriculada na 3ª série do primeiro grau, sem
haver freqüentado o curso básico de dois anos, depois de a
impetrante haver sido admitida pela Diretora da Escola, autoridade
coatora, como aluna da segunda série do primeiro grau. A
impetrante cursou a segunda série sem nenhum problema,
ultrapassando todas as etapas com distinção. O parecer afirma que
ao conceder à apelante o direito de freqüentar as aulas da segunda
série do primeiro grau a apelada fez crer à apelante que esta reunia
todas as condições (pedagógicas, intelectuais e formais) para
matricular-se no período escolar subseqüente. Praticou ato tácito,
ato implícito, segundo o parecer, deduzível dos facta concludentia,
sendo no caso o silêncio configurador de uma presunção de
existência do ato administrativo. Segundo o parecer, ante esse ato
implícito anterior, a Administração ‘perdeu o direito de negar
matrícula à impetrante pela incidência da ‘des-eficácia’de seu
pretendido novo comportamento, a partir do momento em que
permitiu à impetrante a freqüência, por um ano inteiro, às fases do
ciclo básico imediatamente antecedentes à 3ª série do primeiro
grau’.
Essa orientação restringe a adoção de decisões inopinadas,
contraditórias, desbaratadas pelo administrador para uma mesma

situação de vida (‘situations comparables’ para a doutrina francesa)
e prestigia a ‘previsibilidade da ação estatal’(GERALDO ATALIBA,
República e Constituição, São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais,
1985, p. 144 e ss.), a proteção da confiança e a lealdade exigida do
Estado em suas relações com os administrados.”

Dos ensinamentos do ilustre Professor PAULO MODESTO,
extrai-se que o agir da administração deve estar sempre norteado pelos princípios
da moralidade e da boa-fé, em suas diversas concepções, sempre no sentido de
coibir atos que atentem contra a honestidade, a seriedade e, principalmente, a
lealdade que deve partir dos administradores frente aos administrados.
Tais princípios, uma vez aplicados ao caso em tela, levam à
inarredável conclusão de que a Administração, tendo infringido regra por ela própria
editada, qual seja aquela insculpida na citada previsão editalícia, agiu com
deslealdade frente aos usuários do serviço público, pois como salientado acima,
nas relações com os administrados, “a boa-fé assegura a proteção da confiança,
valor fundamental no Estado de Direito, uma vez que oferece vedação a toda
atuação contrária à conduta reta, normal e honesta que cabe desejar no tráfico
jurídico, assegurando também os efeitos jurídicos esperados justificadamente pelo
sujeito que atuou de boa-fé”.
Tal dever de agir de boa-fé, para manter a confiança mútua
entre Administração e administrados, obriga, também, um dever de coerência no
comportamento e de fidelidade às declarações prestadas pela Administração:
imprescindível, assim, que seja observado a previsão editalícia e contratual que
garante que o reajuste não será em tempo inferior aos doze meses, garantindo aos
decretos anteriores a vigência mínimoa legalmente prevista e vedando uma atuação
que vá de encontro aos seus próprios atos, manifesta no brocardo latino venire
contra factum proprium.
II.5. A QUESTÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICOFINANCEIRO DO CONTRATO
Cumpre destacar que o edital também possuía previsão
referente ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato:
2.7.1 A REMUNERAÇÃO de cada CONCESSIONÁRIA e da
Bacia Pública, que assegurará o EQUILÍBRIO ECONÔMICOFINANCEIRO do CONTRATO de CONCESSÃO, corresponderá ao
seu percentual de participação de mercado, estabelecido no item
2.2.1.1
deste
Anexo,
multiplicado
pelo
PASSAGEIRO
EQUIVALENTE do Sistema e pela TARIFA USUÁRIO. (...)
2.8.2 O restabelecimento do EQUILÍBRIO ECONÔMICOFINANCEIRO da CONCESSÃO poderá ocorrer nas seguintes
hipóteses:

