
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 628.806 - DF (2004/0020176-5)
 

VOTO-VISTA

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE 
CONCESSÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO. 
AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONGELAMENTO DE TARIFAS. 
INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 
FACULTATIVIDADE. INCLUSÃO DE NOVOS ELEMENTOS 
PERICIAIS. PERQUIRIÇÃO SOBRE LUCROS CESSANTES. 
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7, DO STJ. HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO.
1. Ação ordinária proposta em face da União visando indenização 
fundada no rompimento econômico-financeiro do contrato de 
concessão de transportes aéreos. Causae petendi  retratada na quebra 
da equação econômica do contrato-base de concessão, derivada de 
irrealidade tarifária constatada pelos Poderes Executivos e 
Legislativo, consoante documentos oficiais acostados, de violação do 
Código Aeronáutico Brasileiro (Lei 7.565/86) e da política de juros 
adotada após o Plano Cruzado, gerando dessintonia entre os custos e 
as despesas da empresa.
2.  Razões do pedido apoiadas na cláusula XI, parágrafo único, do 
Contrato de Concessão, lavrado em 08/07/1988 (fls. 26 do 1º 
volume), de seguinte teor:
“Cláusula XI – A CONCESSIONÁRIA obriga-se a cumprir e fazer 
cumprir, por seus prepostos, os horários aprovados e as tarifas 
fixadas, bem como todas as disposições de leis, regulamentos, 
instruções e portarias vigentes ou que vierem a vigorar, relativos ou 
aplicáveis aos serviços.
Parágrafo único – As tarifas  a serem aplicadas deverão ser fixadas 
pelo DAC tendo em vista os fatores de custo, para ser 
economicamente viável a operação, e tanto quanto possível, as 
condições econômicas da região servida pelas linhas, de forma que o 
intercâmbio  comercial dos produtos dessa região e dos artigos de 
seu consumo básico seja progressivamente aumentado em benefício 
da região. ”
3. Fundamentação do pleito assentada na doutrina da vedação da 
quebra da equação econômico-financeira do contrato administrativo, 
mercê da supremacia contratual da entidade pública, quer à luz da 
Constituição pretérita (art. 167, II, da CF/67 com a emenda nº 01/69), 
quer sob a égide da Constituição atual (inciso XXI do art. 37), a qual 
determina a manutenção das condições da proposta nas licitações, 
numa manifestação inquívoca da necessidade de manutenção in 
itinere  do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Invocação 
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das lições específicas de Caio Tácito, Celso Antônio Bandeira de 
Mello, Cretella Junior, Diogo Gasparini, Hely Lopes Meirelles, 
Marcelo Caetano e Manoel de Oliveira Franco Sobrinho.
4. Demanda que mercê de abordar os diversos aspectos da injustiça 
tarifária, colacionou missivas e integrou o teor das mesmas à causa 
petendi , em documentos que retrataram Carta ao Presidente da 
República pelo Ministro da Aeronáutica em período anterior ao 
congelamento e severas conclusões da Comissão de Fiscalização da 
Câmara dos Deputados, vaticinando a iminência da inviabilização do 
segmento aéreo nacional (fls. 1.602/1.603).
5. Thema iudicandum que gravita em torno de complexas causas 
fáticas, versando desde a política de juros do governo, passando pelo 
cognominado arrocho tarifário, pelo Plano Cruzado, pela violação 
contratual e quebra do equilíbrio da equação econômico-financeira 
do contrato, considerada esta implícita ainda que passível de 
alteração unilateral o vínculo público.
6. Conclusões jurídicas de que, mercê da alegada supremacia, a 
alteração unilateral das tarifas, fonte da subsistência da concessão, 
implica a revisão dos preços do contrato, em nome da equação 
financeira do negócio jurídico de direito público. Lições 
inquestionáveis dos publicistas concluindo que:

"...o concessionário de serviço público (ou da obra pública) 
explora o serviço (ou a obra pública) mediante tarifas que cobra 
diretamente dos usuários, sendo daí que extrai, basicamente, a 
remuneração que lhe corresponde. 

(...)
...as tarifas constituem-se, de regra, na remuneração básica, já 

que as 'provenientes de receitas alternativas, complementares, 
acessórias ou de projetos associados' têm por finalidade 'favorecer a 
modicidade das tarifas' (art. 11 da lei). O mesmo se dá quando as 
tarifas forem subsidiadas pelo concedente. Logo, a principal fonte da 
qual é sacada a remuneração do concessionário são as tarifas."

Por seu turno, a tarifa deve ser "fixada pelo preço da proposta 
vencedora da licitação e preservada pelas regras de revisão 
previstas no contrato (art. 9º). De seu turno, o art. 18, atinente às 
principais cláusulas do edital, refere, no inciso VIII, as que indiquem 
os critérios de reajuste e revisão das tarifas. O contrato poderá fixar 
mecanismos de revisão, para preservar-lhe o equilíbrio 
econômico-financeiro (§ 2º do pré-referido art. 9º). Aliás, entre as 
cláusulas essenciais do contrato mencionadas na lei estão arroladas 
as relativas 'ao preço do serviço e aos critérios e procedimentos 
para reajuste e revisão das tarifas' (art. 23, IV).

Com esta mesma finalidade de proteção do equilíbrio 
econômico-financeiro, a lei estabelece que (...) deverá ocorrer 
revisão da tarifa, para mais ou para menos, conforme o caso (§ 3º do 
art. 9º).

Assim, também, (...) toda alteração unilateral do contrato que 
afete dito equilíbrio exige sua concomitante restauração (art. 9º, § 
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4º)."
Destarte, "na revisão, dada a irrupção de encargos excedentes 

dos originais, a tarifa efetivamente muda, não apenas em sua 
expressão numérica, mas também na qualificação do próprio valor 
que lhe deve corresponder para que seja mantido o equilíbrio inicial 
entre os encargos dantes previstos e a correspondente retribuição."

É que "a tarifa deve refletir a composição: custos mais lucro 
mais amortização de investimentos menos receitas alternativas, 
complementares ou acessórias ou de projetos associados"

Em suma: sedimentado entre os administrativistas que: "as 
tarifas não têm, nem poderiam ter, de modo algum, natureza 
contratual, imutável. O contratual - e que, por isso, não pode ser 
unilateralmente modificado pelo Poder Público - é o valor resultante 
do equilíbrio econômico-financeiro, de que a tarifa é uma expressão, 
entre outras. Donde, ao concedente é lícito alterar, como convenha, 
a grandeza dela, contanto que, ao fazê-lo, mantenha incólume a 
igualdade matemática substancial já estabelecida e da qual o valor 
da tarifa se constitui em um dos termos. " (Celso Antônio Bandeira de 
Mello. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2002, 
p. 660-663)
7. Pluralidade de causae petendi  confirmada pelas defesas 
empreendidas e que navegaram desde a impossibilidade de 
responsabilidade da União por lei geral até a alegada má gestão 
administrativa, a indicar o leque de questões fáticas que motivaram a 
presente demanda e que limita a cognição do E. Superior Tribunal de 
Justiça (Súmula 07)
8. Perícia conclusiva quanto à responsabilização da União, lavrada 
sob complexo espectro, concluindo pela exaustão da capacidade 
econômica, financeira e patrimonial da concessionária, tendo como 
nexo causal a quebra da equação econômico-financeira do contrato.
9. Sentença de primeiro grau que, com base na comprovação dos 
fatos, coadjuvada pela perícia, concluiu pela procedência do pedido, 
no que foi secundada pelo aresto recorrido, quer originariamente, 
quer na infringência quanto à necessária intervenção do Ministério 
Público, adjuntando à tese da vedação à quebra do equilíbrio 
econômico-financeiro do contrato de direito público, a torrente 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a 
concessão dos expurgos inflacionários em causas diversas, porquanto 
o administrado confiou na legitimidade do denominado plano de 
inflação zero, legitimou juridicamente a pretensão da autora, 
admitindo-se, inclusive, após o descongelamento, a consideração do 
valor dos custos estagnados para a aferição do prejuízo global (fl. 05 
da Ac. n. 96.01.11458-0-DF, da lavra da então Desembargadora e 
hodiernamente Ministra Eliana Calmon).
10. Destarte, em questão idêntica, considerando indiferente a 
categorização do vínculo base sobre ser permissão ou concessão, 
concluiu o E. Supremo Tribunal Federal no RE 183.180-4-DF, a 
pretexto de suposta indenização fundar-se em plano geral econômico, 
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o que segundo a União geraria alforria quanto à obediência da 
cláusula que interdita a quebra do equilíbrio econômico-financeiro do 
contato que: 

"Em sentido contrário às decisões apontadas pela recorrente, 
veio, todavia, a fixar-se a jurisprudência da Corte, a partir do 
assentado por seu Plenário, ao julgar em 18-5-64, o Recurso 
Extraordinário nº 53.023.

Prevaleceu, então (contra o único voto do pranteado Ministro 
PEDRO CHAVES), a tese defendida pelo não menos saudoso 
Ministro GONÇALVES DE OLIVEIRA (somente vencido quanto aos 
limites da isenção), posição vitoriosa segundo a qual deviam ser 
consideradas concessionárias de serviço público - e  não meras 
permissionárias - as empresas de navegação aérea (cfr. Audiência 
de publicação de 9-9-64).

Mas, de toda sorte, meramente acadêmica viria a revelar-se a 
reabertura do velho debate, agora renovado pela União com base na 
premissa, expressa no item 19 da petição de recurso extraordinário 
(tópico transcrito no relatório), de que 'as empresas permissionárias 
de serviço público, por não terem contrato com a Administração, 
não faze jus à permanência  da equação econômico-financeira. 
Somente as que contratam com a Administração podem exigir a 
manutenção da relação econômica inicialmente pactuada' (fls. 
1.792).

É que, diversamente do que poderiam fazer crer essas 
palavras, de fato celebrou a recorrida, em 14 de julho de 1988, com 
o Governo Federal, representado pelo Chefe do Departamento de 
Aviação Civil do Ministério da Aeronáutica, o perquirido contrato, 
na denominação e na essência caracterizado como de concessão da 
execução de serviços aéreos (fls. 1682/6), válido por quinze anos a 
partir de 11 de abril de 1988, pacto esse cuja cláusula XI, parágrafo 
único, não deixou de registrar: 

'PARÁGRAFO ÚNICO - As tarifas a serem aplicadas deverão 
ser fixadas pelo DAC tendo em vista os fatores de custo, para 
ser economicamente viável a operação, e tanto quanto 
possível, as condições econômicas da região servida pelas 
linhas, de forma que o intercâmbio comercial dos produtos 
dessa região e dos artigos de seu consumo básico seja 
progressivamente aumentado em benefício da região.' (fls. 
1684)
Como consignado na cláusula inicial desse mesmo 

instrumento, havia sido outorgada a concessão pelo Decreto nº  
72.898, de 9-10-73 e prorrogada, até o termo final mencionado 
pelas partes (10-10-2003), pelo Decreto nº 95.910, de 11-4-88, cuja 
ementa fielmente esclarece o objeto da medida:

'Prorroga o prazo das concessões outorgadas às empresas 
VARIG S.A. - Viação Aérea Rio Grandense, CRUZEIRO DO 
SUL S.A. - Serviços Aéreos, Viação Aérea São Paulo S.A. - 
VASP e TRANSBRASIL S.A. Linhas Aéreas para a execução 
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de serviços aéreos, e dá outras providências' (D.O. De 
12-4-88, Seção I, pág. 6178).
Baseou-se, por sua vez, esse decreto, no art. 180 da Lei nº 

7565-86 (Código Brasileiro de Aeronáutica), segundo o qual 'a 
exploração de serviços aéreos públicos dependerá sempre de prévia 
concessão, quando se tratar de transporte regular', condição esta 
que é inconteste caber à recorrida.

Guardam, por outro lado, essas disposições contratuais, 
regulamentares e legais, plena harmonia com a Constituição de 
1967 (Emenda nº 1 de 1969), em cuja vigência foram expedidos e 
que, em seu art. 8º, XV, c, já cometia à União a competência para 
'explorar diretamente ou mediante autorização  ou concessão ' (grifei) 
a navegação aérea, como continua a facultar  a Carta de 1988, 
agora sob a tríplice modalidade de delegação, compreendendo a 
permissão, além da concessão e da autorização (art. 21, XII, c).

Incensurável, portanto, o equadramento da pretensão da 
autora da ação, ora recorrida, no art. 167 da Carta de 1967 
(Emenda nº 1-69), pelo acórdaõ recorrido, que, não satisfeito com 
esse fundamento, outro cumulativamente adotou, de nível 
infraconstitucional, o que bastaria, a rigor, para afastar a 
admissibilidade do recurso, na linha do enunciado da Súmula 283. 
Recorde-se, do voto do Juiz-Relator, o tópico abaixo reproduzido:

'Consagrava, assim, o texto constitucional de 1969 a garantia 
de que, nos contratos de concessão de serviços públicos, o 
valor das tarifas deveriam corresponder à justa remuneração 
do capital, bem como permitir o melhoramento e a expansão 
dos serviços e assegurar o equilíbrio econômico e financeiro 
do contrato. 
Desrespeitado este princípio por ato comissivo ou omissivo do 
Poder Concedente, impõe-se a recomposição da equação 
financeira, tendo em vista não só a imperiosa necessidade de 
que os serviços públicos tenham continuidade, mas também 
em razão do princípio jurídico que preconiza que todo aquele 
que, por ação ou omissão, causar prejuízo a outrem, fica 
obrigado a reparar o dano (Código Civil, art. 159)' (fls. 1709)
Por último, argüi a recorrente  a inviabilidade de se obter 

ressarcimento por prejuízo decorrente de política econômica 
governamental, consubstanciada em ato normativo, no caso o 
Decreto-lei nº 2284-88 (instituidor do chamado 'Plano Cruzado'), 
cujas conseqüências haveriam de, indistintamente, recair sobre toda 
a coletividade: não somente sobre um ou alguns administrados.

