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 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Justiça de Primeira Instância 

Comarca de JUIZ DE FORA / 1ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias Municipais da Comarca de Juiz de Fora

PROCESSO Nº: 5029160-03.2020.8.13.0145

CLASSE: [CÍVEL] PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

ASSUNTO: [Transporte Terrestre]

AUTOR: CONSORCIO MANCHESTER

RÉU: MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA

        Vistos, etc

         

                 move a presente ação em face do Consórcio Manchester de Transporte Coletivo
, objetivando, liminarmente, que o réu promova o cálculo de equilíbrioMunicípio de Juiz de Fora

mensal, lote a lote, desde o início da prestação do serviço, alusiva ao contrato de concessão,
determinando, por conseguinte, a troca de linhas entre os consórcios, da denominada Área 3, de modo a
equilibrar os custos, desde o início da operação, em 01/09/2016.

        Relata, em síntese, que foi o vencedor no certame para exploração do lote 2, referente ao
serviço de transporte coletivo de passageiros e que a proposta vencedora do lote 1 foi a do Consórcio Via
JF. Aduz que os lotes deverão se manter equilibrados, balanceando o custo através de troca de linhas entre
o s  l o t e s ,  u t i l i z a n d o - s e  d a  c h a m a d a  á r e a  3 .

        Sustenta que restou pactuado que a SETTRA aferiria o custo de cada lote, distribuindo as
linhas desta área 3 para cada consórcio. Afirma, entretanto, que o réu não cumpriu, pelo menos até 2018
inclusive, deixando de manter o equilíbrio necessário e, assim, notificou o município mais de uma vez,
sendo que somente depois de 2018 a municipalidade contratou profissional para realizar estudo acerca do
equilíbrio e a conclusão foi de que o autor possui linhas deficitárias, demonstrando o desequilíbrio em
r e l a ç ã o  a o  o u t r o  c o n s ó r c i o .

        Por fim, informa que a troca de linhas para equilibrar os consórcios ocorreu três anos após o
início da operação, sem solucionar o prejuízo já existente.

               Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso, pugnando, em sede de tutela de
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urgência, que seja determinado ao Município réu, no prazo de 15 (quinze) dias, “valendo-se do programa
e metodologia de cálculo já contratado e realizado pelo Instituto da Mobilidade Sustentável Rua Viva,
utilizando-se de parâmetros, custos e demandas de cada um dos consórcios concessionários, promova o
cálculo de equilíbrio mensal, lote a lote, desde o início da prestação do serviço, alusiva ao contrato de
concessão firmado com o Consórcio Manchester, autor, determinando, por conseguinte, a troca de
linhas entre os consórcios, da denominada Área 3, conforme previsto no edital de Licitação, de modo a
equilibrar os custos, desde o início da operação, em 1º de setembro de 2016, propiciando, ainda, a
reparação das perdas experimentadas, também por meio da operação das linhas da Área 3 de forma
temporariamente desequilibrada em relação ao outro consórcio, até que o prejuízo adicional
acumulado suportado pelo consórcio autor de 2016 até o momento seja igualado ao prejuízo
acumulado”.

        

        Meritoriamente, requer seja julgado procedente o pedido para condenar o Município de Juiz
de Fora, por meio da SETTRA, a cumprir integralmente o Contrato de Concessão para Prestação e
Exploração de Serviços de Transporte Coletivo de Passageiros nº 01.2016.087, notadamente seu art. 24,
parágrafos 5.º, 6º e 7º, que estabelece o equilibro entre os consórcios concessionários através da troca de
linhas, utilizando-se do estudo contratado pela SETTRA, a ser calculado e implementado mensalmente
por esta.