I. variação extraordinária imprevisível ou previsível, mas de
proporções incalculáveis à época da formulação da PROPOSTA,
dos custos para prestação dos serviços;
II. redução de custos da CONCESSIONÁRIA, decorrente de
incentivos de qualquer gênero, oferecidos por entes da Federação
ou entidades integrantes de sua administração indireta, tais como,
linhas de crédito especiais, benefícios oriundos da celebração de
convênios, incentivos fiscais e outros;
III. aumento dos custos da CONCESSIONÁRIA decorrentes
da implantação de soluções de integração intermodal, modificações
nas especificações dos serviços, exigências de novos encargos,
variação da composição de investimentos em frota, implicando
mudança do número, tipo, vida útil ou idade máxima dos veículos, e
no tamanho da tripulação, que não tenham sido especificados no
EDITAL e, por conseguinte, não foram previstos na PROSPOTA;
IV. mudanças legislativas que afetem significativamente os
encargos e custos para a prestação dos serviços previstos neste
EDITAL, cujo impacto seja previamente avaliado pelo PODER
CONCEDENTE, bem como afetem, para mais ou para menos, a
receita da CONCESSIONÁRIA, quando da criação ou extinção de
isenções, gratuidades ou outros benefícios dados aos USUÁRIOS;
V. ressalvados os impostos sobre a renda, a criação,
alteração ou extinção de tributos que incidem sobre o serviço ou a
receita da CONCESSIONÁRIA ou a imposição de disposições
legais, após a data de apresentação da PROPOSTA, de
comprovada repercussão nos custos da CONCESSIONÁRIA, para
mais ou para menos, conforme o caso;
VI. alteração unilateral no CONTRATO, por iniciativa do
PODER CONCEDENTE, por inclusão e modificação de serviços que
afete o EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO;
VII. variação imprevisível ou previsível, mas de proporções
imponderáveis, do retorno econômico da CONCESSÃO em função
da integração física ou tarifária com outros sistemas de transporte
público;
VIII. quando a inflação acumulada desde o último reajuste,
medido pelo IGP-M da Fundação Getúlio Vargas, ultrapassar 8%
(oito por cento), a pedido da contratada.
IX. ocorrência de fatos extraordinários imprevisíveis ou
previsíveis mas de proporções incalculáveis, que afetem
substancialmente o EQUILIBRIO ECONÔMICO–FINANCEIRO da
CONCESSÃO.
2.8.3 São riscos assumidos pela CONCESSIONÁRIA, que
não ensejarão restabelecimento do EQUILÍBRIO ECONÔMICOFINANCEIRO da CONCESSÃO:
I. a não obtenção do retorno econômico previsto na
PROPOSTA por força de fatores distintos dos previstos no item
2.8.2, considerando a forma de remuneração prevista neste
EDITAL;
II. a constatação superveniente de erros ou omissões em suas
PROPOSTA(s) ou nos levantamentos que as subsidiaram, inclusive
aqueles divulgados pelo PODER CONCEDENTE;
III. o aperfeiçoamento técnico e operacional dos serviços,
bem como a atualização e o desenvolvimento tecnológico das
instalações e equipamentos, assim como dos sistemas utilizados,
com vistas a assegurar a eficiência na qualidade do serviço, que não
tenham sido exigidos pelo PODER CONCEDENTE;

IV. a destruição, roubo, furto ou perda de bens vinculados à
CONCESSÃO e de suas receitas;
V. a manutenção da segurança dos USUÁRIOS;
VI. a ocorrência de interrupção ou falha do fornecimento de
materiais ou serviços pelos seus contratados;
VII. a contínua disponibilidade do serviço aos USUÁRIOS,
não podendo ser usado como justificativa: greves de trabalhadores,
comoções sociais ou protestos públicos que inviabilizem a prestação
do serviço, a cobrança das tarifas e/ou reflita no aumento dos
custos;
VIII. variação nas condições do mercado financeiro, tais
como, prazos, carências, taxas de juros, spreads, taxas de câmbio,
riscos da contratação e financiamento, dentre outras, ocorridas entre
a consecução do procedimento licitatório e o fechamento de
operações de crédito previstos na PROPOSTA que comprometam a
PROPOSTA apresentada pela CONCESSIONÁRIA;
IX. a incidência de responsabilidade civil, administrativa,
ambiental, tributária e criminal por fatos que possam ocorrer durante
a prestação dos serviços;
X. os custos gerados por condenações ou pelo
acompanhamento de ações judiciais movidas por terceiros ou contra
terceiros;
XI. qualquer atraso decorrente da não entrega de todos os
documentos, estudos e informações exigidos pelo órgão ambiental,
ou em qualidade inferior à mínima estabelecida pelo órgão
licenciador, prévia ou posteriormente ao pedido de licenciamento;
XII. os riscos decorrentes de eventual incapacidade da
indústria nacional em fornecer-lhe os bens e insumos necessários à
prestação dos serviços;
XIII. a redução do valor residual dos bens vinculados à
CONCESSÃO;
XIV. a superveniência do regulamento dos serviços;
XV. os atrasos decorrentes de problemas na fluidez do
trânsito;
XVI. as ineficiências ou perdas econômicas decorrentes de
falhas na organização operacional e programação dos serviços
realizados pela CONCESSIONÁRIA;
XVII. mudança no controle diretivo da CONCESSIONÁRIA
que acarrete em redução da sua capacidade financeira ou técnica
de cumprir o CONTRATO;
XVIII. riscos que possam ser objeto de cobertura de seguros
oferecidos à época de sua ocorrência, mas que deixem de sê-lo por
resultado direto ou indireto de ação ou omissão da
CONCESSIONÁRIA;
XIX. outros não relacionados e que não fazem parte do item
2.8.2.
2.8.4.1 A CONCESSIONÁRIA não fará jus à recomposição do
EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO a seu favor, caso
quaisquer dos riscos a ela atribuídos se concretizem.
2.8.5 Sempre que forem atendidas as condições do
CONTRATO e a alocação de riscos estabelecida nos itens
anteriores, considerar-se-á mantido o EQUILÍBRIO ECONÔMICOFINANCEIRO do mesmo. (...)
2.8.7 O restabelecimento do EQUILÍBRIO ECONÔMICOFINANCEIRO do CONTRATO promovido pelo PODER