Não há, porém, como pretender assimilar a índole dos danos 
porventura causados pela adoção de determinada política 
econômica às pessoas em geral, diretamente sujeitas como súditos à 
autoridade do Estado, à natureza de outra relação juridicamente 
diversa, contraída com quem esteja ele vinculado por liame 
contratual. Sobretudo quando esse contrato é objeto de especial 
amparo da Constituição (art. 167, II, da Carta de 1967), durante 
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cuja vigência (a presente ação foi ajuizada em 2-9-88) verificou-se a 
insuficiência tarifária, causadora da ruptura do equilíbrio financeiro 
da concessão, imputada a atos omissivos ou comissivos do Poder 
Público, e arbitrada, em seus efeitos financeiros, pela prova pericial 
acolhida nas instâncias ordinárias.

Nem haveria de ser a observância de um decreto-lei excusa 
válida para o descumprimento da garantia constitucional. " 
11. Decisões que privilegiam a segurança jurídica, pilar que sustenta 
o administrado, posto depositar credibilidade nas leis que regulam os 
contratos, na legitimidade dos atos do Poder Público e nos contratos 
que engendra, por isso que rompida a confiança e exsurgindo a 
surpresa lesiva, nasce o dever de indenizar, máxime quando 
estratégias econômicas falham, levando à exaustão econômica setor 
nobre da soberania nacional.
12. Conjunto de teses que permitem concluir que o acórdão recorrido 
restou fundado em amplo debate probatório, não só acerca dos fatos 
considerados pela perícia, posto a causa petendi  indicar a quebra do 
equilíbrio econômico-financeiro do contrato, como também na 
natureza do vínculo concessionário, na cláusula XI e parágrafo único 
do contrato que previa a realidade tarifária e os meios conducentes à 
sua consecução, bem como nos aspectos fáticos antecedentes do 
arrocho tarifário noticiado pela alta cúpula do governo no sentido de 
que as tarifas fixadas pelo DAC deveriam considerar as condições 
econômicas viáveis à operação, as condições econômicas da região e 
dos artigos de seu consumo básico, de sorte a ser a tarifa aumentada 
em benefício da própria região e que, segundo o julgado, pela sua 
violação gerou a ruptura da equação econômico-financeira do 
contrato confirmada pela complexa perícia realizada. 

Deveras, assim como o E. STF, o aresto concluiu, na esteira da 
jurisprudência do E. STJ, que após o referido período do 
descongelamento foram sindicados os índices oficiais da inflação, 
contemplando-se aos jurisdicionados, sob diversos ângulos, as 
diferenças dos denominados expurgos inflacionários, que passaram a 
compor fatores nos cálculos dos prejuízos, como números a serem 
incluídos na visão global do dano patrimonial.

Matérias de notória insindicabilidade pelo E. STJ à luz das 
Súmulas 05 e 07.
13. Alegada violação do art. 82 do CPC, posto ausente a intervenção 
do Ministério Público em causa patrimonial deveras expressiva, 
mercê de o mesmo, às fls. 1.476/1.496, ter lavrado exuberante 
parecer de vinte laudas, enfrentando todas as matérias inerentes ao 
thema iudicandum .
14. O artigo 82, inciso III, do CPC, dispõe que compete ao Ministério 
Público intervir: “III - em todas as demais causas em que há 
interesse público, evidenciado pela natureza da lide ou qualidade da 
parte.”
15. A escorreita exegese da dicção legal impõe a distinção 
jus-filosófica entre o interesse público primário e o interesse da 
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administração, cognominado “interesse público secundário”. Lições 
de Carnelutti, Renato Alessi, Celso Antônio Bandeira de Mello e 
Min. Eros Roberto Grau. 
16. O Estado, quando atestada a sua responsabilidade, revela-se 
tendente ao adimplemento da correspectiva indenização, coloca-se na 
posição de atendimento ao “interesse público”. Ao revés, quando visa 
a evadir-se de sua responsabilidade no afã de minimizar os seus 
prejuízos patrimoniais, persegue nítido interesse secundário, 
subjetivamente pertinente ao aparelho estatal em subtrair-se de 
despesas, engendrando locupletamento à custa do dano alheio.
17. Deveras, é assente na doutrina e na jurisprudência que 
indisponível é o interesse público, e não o interesse da administração. 
Nessa última hipótese, não é necessária a atuação do Parquet  no 
mister de custos legis, máxime  porque a entidade pública empreende 
a sua defesa através de corpo próprio de profissionais da advocacia 
da União. Precedentes jurisprudenciais que se reforçam, na medida 
em  que a atuação do Ministério Público não é exigível em várias 
ações movidas contra a administração, como, v.g., sói ocorrer, com a 
ação de desapropriação prevista no Decreto-lei n.3.365/41 (Lei de 
Desapropriação).
18. A regra assente no E. STJ é a de que a expressão econômica da 
causa não implica a intervenção do Ministério Público:
“PROCESSO CIVIL. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
COMO CUSTOS LEGIS. EXECUÇÃO DE ELEVADO VALOR 
CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE.
A repercussão econômica que entidade da Administração Pública 
pode vir a suportar não enseja, por si só, interesse público capaz de 
propiciar a intervenção do Ministério Público na qualidade de 
custos legis.
Recurso não conhecido. ” (RESP 327.288/DF, 4ª T., Rel. Min. Cesar 
Asfor Rocha, DJ 17/11/2003). No mesmo sentido: REsp 327.285/DF, 
4ª T., Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ 27/11/2001; AGREsp 
453.420/DF, 1ª T., Rel. Min. Francisco Falcão, DJ 19/11/2002)
19. Outrossim, no sistema processual brasileiro em que a atuação do 
custos legis  se opera em prol da administração, com o escopo 
inequívoco de reforçar a posição jurídica de uma das partes, a 
exegese deve ser restritiva em homenagem à cláusula pétrea da 
isonomia processual, pela qual o juiz deve velar (art. 125, III, do 
CPC), máxime diante da especialização ratione materiae  dos 
defensores do patrimônio público.
20. Nada obstante, é dominante a jurisprudência do STJ no sentido de 
que a intervenção do Ministério Público, em segundo grau de 
jurisdição, supre a falta de intervenção no primeiro grau, máxime à 
luz da amplitude do efeito devolutivo da apelação (tantum 
devoluttum quantum appellatum ) e do princípio do prejuízo, 
consectário da instrumentalidade, revelado na máxima consagrada 
pas de nulittè sans grief  (CPC, art. 244: “Quando a lei prescrever 
determinada forma, sem cominação de nulidade, o juiz considerará 
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válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade).
21. Desta sorte, somente é nulo o processo quando o Ministério 
Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir 
(art. 246 do CPC), fenômeno inocorrente quando na causa a 
controvérsia gravita em torno de interesse patrimonial da 
administração.
22. Ressoa evidente que não se tratando de valores atuais pretendidos 
cobrar sob pena de repasse à coletividade, mas sim, de prejuízos 
pretéritos perpetrados alhures, não se configura interesse 
metaindividual a ensejar, por via de interpretação extensiva e 
principiológica, a intervenção do Parquet .
23. A definição dos interesses transindividuais, em respeito à ordem, 
é aquela encartada no artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor 
que assim dispõe: 
“Art. 81 - A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das 
vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título 
coletivo.
Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar 
de:
I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste 
Código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam 
titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de 
fato;
II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos 
deste Código, os transindividuais de natureza indivisível de que seja 
titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com 
a parte contrária por uma relação jurídica base;
III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos 
os decorrentes de origem comum.”
24. Gravitando o litígio acerca de indenização e prejuízos causados e 
atestados por perícia técnica, forçoso concluir que o objeto mediato 
do litígio adstringiu-se à reparação, não abarcando definição de 
direitos metaindividuais , tampouco exegese acerca da regulação 
econômica, da ordem econômica ou da defesa do consumidor, tanto 
mais que essa última figura somente poderia ser entrevista na pessoa 
jurídica demandante. 
25. Alegação de ausência de legitimidade e interesse do Ministério 
Público em intervir por força de sua desnecessária intervenção.
26. Admitida a intromissão desnecessária do MinistérioPúblico, uma 
vez integrado à relação processual, a sua legitimidade e o seu 
interesse em recorrer decorrem de norma legal (CPC, art. 499: “O 
recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro 
prejudicado e pelo Ministério Público ).
27. Invocação de violação do artigo 475 do CPC, porquanto vedada a 
inclusão de novos elementos probatórios supostamente não 
analisados na complexa perícia realizada, coadjuvados por novéis 
alegações.
28. A alegação de violação do artigo 475 do CPC a pretexto de 
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assentar que no exame obrigatório deveria sindicar-se a cláusula do 
contrato de concessão, visa, por via reflexa, transferir ao E. STJ a 
análise do negócio jurídico, atuar a que se opõe a Súmula 05  
retromencionada.
29. Nesse mesmo segmento, argüir-se a violação do artigo 475 do 
CPC, porquanto vedada a inclusão de novos elementos probatórios 
não analisados, implica repassar ao E. STJ cognição fático-probatória 
impassível de sindicalização no recurso, sem prejuízo de, a pretexto 
de inserir-se novos elementos periciais em grau de recurso, violar-se 
a proibição ao ius novorum  insculpido no art. 517 do CPC. Nada 
obstante, o aresto recorrido exauriu os dados técnico-periciais, à luz 
do que se assenta às fls. 1.574/1.577, em excerto destacado no voto.
30. “3. O duplo grau de jurisdição obrigatório, como na boa 
doutrina, não é recurso, tem estatuto processual próprio e em nada 
se relaciona com o recurso voluntário, daí por que não se lhe 
aplicam as normas referentes à apelação, limitando-se a transferir a 
reapreciação da matéria suscitada, discutida e decidida na sentença, 
ressalvadas as questões de ordem pública, de conhecimento e 
julgamento obrigatórios, mesmo que não tenham sido suscitadas, em 
virtude, é verdade, da remessa necessária, mas por não lhe ser 
estranho o efeito translativo, não comportando tais questões a 
preclusão.

4. As normas de reexame necessário, por óbvio, pela sua 
afinidade com o autoritarismo, são de direito estrito e devem ser 
interpretadas restritivamente, em obséquio dos direitos 
fundamentais, constitucionalmente assegurados, até porque, ao 
menor desaviso, submeter-se-á o processo a tempos sociais 
prescritivos ou, o que não é menos grave, a aprofundamentos 
intoleráveis de privilégios, denegatórios do direito à tutela 
jurisdicional.

5. Agravo regimental improvido.” (AGREsp nº 445.145/SP, 
Relator Ministro HAMILTON CARVALHIDO, DJ de 01/03/2003, p. 
203).
31. Mister observar que semelhante perplexidade foi destacada pelo 
relator acerca de perícia realizada e não impugnada e que também foi 
objeto de perquirição no julgamento do RESP nº 32.534/DF, Rel. 
Min. Cesar Asfor Rocha, DJ de 30/09/96, versando idêntica demanda 
formulada pela TRANSBRASIL, restando o julgado assim ementado:

"PROCESSUAL CIVIL. IRREGULARIDADE PROCESSUAL. 
FALTA DE INTERESSE JURÍDICO. CARÊNCIA DE AÇÃO. 
NULIDADE DE PERÍCIA E SENTENÇA. INOCORRÊNCIA.

Não se anula acórdão que tenha fundamentação sucinta, desde 
que não careça da devida motivação, como na hipótese.

Tem interesse jurídico, em abstrato, o autor que reclama, como 
na espécie, com fincas em regra positiva (legal ou constitucional), 
uma reparação decorrente de alegado ato omissivo ou comissivo 
praticado pelo réu.

Tem-se por julgada pelo Tribunal local a questão referente à 
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nulidade da perícia, quando constatou operada a preclusão, já que o 
sugerido vício somente foi argüido na apelação .

Ausência de prequestionamento. Fundamentação insuficiente. 
Fundamento inatacado. Matéria constitucional. Divergência não 
demonstrada. Reexame de prova.