         

                Anteriormente ao declínio de competência conferido pelo Douto Juízo de mesma
competência, que ensejou no conflito de competência suscitado por este Juízo, a tutela de urgência foi
indeferida por decisão acostada em ID de ordem 1920769831, em 08/01/2021, sob o seguinte:

        (&mldr;)

        Entretanto, não vislumbro, no atual momento processual, a probabilidade do direito no
caso em tela, porque faz-se necessária uma dilação probatória para aferição do desequilíbrio
financeiro aduzido e, ainda, o contrato firmado entre as partes não faz previsão explícita acerca da
quantidade de passageiros/mês, o que torna essa redução apresentada pelo autor um risco inerente da
própria atividade.

        Vale ressaltar ainda que o autor afirma na inicial que desde o início do contrato já se
previa uma demanda que não existia, de modo que a situação de haver um menor número de pessoas
utilizando o serviço é antiga, não se traduzindo assim em fato novo.

        Lado outro, a demonstrar ainda mais a necessidade de dilação probatória, é fato público,
pois basta ver o volume de pessoas nos pontos de ônibus e no interior dos coletivos, principalmente nos
horários de pico, que não parece ter havido diminuição do número de usuários do serviço,
mantendo-se a mesma demanda que havia anteriormente.

        Deve ser observado ainda que a defasagem mencionada na inicial em razão de haver um
menor número de usuários é situação enfrentada por quase todas as empresas em virtude da
pandemia, sendo que várias já foram obrigadas a encerrar suas atividades, não sendo esse um fato que
tenha atingido exclusivamente a autora. Entretanto, em todas essas atividades, ocorre o chamado
"risco do negócio", expressamente previsto no parágrafo único do art. 927 do CC, não podendo esse
risco ser repassado a terceiros.

        Além disso, deve ser levado em consideração o atual cenário de pandemia, sendo que uma
alteração (majoração) na tarifa pode impactar muito na situação financeira da população, cuja grande
parte já se encontra debilitada economicamente. Não seria justo penalizar ainda mais o usuário do
serviço em razão do alegado (e não demonstrado) prejuízo sofrido pelo autor.
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        Ademais os documentos trazidos com a inicial foram produzidos unilateralmente, sem que
estivessem sob o crivo do contraditório, não podendo assim servir para demonstrar de plano as
alegações feitas na peça de ingresso.

        E, por fim, tal medida ainda apresenta o risco de irreversibilidade, caso ao final venha a
ser julgado improcedente o pedido.

        (&mldr;)

         

                Em face da decisão acima explicitada, a parte autora propôs recurso de Agravo de
Instrumento e, conforme decisão preliminar acostada em ID de ordem , o Senhor2735536470
Desembargador Relator Bitencourt Marcondes, em 27 de janeiro de 2021, atribuiu parcial efeito
suspensivo apenas para afastar a necessidade de o agravante adequar o valor da causa ao do contrato em
discussão, nos termos da fundamentação do referido .decisum

        Posteriormente, quanto ao conflito de competência em trâmite perante o Egrégio Tribunal de
Justiça, a Excelentíssima Desembargadora Relatora, por despacho acostado em ID de ordem ,4072293024
designou este Juízo, em caráter provisório, para que decida as medidas urgentes pleiteadas.

         

        A parte autora, Consórcio Manchester, por petição acostada em ID de ordem ,4486673026
oferta novo pedido de tutela de urgência, instruído por documentos, aduzindo, em síntese, que existe no
processo questão extremamente urgente e relevante, que exige pronta análise do Juízo.

        Ressalta a parte autora que formula novo pedido de concessão de tutela de urgência, baseado
e m  c e n á r i o ,  f a t o s  e  e l e m e n t o s  t a m b é m  n o v o s .