CONCEDENTE ocorrerá de ofício, assegurando-se o prazo de 30
(trinta) dias para eventual manifestação da CONTRATADA.
2.8.8 Recebido o requerimento ou a manifestação da
CONTRATADA, e assegurado o contraditório e a ampla defesa, o
PODER CONCEDENTE decidirá, motivadamente, sobre o
restabelecimento do EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO do
CONTRATO.
2.8.9 Poderá ser contratada pelo PODER CONCEDENTE, a
seu exclusivo critério, Empresa de Auditoria Independente que será
responsável pela avaliação e emissão de laudo sobre o cálculo do
EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO da CONCESSÃO.
2.8.10 A decisão do PODER CONCEDENTE terá
autoexecutoriedade.

Da mesma forma, a Lei de Licitações (8.666/93) assim
disciplina:
Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser
alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
I - unilateralmente pela Administração:
a) quando houver modificação do projeto ou das
especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;
b) quando necessária a modificação do valor contratual em
decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto,
nos limites permitidos por esta Lei;
(...)
§ 5o Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados
ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais,
quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de
comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a
revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.

Como se percebe, o equilíbrio econômico-financeiro do
contrato é uma via de mão dupla: funciona em benefício das empresas, mas
também dos usuários do serviço. O reajustamento observado o período mínimo de
doze meses é uma das faces desse benefício em prol do usuário; mas,
principalmente, o cálculo dos custos de forma a não remunerar novamente um
período já considerado para fins tarifários, especialmente quando tal vem em
prejuízo dos usuários é outro.
De fato, no cálculo do IPK utilizado de base para a tarifa de
2018, já entrou o mês de janeiro de 2018; a manutenção de tal mês, quando temos
uma trajetória de ascendência do IPK e consequente redução da tarifa, implica em
vulneração do equilíbrio econômico-financeiro contratual, já que as empresas serão
remuneradas mais de uma vez por um mesmo período considerado anteriormente
no custo da tarifa.

II.6. BREVE-RESUMO DA PRETENSÃO VERTIDA
Avaliando em síntese, temos:
(i) A existência de previsão no edital e nos contratos efetivamente assinados que
o reajuste não se dará com menos de doze meses de vigência do anterior;
(ii) O andamento do atual processo de reajuste tarifário desrespeitando essa regra,
mormente se considerarmos que o reajuste de 2017 teve sua vigência apenas
a partir de 31 de março daquele ano;
(iii) Tal procedimento não apenas viola o direito adquirido dos usuários do serviço
de ter a tarifa mantida pelo prazo mínimo de doze meses, como ainda implica,
pela fórmula de cálculo própria da tarifa, em evidente desrespeito ao equilíbrio
econômico-financeiro do contrato em prejuízo dos usuários;
(iv) A previsão de votação no COMTU em 21-02-2019, às 10h, do pedido de
reajustamento tarifário formulado pelo SEOPE e encaminhado pela EPTC.
O que se pretende na presente ação, portanto, é anular todo
o processo de reajuste tarifário até agora ocorrido, resguardando-se o prazo mínimo
de doze meses, inclusive observando-se que o reajuste de 2017 teve vigência a
partir de 31 de março daquele ano.
III. A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
Os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela estão
presentes: primeiro, o dano sofrido pelo usuário que efetivar o pagamento da tarifa
irregularmente reajustada não será reparado. Segundo, a probabilidade do direito é
facilmente constatável pela demonstração inequívoca que a pretensão é,
simplesmente, a observância do regramento previsto tanto no edital como nos
contratos de concessão assinados.
Na descrição dos fatos, os autores são cidadãos brasileiros,
regulares com a Justiça Eleitoral, que buscam uma mínima diminuição da carga
extorsiva brutal que sofre a população de Porto Alegre, o que se torna dramático no
caso do número gigantesco dos que são os mais pobres.
A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXIII, prevê
expressamente a Ação Popular e o que ela objetiva, falando expressamente na
nulidade de atos lesivos à moralidade administrativa:
Art. 5º (...) Inciso LXXIII – qualquer cidadão é parte legítima
para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio

público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade
administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e
cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas
judiciais e do ônus da sucumbência;(grifei)