Recurso parcialmente conhecido, mas improvido.
Remessa do processo ao colendo Supremo Tribunal Federal, 

em face da existência de recurso extraordinário, já admitido. ”  (grifo 
nosso)
32. Deveras, por força do princípio que impõe que o colegiado 
trabalhe com o mesmo material colhido  pelo juiz, para aferir se 
também decidiria no mesmo sentido, ratio  da amplitude vertical e 
horizontal do efeito devolutivo, é defeso conferir ao reexame 
necessário cognição mais ampla do que a dos recursos em geral. 
Consectariamente, a eventual amplitude do art. 475 do CPC não 
autoriza a elaboração de quesitos suplementares pelas partes, salvo 
determinação judicial, fundada no art. 131 do CPC, aplicável aos 
membros dos Tribunais, posto inexistir preclusão pro judicato  no 
campo probatório.
33. É assente na Corte que a verificação da quebra do equilíbrio 
econômico-financeiro do contrato encerra matéria fático-probatória, 
reiterando o obstáculo da Súmula 07.
34. O malferimento do artigo 436 do CPC decorreria da afirmação, 
acaso ocorrente, pelo aresto recorrido, de que o juiz está adstrito ao 
laudo pericial, o que não se verifica se o magistrado, à luz do artigo 
131, elege essa prova para firmar o seu convencimento. Isto porque, a 
interpretação do art. 436 do CPC, no sentido de que o juiz não está 
vinculado ao laudo pericial, porquanto super peritorum , não significa 
que, ao adotá-lo, o magistrado viole essa norma in procedendo , tanto 
mais que na aplicação da lei processual, vigora o princípio da 
persuasão racional, através do qual o juiz aprecia livremente a prova, 
atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que 
não alegados pelas partes, indicando,  na sentença, os motivos que 
lhe formaram o convencimento (art.131 do CPC).
35. A afirmação da responsabilidade estatal com fulcro no artigo 159 
do Código Civil, reforça em nível infraconstitucional, o dever de 
reparar previsto no artigo 37, XXI, da Constituição Federal. 
Entretanto, a indicação do dispositivo legal é de somenos 
importância, não só porque para o cumprimento dos desígnios do 
contraditório e da ampla defesa o demandado civil opõe defesa contra 
os fatos, como também a norma aplicável ao caso sub judice  não 
integra a causa petendi.
36. A alegada violação da Lei 8.987/95, sob o manto de que não 
houve a invocada ruptura do equilíbrio econômico do contrato, 
conforme atestado pela perícia, posto desconsiderado o trinômio 
tarifa módica, lucro razoável e serviço seguro, além de impor ao STJ 
a avaliação de conceitos indeterminados e aferidos pela instância a 
quo, por via reflexa impõe a revisita à prova, esbarrando, uma vez 
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mais, na Súmula 07.
37. Nada obstante, o contrato foi lavrado em 1988 e regido pelo 
Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei 7.765/86), devendo-se, sob 
esse prisma, obedecer-se à regra tempus regit actum , por isso que 
norma específica previa o respeito ao equilíbrio 
econômico-financeiro do contrato.

Destarte, a suposta violação da Lei 8.987/95 (Lei das 
Concessões), mercê de pretender-se  aplicá-la retroativamente em 
confronto com a data da elaboração do contrato, não infirma a 
implicitude do respeito à cláusula do equilíbrio econômico 
consagrada no art. 37, XXI, da Carta Federal, que lhe sobrepõe na 
hierarquia normativa.
38. Outrossim, o seu debate surgiu tão-só nos embargos de 
declaração, e não no recurso de apelação, tendo sido recepcionada 
pelo relator do acórdão a pretexto de inserir-se no "contexto jurídico" 
dos debates.
39. Imperioso, ainda, destacar, que a sua invocação sugere que a 
perícia não atendeu aos critérios norteadores da fixação do preço das 
tarifas, implicando a sua análise uma revisita da prova, interditada 
sempre e sempre pela Súmula 07 do E. STJ.
40. Assim, quer sob um ângulo, quer sob outro, a citado regramento 
não sofreu qualquer malferimento, senão prestígio à luz da ratio 
essendi  constitucional, da letra e do espírito do contrato e da 
jurisprudência da Corte Suprema sobre tema idêntico, consoante 
alhures destacado.
41. Alegada divergência jurisprudencial com notório 
descumprimento do requisito da confrontação analítica.
42. A divergência não se consubstancia quando os paradigmas 
apresentados não estabelecem similitude com a hipótese dos autos. 
Não são servis à revelação da divergência arestos que tratam de 
reajuste de tarifas de energia elétrica e tarifas de transporte coletivo 
rodoviário, com o acórdão hostilizado, que cuida, inclusive, de 
regramentos diferentes daqueles encontrados nos paradigmas. 
43. Ao revés, o E. STJ, em idêntico litígio (RESP  32.534/DF), deu 
solução igual à preconizada in casu , prestigiada pelo Excelso Pretório 
no RE 183.180-4/DF, assentando como razão de ser da demanda, 
pretensão indenizatória cujo acolhimento restou demonstrado, posto 
exsurgente de nexo causal derivado da imposição de congelamento 
das tarifas aéreas em confronto com os demais custos não 
controlados, rompendo a equação econômico-financeira do vínculo, 
mercê do descumprimento da Lei e do negócio-base da concessão, 
aspectos insindicáveis pela restrita cognição do STJ, mas 
amplamente analisados pela instância local.
44. A Fazenda Pública, quando vencida, impõe que os honorários 
advocatícios possam ser fixados em percentual inferir àquele mínimo 
indicado no art. 20,  § 3º, do CPC, a teor do que dispõe o § 4º do 
mencionado artigo, porquanto esse dispositivo processual não faz 
qualquer referência ao limite a que se deve restringir o julgador 
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quando do arbitramento (RESP 461.017/MG, Rel. Min. Franciulli 
Netto, DJ 06/10/2003)
45. Ex positis, por fundamentos vários, porém convergentes, 
acompanho o relator.

O EXMO. SR. MINISTRO LUIZ FUX: Versam os autos recursos especiais 
interpostos pela UNIÃO FEDERAL, às fls. 1.718/1.745 e fls. 2.172/2.285, o primeiro com 
fulcro no artigo 105, III, "a", da Constituição Federal, e o segundo apelo no conduto das 
alíneas "a" e "c" do mesmo permissivo constitucional, recurso especial interposto pelo 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, às fls. 1.777/1.802, com esteio no artigo 105, III "a" e 
"c", da Constituição Federal, e recurso especial da VARIG S/A - VIAÇÃO AÉREA 
RIOGRANDENSE, às fls. 1.643/1.661, também fundado no artigo 105, III, "a" e "c", da Lex 
Mater .

Os presentes recursos são decorrência da ação ordinária de indenização movida 

pela recorrente VARIG S/A contra a UNIÃO FEDERAL.

Na peça inaugural, a empresa recorrente explicita que é concessionária de 

serviços públicos de transporte aéreo, submetendo-se a contrato de concessão pública, o qual 

dispunha, em sua cláusula XI, verbis :

"As tarifas a serem aplicadas deverão ser fixadas pelo DAC 
tendo em vista os fatores de custo, para ser economicamente viável a 
operação, e tanto quanto possível, as condições econômicas da região servida 
pelas linhas, de forma que o intercâmbio comercial dos produtos dessa região 
e dos artigos de seu consumo básico seja progressivamente aumentado em 
benefício da região."

Aduziu que a União descumpriu o acima estabelecido, com quebra da equação 
econômica do contrato, impondo política de insuficiência tarifária que levou à exaustão da 
capacidade econômica das concessionárias, em especial da autora, que teria visto seu 
patrimônio sofrer brutal encolhimento.

Observou que o "arrocho tarifário" teve início em 1985, perdurando até janeiro 
de 1992, com a liberação das tarifas, causando prejuízos insuperáveis ao setor.

Pleiteou o ressarcimento dos prejuízos suportados com a inclusão de danos 
emergentes e lucros cessantes, acrescidos de correção monetária e juros.

Engendrada a instrução probatória, com a realização de prova pericial 
minudente (fls. 426/454), a ação foi julgada procedente com a condenação da União no 
pagamento do valor de R$ 2.236.654.126,92 (dois bilhões, duzentos e trinta e seis milhões, 
seiscentos e cinqüenta e quatro mil, cento e vinte e seis reais e noventa e dois centavos), nesta 
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quantia já incluídos os expurgos inflacionários, conforme o valor encontrado pelo perito 
oficial, com incidência da correção monetária a partir da data do laudo pericial e juros de 
mora, à razão de 1% (um por cento) ao mês, calculados também a partir do laudo citado.

É de seguinte teor o decisum :

"VARIG S/A, ajuizou o presente feito, sustentando basicamente 
que:

- é concessionária de serviços públicos de transporte aéreo 
regular, consoante contrato de concessão firmado com o Governo 
Federal;

- pelo referido instrumento, em sua cláusula XI, restou 
consignado que, " ... as tarifas a serem aplicadas deverão ser fixadas 
pelo DAC tendo em vista os fatores de custo, para ser 
economicamente viável a operação, e tanto quanto possível, as 
condições econômicas da região servi da pelas 1inhas, de forma que 
o intercâmbio comercial dos produtos dessa região e dos artigos de 
seu consumo básico seja progressivamente aumentado em benefício 
da região... "

- em manifestação do Sindicato Nacional das Empresas 
Aeroviárias, em 4/2/92, com reiterações posteriores, dirigidas ao Diretor 
Geral do DAC, ficou registrado que, "... a política adotada pelo Governo 
para a fixação dos níveis tarifários aplicados ao transporte aéreo 
doméstico de passageiros, cargas e mala postal acarretou, nos últimos 7 
(sete) anos (1985-1991), crescente e preocupante deterioração do 
desempenho econômico-financeiro das empresas do setor ...".

- registrou, ainda, aquele Sindicato, "... a fixação de níveis 
tarifários aquém das reais necessidades do setor contrariou, de forma 
inexorável, o espírito e os termos da Lei n. 7.565, de 19 de dezembro 
de 1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica) e o ato concessório para 
a exploração dos serviços, representando f1agrante quebra da 
equação econômica do contrato de concessão, o qual garante às 
empresas que o Governo fixará tarifas condizentes para a cobertura 
dos custos, a remuneração do capital e a contínua modernização e 
expansão dos serviços..." (o grifo é do original),

- em julho de 1989, o próprio Ministro da Aeronáutica, em 
Exposição de Motivos dirigida ao Presidente da República fazia a 
seguinte colocação a respeito, "... solicito o especial interesse de 
Vossa Excelência, Senhor Presidente, para que, com respaldo na Lei 
7.565, de 19 de dezembro de 1986 (Código Brasileiro de 
Aeronáutica), seja restabe1ecida, de imediato, a política de absoluto 
realismo tributário, atribuindo exclusivamente ao Ministério da 
Aeronáutica a responsabiIidade para fixação, reajuste e aplicação de 
Tarifas Aéreas Domésticas, (...) sob pena da indústria de transporte 
aéreo do País, até então reconhecida internacionalmente por sua 
eficácia e segurança, ser levada à ruína ...".

- a autora, insistentemente, nestes últimos anos alertou e 
pleiteou providências no sentido de serem tomadas medidas quanto à 
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imperiosa necessidade de ser revista a política tarifária empregada.
- a gravidade da situação chegou a tal ponto que foi bater às 

portas do Legislativo Federal, tendo a Comissão de Fiscalização da 
Câmara dos Deputados, em 8 de novembro de 1989, após ouvir os 
representantes das concessionárias e as autoridades aeronáuticas 
concluído:

"... Foi demonstrado nesta Comissão que a atividade do 
Transporte Aéreo Regular Doméstico tem, historicamente, operado 
com restrita margem de rentabilidade, quando não sofreu prejuízos 
operacionais como ocorreu com toda a indústria - 
VARIG/CRUZEIRO, VASP E TRANSBRASIL - nos 4 primeiros anos 
desta década e principalmente nos 3 últimos exercícios, 1987, 88 e 
até o período apurado de 1989, registrou prejuízos vultosos de 
balanço, em níveis jamais dantes atingidos.

Esse quadro alarmante foi abordado com ênfase pelo Exmo. 
Sr. Diretor Geral do Departamento de Aviação Civil do Ministério da 
Aeronáutica, que assim se manifestou em seu depoimento: "para 
iniciarmos uma prospecção econômico financeira na indústria do 
transporte aéreo, vamos examinar os resultados de balanço dos 
últimos 5 anos. Podem ser percebidos de imediato os prejuízos de 
1987 e 1988 (acrescente-se o atual exercício, que já é irremediável). 
Esta situação é preocupante e requer atenção urgente do Poder 
Público.

Entre as graves conseqüências possíveis, inclui-se a 
desestruturação do setor, o sucateamento do parque industrial e o 
comprometimento da segurança das operações.

Segundo afirmou a grande maioria dos participantes em seus 
depoimentos, o desempenho econômico das empresas de transporte 
aéreo regular passou a ser particularmente prejudicado a partir do 
momento em que o Ministério da Fazenda, através da Secretaria 
Especial de Abastecimento e Preços - SEAP, que assumira o controle 
das Tarifas Aéreas Domésticas desde 15.03.85, deixou de autorizar o 
repasse integral e imediato dos agravamentos do custo operacional 
das empresas para as tarifas. A partir de então, instalou-se uma 
crescente defasagem entre a inflação dos custos e os reajustes das 
tarifas, situando estes últimos sempre abaixo dos primeiros, e 
autorizados a posteriori . ..".

- estando exaustivamente visto que a autora, a partir de 
outubro de 1987, passou a ser vítima de brutal congelamento tarifário, 
como foi reconhecido pelo próprio Ministro da Aeronáutica (que admitiu, 
inclusive, estarem as tarifas sendo fixadas por autoridade incompetente!), 
congelamento esse que quebrou o equilíbrio financeiro do contrato de 
concessão, é inquestionável o seu direito à justa indenização pelas 
perdas auferidas.