        Aponta o autor que se existiam dúvidas sobre a necessidade de se promover o reequilíbrio
dos dois lotes do sistema de transporte de passageiros de Juiz de Fora (“Lote I” e “Lote II”), bem como
dos custos operacionais correlacionados aos dois consórcios concessionários (CONSÓRCIO
MACHESTER e CONSÓRCIO VIA JF), as mesmas foram sanadas pela própria Administração Pública,
após a realização de estudo recente (vide anexo) – disponibilizado no sítio virtual da Prefeitura de Juiz de
Fora (plataforma – “Prefeitura Ágil”), ratificou a necessidade de pronta efetivação do reequilíbrio
pugnado. Segundo consta no aludido documento, existe uma diferença de custo/passageiro entre os “Lotes
I e II”, operados por cada um dos concessionários, no patamar monetário de R$ 0,8657.

                Consigna a parte autora que o reequilíbrio recomendado não se encontra atrelado, de
nenhuma forma, a eventual reajuste de tarifa ou aumento de eventual encargo ao destinatário final do
serviço prestado e sim a realocação de linhas, no formato indicado no referido estudo, para que ambos os
consórcios possam atuar de forma parelha e em condições de igualdade.

              Ressalta sobre a probabilidade do direito, destacando o arcabouço probatório produzido.
Alega que faz demonstrar que a Administração Municipal possui o dever de manter o equilíbrio
econômico/financeiro do Contrato Administrativo 01.2016.087 e que a requerida, por sua Secretaria de
Mobilidade Urbana, não vem cumprindo os encargos de manter equilibrados os custos da operação dos
dois lotes do sistema, de responsabilidade de cada um dos concessionários.

               Relata que a não concessão da tutela de urgência nos moldes perseguidos na presente,



Num. 5136233034 - Pág. 4Assinado eletronicamente por: ROBERTA ARAUJO DE CARVALHO MACIEL - 12/08/2021 19:21:31
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081219213100000005134275402
Número do documento: 21081219213100000005134275402

delegará ao autor prejuízos irreparáveis, com potencialidade para comprometer, até mesmo, a
continuidade de seu objetivo social e que não há perigo de irreversibilidade da medida antecipatória,
podendo a mesma ser revogada ou modificada a qualquer tempo.

        Pugna, ao final, nos termos do art. 300 e seguintes do CPC, pelo deferimento da tutela de
urgência prevista no art. 300 e seguintes do CPC, para que seja determinado ao Município de Juiz de
Fora, de imediato, a implementação do último estudo/cálculo realizado pela municipalidade, promovendo
o equilíbrio entre os custos dos dois lotes operados pelos consórcios concessionários, através de trocas de
linhas da área 3, nos moldes indicados, sem prejuízo da obrigação de promover os cálculos referentes com
o mesmo fim, relativo aos três primeiros anos do contrato de concessão.

        Despacho exarado em ID de ordem , com a intimação da municipalidade para,4628463119
em 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre o novo pedido tutelar, inclusive com a juntada de documentos que
entender necessários. O Município de Juiz de Fora, regularmente intimado conforme ID de ordem 

, deixou escoar o prazo sem qualquer manifestação nos autos.4640438030

               O Ministério Público, por cota lançada em ID de ordem , faz ressaltar que4691843035
aguarda a manifestação do município, notadamente à vista das informações veiculadas recentemente pela
Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, no sentido de estar adotando medidas visando à preservação do
equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de transporte urbano.

                Petição da parte autora em ID de ordem , renovando o pedido tutelar.4949488018

        Despacho exarado em ID de ordem , determinando a intimação da parte autora4993328154
para emendar a inicial, incluindo no polo passivo o Consórcio VIA JF, qualificando-o. Ainda, foi
determinada a juntada aos autos da íntegra do procedimento administrativo virtual nº 9.110/2021, bem
como de todos os documentos anexados, perante a Secretaria de Mobilidade Urbana.

        Petição acostada em ID 5110328068, com a emenda da inicial e inclusão no polo passivo do
CONSÓRCIO VIA JF. Ainda, a requerente faz juntar aos autos a íntegra do referido procedimento
administrativo virtual nº 9.110/2021, bem como seus anexos.