Ora, a moralidade administrativa é desrespeitada sempre que
são violados quaisquer dos princípios da administração pública, como se sabe. E
esses princípios, por sinal, também são definidos pela Carta Magna, mais
precisamente em seu artigo 37 (caput e inciso):
Art.37 A administração pública direta e indireta dos Poderes
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)
XXI- ressalvados os casos especificados na legislação, as
obras, serviços, compras e alienações serão contratados
mediante processo de licitação pública que assegure igualdade
de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que
estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições
efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as
exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à
garantia do cumprimento das obrigações;

Como já referido, há um prazo mínimo previsto no edital da
Concorrência nº 1/2015 (concorrência de concessão do transporte público de Porto
Alegre) para a mudança da tarifa, e isso não está sendo observado.
Ora, Excelência, como antes se disse, quando são infringidos
princípios da administração pública, tais como o da legalidade, o que é infringida é
a própria regra constitucional da moralidade administrativa, prevista no transcrito
inciso LXXIII, do art. 5º constitucional. E quando é atacada a moralidade
administrativa, em prejuízo da população, o direito de ação se impõe e as medidas
têm que ser imediatas.
De outra banda, além do princípio da legalidade, cujo
desrespeito, no caso, é evidente, é necessário registrar que os demais princípios do
artigo 37 da CF também são violados, pois fica fácil verificar que a impessoalidade,
a moralidade, a publicidade e a eficiência não existem, de fato, numa situação como
essa. O referido artigo 37, que define os princípios da administração pública, vai
ligar-se, então, ao inciso LXXIII, do artigo 5º, da Carta Magna, onde existe a regra
pertinente à moralidade administrativa, que é exatamente o caso de que tratamos
na presente ação.
Vale dizer, com outras palavras, que a ausência do
cumprimento dos requisitos básicos da administração pública, como o da
legalidade, acarreta, necessariamente, o descumprimento da regra constitucional
da moralidade administrativa. Sendo assim, deve ser anulado o andamento do

processo de revisão da tarifa até que seja observado o interstício mínimo de doze
meses entre um reajuste e outro.
Além de tudo isso, é importantíssimo registrar que o caput do
artigo 2º, da Lei Federal 4.717, de 1965 (que trata da Ação Popular), determina a
nulidade dos atos praticados com vício de forma, sendo que, a seguir, na alínea b,
de seu parágrafo único, descreve o que é vício de forma:
b) o vício de forma consiste na omissão ou na observância
incompleta ou irregular de formalidades indispensáveis à existência
ou seriedade do ato;

Ora, Excelência, o vício de forma no caso em tela é
indiscutível, conforme exaustivamente demonstrado acima. A suspensão, portanto,
deve ocorrer de imediato, antes mesmo da apresentação das possíveis defesas,
oitiva das partes e do restante da instrução processual.
IV. PEDIDOS
ISSO POSTO, requer a autor digne-se Vossa Excelência a:
a) conceder tutela de urgência em caráter liminar, inaudita
altera parte, para o efeito de suspender por completo o processo de reajuste
da tarifa do transporte coletivo, nos termos do exposto na fundamentação,
especialmente impedindo a votação convocada para o dia 21-02-2019, às 10h;
b) determinar a citação da parte demandada para
contestar, querendo, a presente ação, sob as penas da Lei;
c) no mérito, ratificando-se ou concedendo-se a tutela de
urgência postulada no item “a”, julgar inteiramente procedente o pedido
formulado na presente ação popular, para o efeito de anular o processo de
reajustamento da tarifa de transporte coletivo na cidade de Porto Alegre
iniciado e processado sem a observância do interstício mínimo de 12 (doze)
meses, observando-se que o reajuste de 2017 teve vigência apenas a partir de
31 de março daquele ano;
d) condenar a demandada nos ônus da sucumbência,
notadamente custas e honorários advocatícios, estes fixados nos moldes do
disposto no art. 85, § 3º, do NCPC;
e) deferir a produção de todos os meios de prova em
Direito admitidos;

f) reconhecer a isenção integral de eventuais custas
judiciais na presente ação popular, nos moldes do disposto no art. 5º, LXXIII,
da CF.
Dão à causa o valor de alçada.
Porto Alegre, 20 de fevereiro de 2019.
P.p.
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