- considerando que a CRUZEIRO DO SUL S/A Serviços 
Aéreos foi incorporada à autora, deverão nos cálculos de 
indenização, ser incluídos os prejuízos sofridos também por ela, visto 
que era concessionária de serviços públicos regulares de transporte 
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aéreo e, enquanto teve vida autônoma e durante o mesmo período, 
sofreu as mesmas conseqüências da política de congelamento 
tarifário.

Com a inicial foi juntada farta documentação, dando suporte 
às alegações da mesma constantes.

Contestando o feito, trouxe a ré aos autos petição genérica em 
que pleiteia a improcedência da demanda, anexando à mesma a 
denominada "informações para defesa da União na ação ordinária 
93.2252-0, movida pela VARIG", prestadas pelo Departamento de 
Aviação Civil - DAC. Com a mesma vieram cópias de textos 
legislativos.

Foi requerida, pela autora, e deferida, a realização de perícia 
técnica para apuração do alegado na inicial. Ambas as partes 
apresentaram quesitos e indicaram assistentes técnicos.

O laudo pericial, substancioso e devidamente documentado, 
acha-se às fls. 426/997 dos autos. Consta do mesmo cálculo do 
indenizatório, tomando-se por base a "Tabela Oficial da Justiça 
Federal", atendendo orientação do Juízo.

O assistente técnico da autora apresentou seu trabalho às fls. 
1006/1075 e, a assistente da ré, o seu às fls. 1077/1080.

Franqueado às partes o oferecimento de alegações finais, 
reportaram-se as mesmas, respectivamente aos termos da inicial e da 
contestação.

É o relatório.
DECIDO.
A matéria posta em Juízo está bem definida nos autos, não 

reclamando extensão da dilação proba tóri a, razão pela qual passo, 
de logo, ao exame do mérito.

Versa a lide sobre a manutenção do equilíbrio econômico 
financeiro do contrato de concessão firmado entre autora e ré, para a 
exploração de serviços aéreos.

O saudoso Hely Lopes Meirelles, in Direito Administrativo 
Brasileiro (20ª edição, Malheiros Editores, 1995, pág. 199), assim 
define equilíbrio financeiro, no contrato administrativo:

"... o equilíbrio financeiro, ou equilíbrio econômico, ou 
equação econômica, ou ainda, equação financeira do contrato 
administrativo é a relação estabelecida inicialmente pelas 
partes entre os encargos do contratado e a retribuição da 
Administração para a justa remuneração do objeto do ajuste. 
Essa relação encargo-remuneração deve ser mantida durante 
a execução do contrato, a fim de que o contratado não venha a 
sofrer indevida redução nos lucros normais do 
empreendimento. Assim, ao usar o seu direito de alterar 
unilateralmente as cláusulas regulamentares do contrato 
administrativo, a Administração não pode violar o direito do 
contratado de ver mantida a equação financeira originalmente 
estabelecida, cabendo-lhe operar os necessários ajustes 
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econômicos para o restabelecimento do equilíbrio 
financeiro...".

Quanto à manutenção do equilíbrio econômico financeiro no 
contrato de concessão de serviço, assim pondera aquele mestre 
(mesma obra, pág.343/343):

" ... o contrato de concessão, como os demais contratos 
administrativos, pode ser alterado unilateralmente pela 
Administração. Mas essa alteração restringe-se às cláusulas 
regulamentares ou de serviço, sempre para melhor 
atendimento do público. Além disso toda vez que, ao modificar 
a prestação do serviço o concedente alterar o equilíbrio 
econômico e financeiro do contrato, terá que reajustar as 
cláusulas remuneratórias da concessão, adequando as tarifas 
aos novos encargos acarretados ao concessionário.

Essa orientação tornou-se pacífica entre nós desde a tese 
pioneira de Caio Tácito, que concluiu afirmando:
"Ao Estado é lícito alterar as condições objetivas do serviço, 
mas não poderá deslocar a relação entre os termos da 
equação econômica financeira, nem agravar os encargos ou as 
obrigações do concessionário, nem reajustar a remuneração 
estipulada.

E assim, é porque a remuneração do serviço nas bases 
inicialmente ajustadas constitui direito fundamental e 
adquirido do concessionário, imutável ao nuto da outra parte, 
direito adquirido, reconhecido tanto pela doutrina como pela 
nossa jurisprudência.

Inegável é, portanto, que o contrato de concessão cria direitos 
e obrigações individuais para as partes. Dentre os direitos 
encontra-se o de o concessionário auferir vantagens de ordem 
pecuniária que o contrato lhe garantiu. Satisfeitas as 
condições contratuais pelo concessionário, a rentabilidade 
assegurada à empresa erige-se em direito adquirido, exigível 
do concedente na forma avençada ...".

Em seu livro Licitação e Contrato Administrativo (Editora 
Revista dos Tribunais, 4ª edição, 1979, pág. 206/207), aduz o mesmo 
e tão festejado autor, igualmente, a propósito do tema equilíbrio 
financeiro dos contratos:

" ... em última análise, é a correção entra o objeto do contrato 
e a sua remuneração, originariamente prevista e fixada pelas 
partes em números absolutos ou em escala móvel. Essa 
relação deve ser conservada durante toda a execução do 
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contrato, mesmo que alteradas as cláusulas regulamentares da 
prestação ajustada, a fim de que se mantenha o equilíbrio 
econômico, ou, por outras palavras, a equação financeira do 
contrato ...".

O contrato objeto da lide foi celebrado sob a égide da 
Constituição de 1967, com a redação que lhe deu a Emenda 
Constitucional nº 1/69 e, demais alterações posteriores.

Dispunha a então Lei Maior, a respeito da necessidade de 
estabelecer-se, na concessão de serviços públicos, tarifas capazes de 
garantir o equilíbrio financeiro do contrato:

" Art. 167 - A lei disporá sobre o regime das empresas 
concessionárias de serviços públicos federais, estaduais e 
municipais, estabelecendo:
II - tarifas que permitam a justa remuneração do capital, o 
melhoramento e a expansão dos serviços e assegurem o 
equilíbrio econômico e financeiro do contrato, e
III - fiscalização permanente e revisão periódica das tarifas, 
ainda que estipuladas em contrato anterior".

Vê-se, pois, que tanto a Constituição vigente à época da 
avença, quanto a doutrina relativa aos contratos administrativos, 
previa e prevê a manutenção do já tão repisado equilíbrio econômico 
financeiro das concessões de serviços públicos.

A jurisprudência de nossos tribunais sempre abrigou a tese de 
que a Administração não pode unilateralmente quebrar o equilíbrio 
financeiro dos contratos por si celebrados. Exemplo de tanto é a 
decisão proferida nos autos da Apelação Cível nº 89.123093-3/00, em 
que foi relator o Juiz Euclydes Aguiar, do Tribunal Regional Federal 
da 1ª Região (DJ 17/12/90, pág. 30742). Senão vejamos:

" ADMINISTRATIVO. CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS. REAJUSTAMENTO DE PREÇO. CLÁUSULA 
CONTRATUAL. FATO SUPERVENIENTE.
Nos contratos de prestação de serviços e fornecimento de bens, 
celebrados com a administração pública, a revisão do preço, 
com reajustamento, torna-se cabível não só em razão da 
estipulação contratual anterior, mas também, em obediência 
ao principio do equilíbrio financeiro ou econômico.
Recurso improvido. Sentença confirmada".

No caso específico da matéria tratada nos autos há precioso 
acórdão proferido igualmente pelo Tribunal regional federal da 1ª. 
Região, ao apreciar a Apelação Cível nº 91.01.110063/DF 
(julgamento de 29.06.92), em que foi relator o Juiz Vicente Leal (hoje 
Ministro do Superior Tribunal de Justiça), onde é interessada a 
TRANSBRASIL, empresa congênere à ora autora. Vejamos:

Documento: 1384547 - VOTO VISTA - Site certificado Página  1 7 de 85



 

 

Superior Tribunal de Justiça

"ADMINISTRATIVO E CIVIL. CONTRATO DE CONCESSÃO 
DE TRANSPORTE AÉREO. DEFASAGEM DO VALOR DAS 
TARIFAS. PREJUÍZO. INDENIZAÇÃO.
- A Constituição Federal de 1967, sob a redação da Emenda nº 
01/69, assegurava, nos contratos de concessão de serviços 
públicos a manutenção do equilíbrio econômico e financeiro 
do pacto, por meio da fixação de tarifas reais, suficientes, 
inclusive, para a justa remuneração do capital e a expansão 
dos serviços (art. 167, lI).
- O mesmo princípio, com maior abrangência, encontra-se 
esculpido no art. 37. XXI, da nova Carta Polìtica.
- Demonstrada, de forma sobeja, por via de prova pericial e 
documental, a ocorrência de efetiva defasagem no valor das 
tarifas do transporte aéreo, com graves e vultosos prejuízos à 
empresa concessionária, em conseqüência de omissão do 
Poder Concedente, impõe-se a reparação dos danos por meio 
do pagamento de indenização.
- Não comporta censura laudo pericial sobejamente 
fundamentado, que não sofreu impugnação na fase processual 
própria, nem se ofereceu qualquer alegação contra a 
capacidade técnica do experto oficial.
- Apelação e remessa oficial desprovidas".

O contrato celebrado entre as partes, em sua cláusula XI e seu 
parágrafo único (fls. 26), previa em termos de tarifas:

" ... A concessionária obriga-se a cumprir e fazer cumprir, por 
seus prepostos, os horários aprovados e tarifas fixadas, bem 
como todas as disposições de leis, regulamentos e instruções e 
portarias vigentes ou que vierem a vigorar, relativos ou 
aplicáveis aos serviços.

PARAGRAFO ÚNICO: as tarifas a serem aplicadas deverão 
ser fixadas pelo DAC tendo em vista os fatores de custo, para 
ser economicamente viável a operação, e tanto quanto 
possível, as condições econômicas da região servida pelas 
linhas, de forma que o intercâmbio comercial dos produtos 
dessa região e dos artigos de seu consumo básico seja 
progressivamente aumentado em beneficio da região ... "

Alega a autora que, a ré descumpriu com o contratado, 
impondo à autora elevados ônus, pela negativa permanente, embora 
os pleitos formulados, em deferir a justa tarifa para os serviços 
prestados.

Aduz, ainda, que, a partir de 1987, passou a ser vítima de 
brutal congelamento tarifário, pleiteando em decorrência justa 
indenização pelas perdas sofridas, em função da quebra da equação. 
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econômica financeira do contrato de concessão.

O objeto do feito é, pois, a indenização pelas perdas sofridas, 
em função da quebra da equação econômica financeira do contrato de 
concessão.

Para a correta averiguação da ocorrência da alegada 
defasagem tarifária, a impor à autora as alegadas perdas, incumbe 
analisar o teor da documentação constante dos autos.

Na Exposição de Motivos nº 019/GMS, de 10.07.89, do então 
Ministro da Aeronáutica dirigida ao, também, então Presidente da 
República, assim definiu-se a questão tarifária da aviação brasileira:

" ... tenho a honra de submeter à elevada consideração de 
Vossa Excelência o anexo projeto de Decreto que atribui ao 
Ministério da Aeronáutica o ato de fixar, reajustar e aplicar o 
preço das Tarifas Aéreas Domésticas, Tarifas Aeroportuárias e 
Tarifas de Uso das Comunicações e dos Auxílios à Navegação 
Aérea em Rota.

A partir de 15 de março de 1985, com a edição do 
Decreto nº 91.149, os reajustes das tarifas aéreas para a 
indústria do transporte aéreo e para infra-estrutura 
aeroportuária passaram a ser centralizados pela Ministério da 
Fazenda, à semelhança das demais tarifas de serviços públicos, 
apesar de, nos termos da Lei,nº 7.565, de 17 de dezembro de 
1986 (Código Brasileiro da Aeronáutica, art. 193), tal poder 
ser atribuído especificamente ao Ministério da Aeronáutica.

Com esta sistemática, substituiu-se a chamada "política 
de realidade tarifária", posta em prática pelo Ministério da 
Aeronáutica a partir dos anos 60, com absoluto e indiscutível 
sucesso, eis que eram repassados às tarifas todos os custos 
diretos e indiretos, além do lucro a ser auferido pela indústria, 
pondo fim a todos os subsídios governamentais.

Introduziu-se, assim, um passo burocrático adicional, por 
si só condenável e desnecessário, qual seja o de serem 
encaminhados ao CIP/SEAP, para homologação todos os 
estudos já realizados no âmbito do Departamento de Aviação 
Civil, por profissionais de grande experiência e com profundo 
conhecimento de todos os aspectos característicos e peculiares 
que envolvem a indústria do transporte aéreo, criando-se, em 
conseqüência, um indesejável atraso para a concessão dos reajustes 
necessários.