         

                .É  o  r e l a t ó r i o  d o  e s s e n c i a l .  D e c i d o

                A parte autora, em síntese, requer a tutela de urgência no sentido de determinar ao
Município de Juiz de Fora, a imediata implementação do último estudo/cálculo realizado pela
municipalidade, promovendo o equilíbrio entre os custos dos dois lotes operados pelos consórcios
concessionários, através de trocas de linhas da área 3, nos moldes indicados, sem prejuízo da
obrigação de promover os cálculos referentes com o mesmo fim, relativo aos três primeiros anos do
contrato de concessão.

               

        De outro lado, cumpre ressaltar que a pretensão lançada na inicial ID de ordem ,1884734834
possui por objetivo em tutela de urgência,  determinar ao Município de Juiz de Foraque promova o
cálculo de equilíbrio mensal, lote a lote, desde o início da prestação do serviço, alusiva ao contrato de
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concessão firmado com o Consórcio Manchester, autor, determinando, por conseguinte, a troca de
linhas entre os consórcios, da denominada Área 3, conforme previsto no edital de Licitação, de modo a
equilibrar os custos, desde o início da operação, em 1º de setembro de 2016, propiciando, ainda, a
reparação das perdas experimentadas, também por meio da operação das linhas da Área 3 de forma
temporariamente desequilibrada em relação ao outro consórcio, até que o prejuízo adicional
acumulado suportado pelo consórcio autor de 2016 até o momento seja igualado ao prejuízo
a c u m u l a d o .

        Revela-se, diante da leitura de ambos os pedidos, que possuem interesse emergencial em
comum, o equilíbrio mensal, lote a lote, do contrato de concessão firmado com a parte autora,
determinando-se a troca de linhas entre os consórcios, da denominada Área 3, conforme previsto no edital
d e  L i c i t a ç ã o ,  d e  m o d o  a  e q u i l i b r a r  o s  c u s t o s .

               O pedido tutelar submete-se a análise do preenchimento ou não dos pressupostos para a
concessão da tutela de urgência, estatuídos no art. 300, do Código de Processo Civil, a saber, a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo:

        Art. 300 A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

        Segundo orientação da doutrina:

        "O perigo de dano e risco ao resultado útil do processo devem ser lidos como "perigo na
demora" para caracterização da urgência - essa leitura permitirá uma adequada compreensão da técnica
processual à luz da tutela dos direitos (...) A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica
antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica - que é aquela que surge da
confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a
hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. Para bem
valorar a probabilidade do direito, deve o juiz considerar ainda: (i) o valor do bem jurídico ameaçado ou
violado; (ii) a dificuldade de o autor provar a sua alegação; (iii) a credibilidade da alegação, de acordo
com as regras de experiência (art. 375); e, (iv) a própria urgência alegada pelo autor." (Luiz Guilherme
Marinoni. Novo Curso de Processo Civil. Vol. 2. Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum. 2ª
edição. Revista dos Tribunais. p. 209 e 213).

               
Compulsando os autos, diante dos documentos que instruem o novo pedido, verifica-se que a parte            

autora demonstrou os requisitos necessários para a concessão da tutela pretendida.

               Verifica-se que a empresa autora colaciona aos autos fatos novos ensejadores ao exame
tutelar, como o desenvolvimento do processo virtual (plataforma - “Prefeitura Ágil”), em tramitação
interna, quanto ao estudo implementado pelo Município de Juiz de Fora, conforme transcrições anexadas
(  ), bem como os respectivos anexos (requerimento administrativo e planilhas realizadas) .ID 5110328074

               Do referido processo, iniciado em 14/04/2021, nota-se em primeiro lugar, Despacho 4 -
19/04/2021, a deliberação do Sr. Gerente – SMU: (&mldr;) O equilíbrio deve ser feito sempre que for
constatado que os custos por passageiros estão diferentes entre os Consórcios. Hoje existe uma
diferença que precisa ser corrigida. Assim que for possível devemos fazer os cálculos para a realizar

 Logo, por Despacho 5 – 19/04/2021, a Sra.a mudança de linhas e reequilíbrio dos Consórcios.
Subsecretária solicita os cálculos atualizados, para posterior reunião.