Com isso, os aumentos tarifários ultimamente 
autorizados, somente o foram sempre abaixo dos níveis 
necessários, sem qualquer compromisso com os cálculos 
adequadamente realizados, e com atrasos que tem provocado 
pesadas e quase insuportáveis perdas para as empresas 
aeroviárias.
Esse Ministério, consciente da necessidade de um esforço e 
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sacrifício adicionais, face às dificuldades econômicas porque 
passa o país, orientou as empresas aeroviárias no sentido de 
serem realizados ajustes e adotados novos métodos 
operacionais e administrativos, a fim de poderem ajustarem-se 
à nova realidade e superarem esse período adverso.
Entretanto, face às peculiaridades dessa indústria (os custos 
operacionais das empresas aéreas são gerados,em sua maior 
parte, por fatores e preços externos, valorizados em moeda 
forte, totalmente fora do controle da administração 
empresarial) e, apesar do esforço empreendido, o descompasso 
entre o aumento de seus encargos e os reajustes tarifários 
ultimamente concedidos têm implicado em seguidas perdas 
para as empresas conces sionárias.
Os resultados já disponíveis para o primeiro bimestre de 1989 
indicam prejuízos operacionais de certo vulto, apesar do bom 
desempenho das empresas, que tiveram um aproveitamento bem 
acima da média, face ao aumento da demanda nesses meses de 
alta estação.
Vale salientar, Excelentíssimo Senhor Presidente,que tarifas 
irrealisticamente baixas conduzem a uma exacerbação da 
demanda, levando à necessidade de maior utilização da frota, 
além do ideal, gerando maior e desnecessário consumo de 
combustível e peças de reposição, exigindo mesmo a 
importação de novas e dispendiosas aeronaves, gerando a 
necessidade de empenho (gasto) de moedas fortes e conduzindo 
as empresas cada vez mais a um maior endividamento.
Essa tendência, a longo prazo, fatalmente irá trazer 
conseqüências mais sérias, que irão levar ao sucateamento da 
frota brasileira, à deterioração dos serviços e a uma forçosa, 
apesar de indesejável intervenção do governo na indústria.
Considerando, pois, Excelentssimo Senhor Presidente, a 
responsabilidade maior do Ministério da Aeronáutica de 
administrar o Sistema de Aviação Civil, com seus objetivos 
primordiais de propiciar segurança, regularidade e rendimento 
econômico aos serviços de transporte aéreo e aos seus usuários.
Considerando que, por suas características e pela metodologia 
adotada pelo próprio Ministério da Fazenda, o reflexo do 
aumento das tarifas aéreas no cálculo da inflação é 
praticamente desprezível, pouco atingindo a classe 
economicamente menos favorecida.
Considerando que a lei, sabiamente ao responsabilizar o 
Ministério da Aeronáutica pela administração e controle do 
Sistema de Aviação Civil, também a ele outorgou, dentre 
outros, o poder de fixar e alterar tarifas a fim de assegurar-se a 
necessária saúde financeira, face ao que foi anteriormente 
exposto.
Solicito o especial interesse de Vossa Excelência Sr. Presidente, 
para que, com respaldo na Lei nº 7.565, de 17 de dezembro de 
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1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica), seja restabelecida, de 
imediato, a política de absoluto realismo tarifário, atribuindo 
exclusivamente ao Ministério da Aeronáutica a 
responsabilidade pela fixação, reajuste e aplicação das Tarifas 
Aéreas Domésticas, das Tarifas da Infra-Estrutura 
Aeroportuária e das Tarifas de Uso das Comunicações e dos 
Auxílios à Navegação Aérea em Rota, sob pena da indústria de 
transporte aéreo do pais até então reconhecida 
internacionalmente, por sua eficiência e segurança, ser levada 
à ruína pela falta de uma estrutura adequada dos órgãos 
atualmente encarregados de homologar esses reajustes, seja 
pela falta de vivência e pouco conhecimento, por parte de seus 
técnicos, de aspectos peculiares a essa indústria que envolvem 
custos a ela inerentes ... "

A Câmara dos Deputados, por seu turno, através da Comissão 
de Fiscalização e Controle, ao avaliar a situação 
econômica-financeira da indústria de transportes aéreos, assim 
concluiu, após ouvir os principais envolvidos na questão:

"... 6. POLÍTICA TARIFARIA SITUAÇÃO ATUAL

Foi demonstrado para esta Comissão que a atividade do 
Transporte Aéreo Regular Doméstico tem, historicamente, 
operado com estreita margem de rentabilidade, quando não 
sofreu prejuízos operacionais como ocorreu com toda a 
indústria - VARIG/CRUZEIRO, VASP E TRANSBRASIL nos 4 
primeiros anos desta década e principalmente, nos três últimos 
exercícios, 1987, 88, e até o período já apurado de 1989, nos 
quais a indústria (todas as empresas sem exceção) registrou 
prejuízos vultuosos de balanço, em níveis jamais dantes 
atingidos.

Esse quadro alarmante foi abordado com ênfase pelo Exmo. Sr. 
Diretor-Geral do Departamento de Aviação Civil do Ministério 
da Aeronáutica que assim se manifestou em seu depoimento:

"para iniciarmos uma prospecção econômica-financeira na 
industria do transporte aéreo, vamos examinar os resultados de 
balanço dos últimos 5 anos. Podem ser percebidos de imediato 
os prejuízos de 1987 e 1988 (acrescente-se o atual exercício, 
que já é irremediável). Esta situação é preocupante e requer 
atenção urgente do Poder Público".

"entre as graves conseqüências possíveis, inclui-se a 
desestruturação do setor, o sucateamento do parque industrial e 
o comprometimento da segurança das operações" .
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" a rentabilidade da indústria do transporte aéreo é expressa, 
portanto, por resultados negativos na maior parte da década de 
80, com exceção dos anos 1984, 85 e 86, durante os quais 
combinaram-se razoável atividade econômica com índices 
tarifários compatíveis com as necessidades do setor".

" ao procurarem-se as causas para tal situação, verificamos na 
planilha de custos das empresas a composição de suas despesas 
constatando-se que mais de 70% destas estão concentradas em 
quatro itens: folha de pagamento, câmbio, combustível e 
depreciação/leasing (arrendamento de aeronaves). Todos os 
preços referentes a estas rubricas são administrados pelo 
Governo, fora do controle das empresas. Por outro lado, a 
composição relativa dos custos é consistente e razoável: pouco 
varia de empresa para empresa".

" na rubrica de receita comparemos os preços unitários de 
transporte, tarifas por assento X km. praticadas no Brasil, com 
aqueles dos Estados Unidos da América e da Europa.

A constatação é imediata: os preços brasileiros são os mais baixos".

Segundo afirmou a grande maioria dos participantes em seus 
depoimentos, o desempenho econômico das empresas de 
transporte aéreo regular passou a ser particularmente 
prejudicado a partir do momento em que o Ministério da 
Fazenda, através da Secretaria Especial de Abastecimento e 
Preços-SEAP, que assumira o controle das Tarifas Aéreas 
Domésticas desde 15.03.85, deixou de autorizar o repasse 
integral e imediato dos agravamentos do custo operacional das 
empresas para as tarifas. A partir de então, instalou-se uma 
crescente defasagem entre a inflação dos custos e os reajustes 
das tarifas, situando-se estes últimos sempre abaixo dos 
primeiros, e autorizados a posteriori.

No exame da legislação pertinente verifica-se que todas as 
condições de concessão, autorização e funcionamento dos 
serviços aéreos regulares teriam obrigatoriamente que ser 
regidos pelo Ministério da Aeronáutica, conforme dispõe o 
Código Brasileiro da Aeronáutica - Lei nº 7.565, de 19,12.86:

"Art. 193 - Os serviços aéreos de transporte regular ficarão 
sujeitos às normas que o Governo estabelecer para impedir a 
competição ruinosa e assegurar o seu melhor rendimento 
econômico podendo, para este fim, a autoridade aeronáutica, a 
qualquer tempo, modificar freqüências, rotas, horários, e 
tarifas de serviços e outras quaisquer condições da concessão 
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ou autorização."

Ocorre que o referido dispositivo tem sua aplicação 
prejudicada e restrita pelo disposto no art. 5º do Decreto nº 
91.149, de 15.03.85:

"Art. 5º - O artigo 1º do Decreto nº 79.706, de 18.05.77, passa a 
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º - O ato de fixação ou reajustamento de qualquer preço 
ou tarifa por órgãos ou entidades da Administração Federal, 
direta ou indireta, mesmo nos casos em que o poder para tal 
fixação seja decorrente de lei, dependerá para a sua publicação 
e efetiva aplicação, de prévia aprovação do Ministério da 
fazenda."

Ficou demonstrada a consensualidade da premência de se 
restabelecerem coeficientes tarifários que permitam, não 
apenas o ressarcimento dos custos operacionais das 
concessionárias, como também adequada remuneração do 
capital investido pelos acionistas, nessa atividade em que o 
Governo pretende manter consignada à iniciativa  privada, 
devendo-se levar em consideração ainda os seguintes aspectos:

6.1 - a indústria do transporte aéreo Brasil sempre se 
caracterizou pela tradição com os equipamentos mais modernos 
do mundo, o obrigou as empresas a renovar freqüentemente de 
aeronaves. regular no de operar que sempre sua frota.

O passageiro paga a Taxa de Embarque, devida pela utilização 
das facilidades dos aeroportos, e sobre o transporte de carga 
internacional incidem as taxas de capatazia e armazenagens..

6.4 - O número de passageiros transportados anualmente pela 
rede doméstica de serviços nacionais e regionais é de cerca de 
15 milhões, portanto pouco acima de 10% da população do 
Brasil. Considerando-se que grande maioria destes usuários 
são viajantes freqüentes, conclui-se que somente uma parcela 
reduzidíssima de nossa população utiliza o transporte aéreo. 
Estatísticas indicam, que a quantidade de passageiros usuários 
do transporte aéreo nos Estados Unidos da América, representa 
cerca de duas (2) X a população daquele pais, anualmente, o 
que dá uma idéia do potencial da aviação comercial brasileira 
no futuro.

6.5 - Por outro lado, pesquisas realizadas de tempos em tempos 
pelo Departamento de Aviação Civil e pelas empresas aéreas 
têm demonstrado que 80% dos usuários do transporte aéreo 
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regular tem suas passagens pagas por pessoas jurídicas, sendo 
portanto minoria aqueles que viajem às suas próprias expensas.

6.6 - Mesmo que o reajuste das tarifas aos níveis compatíveis e 
necessários ao ressarcimento dos custos e à remuneração dos 
investimentos da indústria, hoje estimado em 60% acima da 
inflação provoque uma retração da parcela (de 20%) elástica 
da demanda, essa pode ser atendida através de tarifas 
diferenciadas, como por exemplo o Vôo Econômico Noturno, e 
as tarifas familiares. Cumpre outrossim, ao Departamento de 
Aviação Civil disciplinar a oferta instalada do setor para evitar 
a operação de serviços com capacidade ociosa significativa.

6.7 - O Ministério da Fazenda, ao controlar a tarifa aérea, não 
assume nenhuma responsabilidade ou compromisso de que os 
preços do insumo do Transporte Aéreo (na sua quase totalidade 
fixados pelo Governo) sejam reajustados estritamente na 
proporção dos reajustes concedidos às Tarifas Aéreas ...".

Esse permanente esforço de renovação tem obrigado as 
concessionárias a realizarem vultuosos investimentos, não 
apenas na aquisição dos aviões, cujo preço situa-se hoje na 
faixa de US$ 30 milhões a US$ 130 milhões para a compra, ou 
de US$ 250 mil a US$ 650 mil no caso de leasing ou 
arrendamento mercantil, mas também na aquisição de motores 
e peças sobressalentes, de equipamentos acessórios de apoio, 
ferramental específico, equipamentos de testes e treinamento.

6.2 - Apesar dos monumentais investimentos na manutenção de 
uma frota operando com os níveis tecnológicos e fatores de 
segurança mais avançados do mundo, a indústria do transporte 
aéreo regular no Brasil não recebe quaisquer subvenções do 
Governo.

As subvenções que eram pagas para a execução de linhas 
internacionais foram extintas em 1969, e a subvenção para 
manter os serviços regionais, ou de terceiro nível, da antiga 
Rede de Integração Nacional - RIN, findou em 1973.

Em 1976, o Ministério da Aeronáutica instituiu o SITAR - 
Sistemas Integrados de Transporte Aéreo Regional, do qual 
fazem parte até hoje 5 concessionárias de âmbito regional que 
recebem Suplementação Tarifária advindas do Fundo 
Aeroviário, cujos recursos provém de um adicional de 3% 
incidente sobre a tarifa aplicável às ligações domésticas 
operadas pelas empresas de âmbito nacional e pagos por seus 
usuários. Os 3% representam, aproximadamente, a proporção 
de passageiros transportados pelas empresas regionais em 
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relação aqueles transportados pelas nacionais.

A suplementação tarifária é paga somente operações com 
pequenas aeronaves que servem às comunidades interioranas 
cuja pequena capacidade, - de 15 a 30 assentos (Aeronaves 
Bandeirante e Brasília da EMBRAER), onera muito o custo por 
assento X km.

6.3 - A utilização da infraestrutura aeroportuária e dos serviços 
de comunicações e proteção ao vôo é paga pelas 
concessionárias, através das Taxas de Pouso, de Permanência 
(ou de Estacionamento) e de Auxlio à Navegação, todas 
cobradas em função do Peso Máximo de Decolagem da 
aeronave utilizada, .como em outros países."

Vê-se do retro consignado que, o desequilíbrio financeiro 
acarretado aos contratos de concessão de serviço do transporte 
aéreo, pela deficiência da fixação das tarifas, era situação fática de 
conhecimento das autoridades.

Do caso, já julgado e retro citado, da TRANSBRASIL, que toma 
por base e tema o mesmo que aqui é ora discutido, fixou em 
voto-vogal o eminente Juiz Tourinho Neto:

"... quanto à defasagem, a própria União, através de um de seus 
órgãos, o Ministério da Aeronáutica, reconheceu que havia 
defasagem. A União queria, na verdade, que as tarifas ficassem 
com um preço aquém da realidade, para beneficiar a população 
que se utiliza da navegação aérea.

Isso, popularmente, significa fazer barretada com chapéu 
alheio...".

Assim sendo, resta da análise da prova pericial oficial 
constante dos autos fixar se, de forma objetiva a situação de fato da 
defasagem tarifária ocorrida no período em questão, assim como a 
ocorrência do alegado prejuízo, afetaram à autora de molde a 
ensejar a pretendida indenização.

A autora ao manifestar-se sobre o laudo pericial declara ter o 
mesmo comprovado, com grande precisão, a existência da alegada 
defasagem tarifária.

O trabalho elaborado pelo assistente técnico da autora parte de 
estudos levados a efeito pelo Sindicato Nacional das Empresas de 
Transporte Aéreo Doméstico, pelo Departamento de Aviação Civil 
(DAC) e pela Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara dos 
Deputados.

A discrepância de entendimento do assistente técnico da autora, 
em relação ao laudo pericial oficial, acha-se consignada nas 
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respostas que dá o mesmo, a alguns dos quesitos formulados pelas 
partes. Destaque-se que, inclusive, entra aquele no mérito do 
decidido no caso da TRANSBRASIL, pretendendo transpor para estes 
autos a condenação que aquela obteve no feito já citado, sem 
qualquer fundamentação lógica.

Assim, encontra aquele, como indenizatório, o valor de R$ 
3.234.187.972,35 (três bilhões, duzentos e trinta e quatro milhões, 
cento e oi tenta e sete mi I, novecentos e setenta e dois reais e trinta e 
cinco centavos), considerando além da incidência no período dos 
denominados "expurgos inflacionários", de forma integral, a inclusão 
de cifra atinente a "dispêndios decorrentes do agravamento 
financeiro pela perda da receita" e juros de mora.

Em termos numéricos os valores apurados pela autora 
acham-se assim distribuídos:

- perdas de receita.............................R$ 2.043.599.721,42
- juros de mora e outros...........................  R$ 1.190.588.250,93

-------------------------------------------------------

TOTALIZADOR DO INDENIZATÓRIO..R$ 3.243.187.972,35

A ré, por seu turno (fls. 1083) fixa que todos os reajustes 
pretendidos foram concedidos, embora em datas posteriores em 
diversos casos e, que para a análise do pedido inicial, há que se 
comparar as taxas anuais de aumento de tarifas aéreas solicitadas, 
com índices de variação OTN/BTN/UFIR do mês de janeiro ao mês 
de janeiro do ano seguinte.

Afirma, também, que não existem motivos 
econômico-financeiros para se afirmar que ocorreu desequilíbrio de 
contrato de concessão. Porém, se valores estivessem que ser 
determinados, as eventuais diferenças ocorridas nos dias em que as 
tarifas estiveram inferiores aos valores solicitados pela 
COPAE/SNAE, deveriam ser debitados aqueles dias em que as tarifas 
estavam acima dos valores solicitados.

A assistente técnica da mesma, em sua manifestação, concorda 
com o resultado numérico encontrado no laudo do vistor oficial, 
respeitando a metodologia aplicada pelo mesmo.

A verdade é que ambos os assistentes técnicos, cada um a seu 
modo, reconhece que, na prática, a alegada defasagem tarifária 
ocorreu. o laudo do vistor oficial bem caracteriza a situação fática 
reconhecida, como já assinalado pelas partes litigantes, fixando, de 
forma equilibrada, o montante do indenizatório objetivado pela lide.

Assim sendo, consigna o Experto do Juízo que:

"- 11 - CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES.

Desde 1964, segundo os princípios emanados da Constituição 
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de 1946, que preconizava aos concessionários de serviços 
públicos o direito à justa remuneração do capital (Art. 151, § 
único), preceito este preservado nos textos constitucionais 
subseqüentes, foi implantada a política de "realidade tarifária", 
cujo fundamento básico era de que o usuário pagasse o justo 
valor pelos serviços de transporte aéreo que utilizasse,

A fixação das tarifas que esteve a cargo das autoridades 
aeronáuticas, sempre objetivou o repasse integral dos aumentos 
efetivos dos custos operacionais. Assim, até 1985 as tarifas 
aéreas eram fixadas pelo DEPARTAMENTO DE AVIAÇXO 
CIVIL - DAC após estudos que levavam em consideração as 
planilhas de custos das empresas de transporte aéreo regular de 
âmbito nacional e as solicitações de ajustes elaboradas pelo 
Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias - SNEA.

Com a edição do Decreto nº 91.149, de 15.03.85, 
particularmente quanto ao seu artigo 5º.:

Art. 5º - o artigo 1º do Decreto nº 79.706, de 18 de maio de 
1987, passa a vigorara com a seguinte redação:

" Art. 1º - o ato de fixação ou reajustamento de qualquer preço 
ou tarifa por órgãos ou entidades da Administração Federal, 
Direta ou Indireta, mesmo nos casos em que o poder para tal 
fixação seja decorrente de lei, dependerá, para a sua 
publicação e efetiva aplicação, de prévia aprovação do 
Ministério da Fazenda" .

Os reajustes das tarifas aéreas passaram a estar condicionados 
à aprovação prévia do Ministério da Fazenda. Na verdade, 
naquele ano constata-se ter havido inicio de defasagem.

Em fevereiro de 1986, o Plano Cruzado congelou por hum ano 
todos os preços da economia, inclusive as tarifas aéreas que já 
se encontravam defasadas em 29%, em decorrência do 
agravamento dos custos operacionais do setor, verificado no 
último bimestre de 1985 (inclusive com dissdio dos aeronautas e 
aeroviários em dez/85) e em janeiro de 1986.

O primeiro reajuste concedido após o congelamento de preços 
ocorreu em fevereiro de 1987, alcançando apenas 30%, embora 
já estivesse calculada a defasagem acumulada de 53,8% ao 
final de 1986.

A partir de então, os reajustes concedidos pelo Governo ora 
acompanharam os estudos apresentados pelas planilhas SNEA 
ora eram autorizados de forma aleatória. Além disso, referidos 
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reajustes nem sempre foram concedidos de forma tempestiva, 

O interessante é que em diversos momentos do período 
considerado, os reajustes concedidos pelo Governo foram 
absolutamente suficientes para cobrir as defasa gens apontadas 
pelas planilhas SNEA, na forma:

a) 1986: a defasagem tarifária média situou-se em 29%, não 
havendo períodos de equilíbrio tarifário;

b) 1987: a defasagem tarifária média foi menor, situando-se em 
18%, havendo momentos de equilíbrio tarifário nos meses de 
maio, junho e julho;

c) 1988: este foi no exercício fiscal com menor defasagem 
tarifária média cujo índice ficou em 6,2%, tendo havido 
momentos de equilíbrio tarifário nos meses de janeiro a julho, 
novembro e dezembro;

d) 1989: a defasagem tarifária média voltou a subir, atingindo 
19,3%, embora tenha sido verificado momento de equilíbrio 
tarifário nos meses de janeiro, fevereiro, junho a agosto e 
dezembro;

e) 1990: a defasagem tarifária média foi novamente reduzida 
para 7,1%, tendo sido registrados momentos de equiíbrio  
tarifário nos meses de março a julho, outubro e novembro;

f) 1991: a defasagem tarifária média voltou a subir, atingindo 
19,0%, tendo sido verificado equilíbrio apenas nos meses de 
janeiro, junho e julho;

g) 1992: a defasagem tarifária média do único mês analisado 
(janeiro) foi de 16,0%.

Em síntese, foi possível observar que no período sob análise as 
tarifas autorizadas pelo Poder concedente e efetivamente 
praticadas pelo setor refletiram, por vários períodos, as 
estruturas de custos demonstradas pelas planilhas elaboradas e 
calculadas pelo SNEA e encaminhadas ao DAC. Por outro lado, 
em diversos momentos do período analisado, a política de 
fixação das tarifas não adotou os parâmetros contidos nas 
referidas planilhas.

E é exatamente esta diferença percentual existente, dia a dia, 
entre o nível tarifário calculado e demonstrado pelas planilhas 
SNEA, que refletem a variação de custos do setor e aquele 
aprovado pelo Poder concedente, neste ponto denominada 
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"defasagem tarifária", a questão crucial deste Laudo Pericial, 
ponto de partida de todos os demais cálculos requeridos.

Esta diferença percentual aplicada sobre as receitas diárias 
objeto de controle tarifário e efetivamente observadas da Autora 
(inclusive CRUZEIRO no SUL S/A SERVIÇOS AÉREOS, 
conforme o solicitado), forneceu uma nova série de receita, com 
valores iguais ou superiores às praticadas cuja estimativa foi 
chamada de Receita Virtual. Isto quer dizer que as receitas da 
Autora em diversos momentos do período analisado, poderiam 
ter sido superiores às realizadas, se as tarifas efetivamente 
praticadas tivessem acompanhado as estruturas de custos 
espelhadas nas planilhas SNEA.

A diferença em moeda corrente existente entre as Receitas 
Virtuais estimadas e as Receitas Efetivas, dia a dia, forneceu, 
por sua vez o que se convencionou de Perda de Receita. Esta 
série diária de Perda de Receita da Autora em valores nominais 
originais, foi a base de dados dos demais cálculos efetuados 
neste Laudo Pericial, que serão demonstrados a seguir nas 
respostas aos quesitos da Autora e da Ré.

- a tabela 1.1 apresentada no Anexo evolução, no período 
requerido, dos indices dos reajustes solicitados pelo SNEA de 
acordo com suas daqueles concedidos pelo Poder concedente, 
com os documentos comprobatórios analisados.

A comparação entre referidos índices de reajustes mostra-se 
que. no período considerado, houve diversos momentos de 
ocorrência de defasagem tarifária, que estão apresentados, dia 
a dia, de forma analítica na Tabela 3.1 do Anexo 3 enquanto 
com o Gráfico 1.1 ilustra os resultados médios mensais 
observados.

- até 1985 todas as atualizações de reajustes tarifários eram 
baseadas nos estudos elaborados pelo SNEA e devidamente 
analisados pelo DAC, como anteriormente, e em seguida 
remetidos às autoridade econômicas. Estas últimas, após 
realizar seus próprios estudos técnicos, devolviam novamente o 
processo ao DAC informando o percentual de reajuste a ser 
formalmente autorizado, sem apresentar memória ou critério de 
cálculos.".

- os indicadores mostram que a situação econômico/ financeira 
das empresas agravou-se bastante no segundo período 
analisado, sobretudo a partir de 1987.

- a apuração dos encargos decorrentes do agravamento foi 
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realizada aplicando-se a taxa média mensal de juros (no regime 
de competência), ponderada pelos endividamentos interno e 
externo, sobre os valores de Perdas de Receita atualizados 
monetariamente de acordo com os quatro critérios 
estabelecidos anteriormente.

- O total da indenização, acaso considerada precedente a 
pretensão da Autora, tendo em conta a posição de março/95, 
calculada conforme requerido nos quesitos anteriores, 
englobando as Perdas de Receita acrescidas de juros 
constitucionais de 12% a.a. e os encargos decorrentes do 
agravamento, cujos resultados analíticos estão consolidados 
nas Tabelas 3.5 e 5.1 dos Anexos 3 e S, respectivamente, está 
apresentado no Quadro 10 a seguir segundo os critérios de 
atualização monetária já descritos.

- no quadro 10 consta como indenização geral:

TOTAL GERAL

-Tabela Oficial.................................................R$ 978.073.460,27
- Tabela Oficial + Planos (Verão)...............R$ 1.221.905.620,08 
- Tabela Oficial + Planos (Verão e Collor 11)..............................
                                                                      R$ 2.005.577,689,94
- Tabela Oficial + Planos (Verão e Collor 1/11)..........................
                                                                       R$ 2.236.654.126,92

- como pôde ser observado ao longo do trabalho desenvolvido 
de acordo com os quesitos formulados pela Autora e pela Ré, 
não dúvida de que as receitas operacionais de vôo, objeto de 
controle tarifário pelo Poder Público Federal, das empresas 
consideradas seriam superiores àquelas efetivamente 
observadas no período analisadas (fevereiro/86 a fevereiro/92), 
se as tarifas praticadas tivessem sido as constantes das 
planilhas SNEA que espelham a evolução dos custos do setor.

Os resultados de Perda de Receita aqui apresentados 
decorreram da diferença da estimativa da receita Virtual das 
empresas, na hipótese da prática das tarifas solicitadas de 
acordo com as planilhas SNEA e não concedidas e as Receitas 
Efetivas.

Tecnicamente não se pode imputar a esta Perda de Receita a 
responsabilidade pelo agravamento das dividas de curto e longo 
prazo da Autora, mesmo porque, no caso especifico da VARIG 
S/A, as receitas de vôo nas operações domésticas não 
alcançaram, no período sob análise, um terço de suas 
operações totais.
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No entanto, também sob o prisma exclusivamente técnico, não 
se pode ignorar os impactos ocorridos sob o endividamento das 
empresas a partir das referidas Perdas, calculados e 
apresentados na resposta ao quesito 9 (Quesitos Suplementares 
da Autora).