        Posteriormente, por Despacho 7 – 28/04/2021, o Sr. Supervisor de Estudos Tarifários, faz
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anexar no procedimento administrativo o estudo do equilíbrio econômico financeiro referente ao mês de
março de 2021, com o apontamento da diferença no custo/passageiro de -0,8657 entre o Lote 1 e p Lote 2,
salientando a necessidade da alteração de 25 linhas entre os Consórcios, com os respectivos
detalhamentos. Logo, o Sr. Gerente por Despacho 8 – 30/04/2021, encaminha à Subsecretária o referido
estudo, e salienta: (&mldr;) Lembramos que referidos valores se alteram a cada mês, por isso não

 (...)podemos utilizar os estudos depois de muito tempo após terem sido realizados.

         

        O processo virtual aponta em seu andamento que foi finalizado, após a manifestação pela
Secretária de Mobilidade Urbana, em exercício (16/05/2021), através do despacho 10, verbis:
(&mldr;)“Como já é do conhecimento de vocês, o assunto em tela será discutido na mesa onde
tratamos dos assuntos referentes ao transporte público.” (&mldr;)

         

        É cediço que compete aos Municípios “organizar e prestar, diretamente ou sob regime de
concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluindo o de transporte coletivo, que
tem caráter essencial” (CF, art. 30, V). Lado outro, a prestação do serviço mediante permissão ou
concessão a particulares, deverá ser feita através de licitação (CF, art. 175), observando as respectivas
normas, no caso a Lei nº 8.666/1993.

         

        A propósito, o art. 65, II, “d”, do aludido diploma legal, positivando a teoria da imprevisão,
assegura a possibilidade de revisão dos contratos administrativos “para 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 consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do
ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea
econômica extraordinária e extracontratual”.

         

                Como se percebe, o direito ao reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos
administrativos, previsto no dispositivo retro citado, reconhece-se apenas no caso de ocorrência de fato
imprevisível ou previsível com consequências incalculáveis, posterior à celebração do contrato, que altere
substancialmente a sua equação econômico-financeira e para o qual a parte prejudicada não tenha dado
c a u s a .

        Nesse sentido, Celso Antônio Bandeira de Mello assim discorre sobre o tema:

         

                Aliás, a garantia do contratado ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato
administrativo não poderia ser afetada nem mesmo por lei. É que resulta de dispositivo constitucional,
o art. 37, XXI, pois, de acordo com seus termos, obras, serviços, compras e alienações serão
contratados com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas
da proposta. É evidente que, para serem mantidas as efetivas condições das propostas (constantes da
oferta vencedora do certame licitatório que precede o contrato), a Administração terá de manter
íntegra a equação econômico-financeira inicial. Ficará, pois, defendida tanto contra os ônus que o
contratado sofra em decorrência de alterações unilaterais, ou comportamentos faltosos da
Administração, quanto contra elevações de preços que tornem mais onerosas as prestações a que esteja
obrigado, como, ainda, contra o desgaste do poder aquisitivo da moeda provocado pela inflação, em
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todos os contratos que se prolonguem no tempo. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito
Administrativo. 28 ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2010, p. 631-632).

        Ainda, Di Pietro, assim desenvolve sobre a questão:

             Ao poder de alteração unilateral, conferido à Administração, corresponde o direito do
contratado, de ver mantido o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, assim considerada a relação
que se estabelece no momento da celebração do ajuste, entre o encargo assumido pelo contratado e a
prestação pecuniária assegurada pela Administração.

        Esse direito, que sempre foi reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência, está agora
consagrado na Lei n 8.666/93 (...).