Adicionalmente em objetivando apenas checar os resultados 
obtidos, este Perito elaborou metodologia alternativa, baseada 
no cálculo do "Custo de Oportunidade" dos valores nominais de 
Perda de Receita, desconsiderando todos os demais cálculos 
realizados posteriormente. Esta metodologia pretende mostrar 
que mesmo que as empresas não possuíssem nenhum 
endividamento, elas poderiam ter obtido receita financeira 
adicional se estivessem disponíveis em caixa os recursos 
nominais decorrentes da Perda de Receita.

Assim, para apuração da referida receita financeira adicional, 
possível de ser obtida a partir da aplicação dos valores 
correspondentes às Perdas de Receita, que nada mais é do que o 
seu "Custo de Oportunidade",adotou-se a série das taxas de 
juros de financiamento de títulos públicos federais (taxa média 
mensal publicada pela ANDIMA).

Realizados os cálculos necessários, se resumem na aplicação da 
referida série de taxas de juros sobre os saldos mensais 
acumulados dos valores históricos das Perdas de Receita até 
esta data, conforme demonstrado na Tabela 6.1 do Anexo 6, o 
montante total do indenizatório requerido neste Laudo seria de 
R$ 2.231,1 milhões, volume quase idêntico ao apresentado no 
Quadro 10 constante da resposta ao quesito 10 (Quesitos 
Suplementares da Autora), considerando-se a alternativa do 
maior indexador....

Assim do retro consignado tem-se que:

- a autora viu a relação econômica financeira de seu contrato 
de concessão alterada, ocasionando prejuízos, pela atitude da ré que, 
Poder concedente, deixou de elevar as tarifas do transporte aéreo de 
molde a atender os termos do pactuado.

- o laudo pericial demonstrou de forma insofismável que. 
efetivamente. referidas perdas ocorreram, estabelecendo seu 
montante.

- a impugnação asseverada pela ré que os ajustes tarifários 
mostraram-se além dos índices oficiais inflacionários, é de todo 
descabida, se em mente a casualidade que as tarifas não tem, até por 
força do contrato, de tomarem por base a espiral inflacionária, mas 
sim a remuneração dos serviços prestados, em tal incluído a 
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manutenção técnica e atualização dos equipamentos postos a serviços 
da frota em operação.

- o cálculo elaborado pela autora, em termos de indenizatório, 
foge à realidade contábil, assertivada pelo Vistor Oficial, adotando 
parâmetros de atualização, no referente aos denominados expurgos 
inflacionários, desiguais aos aceitos e reconhecidos como devidos 
pelo Superior Tribunal de Justiça, colocando a questão do 
indenizatório, em montante de indiscutível irrealidade contábil.

- como bem colocado pelo vistor oficial, em desconstituição do 
indenizatório encontrado pelo assistente técnico da autora:

" ... Tecnicamente não se pode imputar a esta Perda de Receita 
a responsabilidade pelo agravamento das dividas de curto e 
longo prazo da Autora, mesmo porque, no caso especifico da 
VARIG S/A, as receitas de vôo nas operações domésticas não 
alcançaram, no período sob análise, um terço de suas 
operações totais ...".

- deve a ré, por ser de direito, e matéria mais que decidida 
pelos nossos Tribunais, indenizar à autora os valores reclamados, em 
função da quebra da equação econômica-financeira do contrato, 
inclusive com a inclusão dos denominados "expurgos inflacionários", 
nos moldes e parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça, e 
bem delineados no trabalho pericial oficial.

- tendo em vista que a CRUZEIRO DO SUL S/A foi absorvida 
pela autora que, em decorrência absorveu, igualmente os ativos e 
passivos daquela, é lícita a inclusão nos cálculos das perdas sofridas 
pela mesma, em função da situação fática da defasagem tarifária, 
como bem colocado no laudo do vistor oficial.

Desta forma, refuto as ponderações formuladas pelas partes em 
torno do laudo elaborado pelo experto do Juízo, adotando-o como 
fixador do indenizatório devido.

Condeno, por conseguinte, a ré no pagamento da verba 
indenizatória que ora fixo no montante de R$ 2.236.654.126,92 (dois 
bilhões duzentos e trinta e seis milhões seiscentos e cinqüenta e 
quatro mil cento e vinte e seis reais e noventa e dois centavos), para o 
mês de MARÇO/95, tomando por base o laudo pericial do Experto do 
Juízo, neste valor já incluídos os denominados expurgos 
inflacionários, à luz da já tão conhecida jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça, por serem os mesmos devidos.

Tal importância deverá ser acrescida de correção monetária, 
computada a partir da data do referido laudo, ou seja, MARÇO/95, e 
juros de mora, à razão de 1% (hum por cento) ao mês, calculados a 
partir da data do já citado laudo (03.95).

Condeno, ainda, a ré a reembolsar a autora as custas 
processuais dispendidas e os honorários periciais satisfeitos pela 
mesma ao vistor oficial, que deverão ser monetariamente atualizadas 
a partir da data em que foram devidamente satisfeitas e depositados 
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e, em honorários advocatícios ora arbitrados em 10% (dez por cento) 
do valor final da condenação. "

A empresa apelou da referida sentença, pugnando pela majoração do valor de 

indenização fixado, pretendendo a adoção dos cálculos efetuados por seu assistente técnico, 

incluindo expurgos inflacionários, com índices diferentes dos utilizados.

A União também apelou, suscitando:
a) prescrição qüinqüenal, haja vista que a ação fora proposta em 1993 visando 

o ressarcimento pelos supostos prejuízos suportados, com termo a quo em 1985;
b) que a autora não reclama de falta por parte da contratante, União, e sim da 

política adotada pelo Governo;
c) ausência de fundamento legal da causa petendi  eleita, porquanto, segundo 

afirma, o equilíbrio foi instituído como cláusula do contrato;
d) malferimento aos artigos 175 da CF, 159 do CC e 458 do CPC.
O Ministério Público Federal, às fls. 1.473, invoca a nulidade do processo, a 

partir da contestação, em face da ausência de intervenção do Parquet , posto obrigatória.
O Tribunal a quo, por sua vez, julgou, por maioria, improcedente a preliminar 

relativa à intervenção obrigatória do Ministério Público Federal.
No mérito, o recurso da VARIG S/A restou improvido e o da UNIÃO 

FEDERAL, parcialmente provido, determinando aquele Sodalício a exclusão das perdas 
ocorridas até fevereiro de 1988, em face da ocorrência da prescrição qüinqenal, bem como a 
exclusão dos lucros cessantes e os juros de mercado. Reduziu a sucumbência para a razão de 
8%, bem assim os juros moratórios para o percentual 0,5% ao mês, restando o julgado assim 
ementado, verbis:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL - CONTRATO 
DE CONCESSÃO DE SERVIÇO - TRANSPORTE AÉREO - VALOR 
DAS TARIFAS: CONGELAMENTO DE PREÇOS - 
DESEQUILÍBRIO DO CONTRATO: PREJUÍZO - INDENIZAÇÃO - 
PRESCRIÇÃO - INTERVENÇÃO  DO MPF.

1. Contrato de concessão de serviço público firmado 
entre a UNIÃO e empresas de transporte aéreo, que não se identifica 
como mera permissionária, conforme avença firmada entre as 
partes.

2. Intervenção  do MPF como fiscal da lei, que não se 
confunde com a sua atuação como parte (art. 82 do CPC).

3. Tarifas aéreas fixadas pela UNIÃO, via DAC, com 
defasagem do preço de custo e sofrendo, ainda, os efeitos da 
inflação.
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4. Prejuízo suportados pelas empresas e que autorizam 
indenização pela UNIÃO causadora do desequilíbrio (precedentes 
jurisprudênciais).

5. Prescrição quinquenal que atinge as parcelas da 
indenização do período anterior aos cinco anos que antecedeu o 
ajuizamento da ação de indenização.

6. Valor dos prejuízos apurados em prova pericial. 
7. Recurso da VARIG  improvido em parte o recurso da 

UNIÃO¨".

Nas suas razões de decidir, concluiu o voto condutor da lavra da então 
Desembargadora  e hoje Ministra Eliana Calmon:

"Preliminarmente, advirto que deferi a juntada de documentos e 
permiti manifestação da VARIG quando o processo já estava no 
Tribunal por diversas razões: primeiro, porque os documentos 
juntados são peças processuais de precedente que poderia ter sido 
examinado e considerado como paradigma pela Relatara, mesmo que 
não estivesse nos autos, por mera referência; segundo, porque, em 
havendo contraditório, não há óbice à juntada de documentos novos 
no segundo grau; terceiro, porque pela importância da causa em 
julgamento há interesse de todos, partes e julgadores, de que fiquem 
bem esclareci das as teses jurídicas examinadas no primeiro grau e 
que deram ensejo aos recursos de ambas as partes.

Também não tem guarida a tese de que nulo é o processo por 
ausência de intervenção do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL na 
primeira instância. E isto porque em não sendo esta causa daquelas 
em que é obrigatória a presença do "parquet", a só intervenção em 
segundo grau supre a ausência.

A intervenção do "parquet" deu-se por iniciativa da Relatara, 
diante do vultoso pedido de indenização, mas sem a indicação de 
quaisquer dos incisos do art. 82 do CPC. A propósito, anota 
Theotonio Negrão em CPC e Legislação Processual em vigor:

"Não cabe ao MP, como fiscal da lei, velar pelos interesses das 
pessoas jurídicas de Direito Público, mas pela correta 
aplicação da lei, e muito menos suprir as omissões dos 
procuradores de tais entidades. A CF. em seu art. 129, IX, parte 
final, veio expressamente proibir a defesa e a consultaria de 
entes públicos por parte de membros do 'parquet'."
(STJ - RT 671/210) (obra citada, 27! ed. pág. 130)
"o interesse público não se identifica com o da Fazenda 
Pública, mesmo porque esta é representada por seu procurador 
e se beneficia do disposto no art. 475, \I e 111."
(STJ - RT 671/210) (obra citada, 27i! ed. pág. 130)

O primeiro aspecto a ser abordado neste julgamento é a 
preliminar de prescrição argüida pela UNIÃO, quando da 
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interposição do seu recurso.
A ação foi proposta em 26/02/93 e o pedido pretende que se 

retroceda a outubro de 1987, quando a empresa veio a ressentir-se do 
congelamento tarifário, conforme exposto no item 30 do pedido 
inicial.

Efetivamente, não se pode considerar no julgamento o que 
ocorreu em data anterior a fevereiro/88, por força da prescrição 
qüinqüenal.

Entretanto, como a defasagem nos preços das tarifas, este o 
tema central da controvérsia, protraiu-se no tempo, não há 
prescrição a atingir o fundo do direito, tendo em vista que o fato 
gerador do inconformismo da VARIG, iniciado com o Plano 
Cruzado, renovou-se uma meia de dúzia de vezes depois, à cada 
plano econômico.

Em hipóteses como a aqui colocada, a solução jurídica que se 
apresenta adequada é o exame da pretensão, com as conseqüências 
econômicas do período posterior ao atingido pela prescrição 
qüinqüenal, até fevereiro/88.

Ao examinar concomitantemente as alegações da UNIÃO e do 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, surge como questão 
prejudicial, ou seja, dando sentido ao que vem depois, situar-se qual 
o tipo de relação jurídica que se estabeleceu entre a UNIÃO e a 
empresa aérea em juízo, já que aviou-se controvérsia entre concessão 
ou permissão.

A peça de fls. 24/28, consubstanciada em documento contratual 
assinado pelo Ministério da Aeronáutica - Departamento de Aviação 

Civil - DAC e a VARIG S.A. VIAÇÃO AÉREA RIO 
GRANDENSE, é um contrato de concessão, firmado com respaldo 
no Decreto n. 95.910, de 11/04/88.

Mesmo que se despreze o "nomen juris" utilizado pelas partes, 
que chamam a avença de concessão, não se pode desprezar o que já 
foi examinado e decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em 
hipótese semelhante, quando foi analisado o contrato firmado entre a 
UNIÃO e a TRANSBRASIL S/A LINHAS AÉREAS, no RE n. 
183.180-4/DF, não sendo demasia trazer à colação o que foi dito pelo 
Relator, Ministro Octávio Galloti:

"É que, diversamente do que poderiam fazer crer essas 
palavras, de fato celebrou a recorrida, em 14 de julho de 1988, com o 
Governo Federal, representado peloChefe do Departamento de 
Aviação Civil do Ministério da Aeronáutica, o perquirido contrato, 
na denominação e na essência caracterizado como de concessão da 
execução de serviços aéreos (fls. 1.682/6), válido por quinze anos a 
partir de 11 de abril de 1988, pacto esse cuja cláusula XI, parágrafo 
único, não deixou de registrar:

'Parágrafo Único - As tarifas a serem aplicadas deverão ser 
fixadas pelo DAC tendo em vista os fatores de custo, para ser 
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economicamente viável a operação, e tanto quanto possível, as 
condições econômicas da região servida pelas linhas, de forma 
que o intercâmbio comercial dos produtos dessa região e dos 
artigos de seu consumo básico seja progressivamente 
aumentado em benefício da região.'
(fls. 1.684)

"Afasta-se, pois, sem necessidade de maiores explicações, a 
alegação de que não se trata de um contrato de concessão, 
principalmente porque a cláusula transcrita e examinada quando do 
julgamento pelo STF é absolutamente idêntica à do contrato firmado 
pela V ARIG, conforme consta do instrumento, à fI. 26 destes autos.