                (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 30ª Ed. - Rio de Janeiro:
F o r e n s e ,  2 0 1 7 ,  p .  3 5 3 )

        De outro lado, cumpre salientar que o Contrato de Concessão nº 01.2016.087 (exploração de
transporte coletivo lote 2), anexado aos autos, precisamente na cláusula 24ª e seus parágrafos, dispõe
sobre os estudos inerentes ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato, com a aferição do custo de
cada um dos lotes, inclusive quanto a distribuição entre as concessionárias da denominada Área 3.

        

        Assim considerando, exatamente nos termos do processo administrativo virtual deflagrado
(9.110/2021), é que a municipalidade fez alcançar a necessidade, no mês de março, conforme planilha
anexada, a diferença no custo/passageiro de -0,8657 entre o Lote 1 e o Lote 2, com a necessidade da se
alterar 25 linhas entre os Consórcios. Evidente neste momento processual, pois, o direito vindicado pela
p a r t e  a u t o r a .

               Quanto ao perigo na demora, referido quesito também exsurge diante os documentos e
alegações da parte autora. Conforme se extrai do procedimento administrativo virtual deflagrado
(9.110/2021), referido foi finalizado em maio de 2021, com os estudos realizados.

               Assim considerando, uma vez detectada a necessidade da implementação do equilíbrio
econômico-financeiro pela própria Administração Pública, evidencia-se a necessidade da tutela de
urgência, visando estancar o desequilíbrio contratual apurado, sob pena de comprometer a continuidade
do serviço público adequado.

               

        Dessarte, diante do contexto probatório superveniente apresentado nos autos, não se pode
olvidar que houve modificação dos custos operacionais suportados pela Concessionária autora, fato este
reconhecido pela Administração Pública (necessidade da alteração de 25 linhas operadas pelos
C o n s ó r c i o s ) .

                Portanto, resta configurada a plausibilidade do direito alegado, especificamente a
necessidade da redistribuição das linhas operadas pelas empresas, nos exatos moldes alcançados pela
Secre ta r ia  de  Mobi l idade  Urbana  de  Ju iz  de  Fora .

                 Diante do exposto, defiro a tutela de urgência vindicada, para determinar que o
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Município de Juiz de Fora dê prosseguimento ao procedimento administrativo virtual 9.110/21, no
sentido de levar a efeito, no prazo de 15 dias, o estudo do equilíbrio econômico-financeiro realizado
pela Secretaria de Mobilidade Urbana, com a alteração das linhas entre os consórcios que exploram
o transporte coletivo municipal, precisamente no que concerne a alteração de 25 linhas entre os
Consórcios, apontados na manifestação – Despacho 7, do aludido processo virtual.

         

                Para tanto,  intime-se o requerido, na pessoa de seu representante legal, mediante
MANDADO URGENTE, para o cumprimento desta decisão.

        Cite-se e intime-se o CONSÓRCIO VIA JF incluído para, querendo, apresentar defesa, no
prazo legal.

         

        Com a juntada das contestações nos autos, intime-se a parte autora para impugná-las.

         

               Oficie-se a Excelentíssima Senhora Desembargadora Yeda Athias – 6ª Câmara Cível –
Agravo de Instrumento nº 1.0000.21.002897-3/001, dando-lhe inteira ciência da presente decisão.

         

        Por derradeiro, certifique a Secretaria do Juízo acerca da alteração do valor dado à
causa junto ao Processo Judicial Eletrônico. E mais, considerando o exposto pela parte autora em
sua petição acostada em ID de ordem 2516641, viabilize a Secretaria do Juízo à parte autora o
recolhimento das custas processuais complementares, com a intimação para a juntada nos autos do

.respectivo comprovante em 05 (cinco) dias

         

        Intimar. Cumprir.

        

        JUIZ DE FORA, na data da assinatura eletrônica.                       

        

        ROBERTA ARAÚJO DE CARVALHO MACIEL

        Juíza de Direito
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