Segundo o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, se por 
ventura de concessão se trate, nulo é o contrato e, portanto, de 
nenhum efeito.

 Ora, tal alegação "ad terrorem" pretende fazer tábula rasa 
de uma avença que se firmou e foi cumprida com amparo na CF e em 
dispositivos infraconstitucionais.

 Mesmo que se admita, só para argumentar, a tese do 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, não se pode fugir de um 
resíduo comportamental, ou seja, uma empresa privada realizou seus 
serviços dentro de um padrão estabelecido adredemente pelo Estado 
e este não foi capaz de manter o que garantiu, ou seja, preço de tarifa 
suficiente para dar continuidade ao empreendimento.

Vencidos os óbices que têm caráter de prejudicialidade, 
chegamos ao âmago da querela e que já encontra solução pretoriana 
sedimentada a partir do que ficou decidido no precedente da 
TRANSBRASIL, em nível de STF, e no da VASP, este ainda em 
andamento, mas já examinado por esta Quarta Turma, com a já 
manifestação de dois dos seus Juízes.

Admita-se que o contrato de concessão em exame foi assinado 
sob a égide da Constituição anterior, em 08/07/88 (doe. fI. 24), o que 
não passou despercebido no STf, quando do exame do RE n. 
183.180-4/Df, ao endossar a tese exposta com clareza meridiana pelo 
Juiz Relator, hoje Ministro Vicente Leal, após transcrever o art. 167 
da EC n. 01/69:

"Consagrava, assim, o texto constitucional de 1969 a garantia 
de que, nos contratos de concessão de serviços públicos, o valor 
das tarifas deveria corresponder à justa remuneração do 
capital, bem como permitir o melhoramento e a expansão dos 
serviços e assegurar o equilíbrio e financeiro do contrato.
Desrespeitado este princípio por ato comissivo ou omissivo do 
Poder Concedente, impõe-se a recomposição da equação 
financeira, tendo em vista não s6 a imperiosa necessidade de 
que os serviços públicos tenham continuidade, mas também em 
razão do princípio jurídico que preconiza que todo aquele que, 
por ação ou omissão, causar prejuízo a outrem, fica obrigado a 
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reparar o dano (Código Civil, art. 159)."  (fl ...)

Ao argumento de defesa da UNIÃO, que não pode haver 
ressarcimento por prejuízos decorrentes de política econômica, 
responde-se, mais uma vez invocando o precedente do STF:

"Não há, porém, como pretender assimilar a índole dos danos 
porventura causados pela adoção de determinada política 
econômica às pessoas em geral, diretamente sujeitas como 
súditos à autoridade do Estado, à natureza de outra relação 
juridicamente diversa, contraída com que esteja ele vinculado 
por liame contratual. Sobretudo quando esse contrato é objeto 
de especial amparo da Constituição (art. 167, 11, da Carta de 
1967). durante cuja vigência (a presente ação foi ajuizada em 
2-9-88) verificou-se a insuficiência tarifária. causadora da 
ruptura do equilíbrio financeiro da concessão. imputada a atos 
omissivos ou comissivos do Poder Público, e arbitrada, em seus 
efeitos financeiros, pela prova pericial acolhida nas instâncias 
ordinárias."  (fl ...)

No mesmo diapasão foi o enfoque do Juiz Hilton Queiroz, na 
oportunidade em que julgou a AC n. 1997.01.00.028532-7/DF, de 
interesse da VASP S/A.  Proferi voto vogal que aqui reproduzo 
como força de fundamento para este julgamento:

"Inúmeros precedentes consagraram o entendimento de que os 
preços das tarifas, congelados ou fixados. por critério legal. 
quando dissociados da realidade inflacionária, sofrem a 
incidência da correção monetária.

Trago à colação, para mera exemplificação, precedente do 
STJ. relativo ao congelamento de energia elétrica, cujo preço 
foi congelado por ocasião do Plano Cruzado, consolidando-se 
no preço p6s-congelamento o índice real de aumento, conforme 
expresso na ementa seguinte:

'TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA. PLANO CRUZADO. 
CONGELAMENTO DE PREÇOS. REAJUSTAMENTO. 
IMPOSSIBILIDADE. PORTARIAS NS. 038 E 045/86 DO 
DNAEE. EFEITO CASCATA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.

I - A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no 
sentido da ilegalidade da cobrança da tarifa de energia 
elétrica com base nas portarias supramencionadas, porquanto 
violam o congelamento de preços estabelecidos pelos 
Decretos-leis ns. 2.283 e 2.284, de 1986.
1/ - A declaracão de ilegalidade do reajuste das tarifas não 
contamina os aumentos futuros que incidam sobre aquele.Com 
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efeito, liberados os preços, nenhum impedimento havia porque 
as tarifas fossem reajustadas na conformidade com os custos 
dos insumos, podendo, inclusive, daí por diante, incorporar os 
custos anteriores e, portanto, tonar eficaz o aumento 
decorrente das citadas portarias.
III - Recurso especial conhecido, mas desprovido." (REsp n. 
83684-SP; Rei. Min. Pádua Ribeiro; Julg. 11/04/96)

Também ficou consagrada a tese do preço tarifário seguir a 
inflação quando do julgamento destas AC's, cujas ementas 
transcrevo:

'ADMINISTRATIVO -INDENIZAÇÃO - CONTROLE DE 
PREÇO - INDÚSTRIAS DO SETOR SUCRO-ALCOOLEIRO 
DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO - CERCEAMENTO DE 
DEFESA - NULIDADE DA SENTENÇA - PRESCRiÇÃO.
1. Inexiste defeito em estar a procuração "ad juditia" assinada 
pelo sócio-gerente e representante, em nome da empresa. 
 2. Pelo princípio da economia, só se proclama a nulidade de 
um ato processual quando há prejuízo.
 3. O termo de compromisso não é formalidade indispensável 
para a validade da prova pericial.
 4. Prescrição qüinqüenal, cujo lapso é interrompido quando 
da propositura da ação (Súmula 78 do extinto TFR).
5. Política de preços ditada pelo Governo, obedecendo as 
razões de conveniência e oportunidade, com um mínimo de 
legalidade.
6. Legalidade ditada pela Lei n. 4.870/65, que estabeleceu os 
critérios de aferição de custos, segundo cálculo da Fundação 
Getúlio Vargas.
7. Fixação de preço máximo em níveis aquém dos custos 
estabelecidos, o que levou a prejuízos das empresas 
produtoras.
 8. Indenização que se restringe aos períodos de plena 
vigência da lei n. 4.870/65.
9. Durante o período do congelamento, ditado pelo Plano 
Cruzado, os preços a serem praticados pelo setor 
sucroalcooleiro seriam os de 27/02/86, com a majoração 
segundo os cálculos da Fundação Getúlio Vargas.
10. Em havendo quebra do congelamento em novembro/86, a 
partir daí passaram os preços do setor a serem majorados de 
acordo os cálculos da Fundação Getúlio Vargas, vigorando o 
congelamento de preços apenas no período de março a 
novembro/86.
11. Recurso e remessa oficial parcialmente providos.' (AC n. 
96.01.19983-7/DF, ReI. Juíza Eliana Calmon, DJ de 05/05/97)

 'ADMINISTRATIVO -INDENIZAÇÃO - CONTROLE DE 
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PREÇO - INDÚSTRIAS DO SETOR SUCRO-ALCOOLEIRO.
 1. Política de preços ditada pelo Governo, obedecendo as 
razões de conveniência e oportunidade, com um mínimo de 
legalidade.
2. Legalidade ditada pela Lei n. 4.870/65, que estabeleceu os 
critérios de aferição de custos, segundo cálculo da Fundação 
Getúlio Vargas.
3. Fixação de preço máximo em níveis aquém dos custos 
estabelecidos, o que levou a prejuízos das empresas 
produtoras.
4. Indenização que se restringe aos períodos de plena vigência 
da lei n. 4.870/65.
5. Recurso parcialmente provido." (AC n. 95.01.08690-9/DF, 
ReI. Juíza Eliana Calmon, DJ de 21/10/96)

A UNIÃO, para afastar-se da responsabilidade que se pretende 
declarar, alega que a defasagem entre custo e tarifa decorreu da má 
administração da empresa.

Entretanto, a prova pericial desmente a afirmação, ao constatar 
que a defasagem decorreu de uma inflação reprimida, cujo índice não 
traduzia a realidade econômica vivida.

Pode-se questionar o montante das perdas, é bem verdade, mas 
nunca a tese jurídica em debate, eis que a cada tentativa frustrada de 
zerar a inflação, recrudescia a perversidade do problema apenas 
reprimido e não debelado.

Além do retorno da inflação admitida oficialmente, com o 
estabelecimento de índices legais de mensuração, não se pode olvidar 
a existência de um "plus" que ficou expurgado a cada plano 
econômico e que o Judiciário, a partir do STJ, vem admitindo como 
devido: são os chamados expurgos inflacionários.

 Sobre o específico item tenho entendimento, expresso em 
diversos julgados e que aqui reproduzo, para bem firmar o motivo da 
minha convicção.

Os índices da correção monetária fixados pelo Governo, 
quando respaldados em lei, por atrelar a economia como um todo, 
não ofendem a Carta Política, especificamente os princípios da 
legalidade e da anterioridade.

Contudo, rendi-me à jurisprudência firme e unânime do ST J, 
que entende devido o percentual inflacionário que a cada mudança de 
índice - o que acompanha cada um dos planos econômicos do 
Governo (Plano Cruzado, Plano Bresser, Plano Collor I, Plano 
Collor li) -, é expurgado.

O entendimento da Superior Corte veio lentamente. Primeiro, 
em favor dos expropriados, em face do preceito constitucional da 
justa indenização; depois, em prol dos que reclamavam crédito 
alimentar etc., estando hoje, como posição generalizada, o repúdio 
aos expurgos inflacionários nas contas de liquidação.

A jurisprudência adotou, no meu entender, caminho que não 
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tem mais volta, e dentro deste enfoque não podem ser consideradas 
questões práticas, tais como os valores de reposição constantes deste 
processo.

Sim, o que espoliou e está a minar os cofres do Tesouro é o 
fracasso dos planos econômicos. Não há como fugir desta realidade.

Em continuação, rebatendo a argumentação da UNIÃO e do 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, chega-se ao quantitativo da 
indenização, após firmar-se o entendimento de que há indenização a 
pagar.

A partir daí temos que os valores que envolvem a condenação 
ficam por conta da prova pericial que, diga-se de passagem, é de 
razoável complexidade.

Primeiro, porque é longo o período, período este que, 
considerando-se a prescrição, deve ter o seu termo inicial em 
fevereiro/88.

Segundo, porque os custos de uma empresa, como a VARIG, 
não são analisados facilmente. Entretanto, na hipótese surge como 
facilitação o fato de que todos os custos da empresa estão incluídos 
em planilhas remetidas ao DAC, a quem competia a fixação das 
tarifas, a partir das informações ofertadas.

Outro ponto a destacar está no fato de não terem sido 
impugnadas, de "per si", as planilhas que serviram de base ao estudo 
de custos remetido ao DAC.

Em memorial que recebi da ADVOCACIA DA UNIÃO é feita 
profunda análise da prova pericial, com explicações detalhadas a 
partir do conceito de muitos dos ítens abordados, tais como 
RECEITA DE EQUilíBRIO, CUSTOS OPERACIONAIS 
EFICIENTES, ECONOMIA DE ESCALA etc.

Enfatiza a UNIÃO que a única forma de demonstrar a 
existência de rompimento de uma condição de equilíbrio 
econômico-financeiro é através da análise das margens de lucro da 
empresa, o que não foi destacado, em nenhum passo, na perícia, 
segundo a UNIÃO.

Sem desprezar a importância do trabalho da defesa, 
criteriosamente lido e considerado pela Relatora, não é possível 
deixar de fazer algumas colocações: a primeira, pela 
intempestividade da manifestação, eis que a perícia não foi 
impugnada na ocasião processual adequada; a segunda, porque a 
precisão conceitual da técnica contábil e financeira não tem valor 
probatório na esfera jurídica, quando se objetiva o resultado, ou seja, 
os custos contabilizados pela empresa e remetidos periodicamente ao 
DAC, como previsto no contrato, tido como necessário e suficiente 
para, a partir daí, estabelecer-se o valor das tarifas. Foram os 
elementos considerados na avaliação do Vistor Oficial? A resposta é 
positiva e, como tal, não se pode deixar de aceitar a sistemática 
seguida pelo técnico do juízo.

Observe-se que o desequilíbrio econômico-financeiro de que 
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falam os autos tem como parâmetro o binômio CUSTO X TARIFA 
AUTORIZADA, como estabelecido no contrato:

"As tarifas a serem aplicadas deverão ser fixadas pelo DAC 
tendo em vista os fatores de custo, para ser economicamente 
viável a operação, e tanto quando possível, as condições 
econômicas da região servida pelas linhas, de forma que o 
intercâmbio comercial dos produtos dessa região e dos artigos 
de seu consumo básico seja progressivamente aumentado em 
benefício da região." (fI. 26)

Tendo-se, de um lado, os custos constantes das planilhas e, do 
outro, o valor das tarifas liberado pelo Poder Público, chega-se a um 
valor certo, não especulativo, e de razoabilidade absoluta para 
concluir-se quão grandiosa foi a defasagem. O Vistor Oficial, 
respondendo a quesito formulado pela VARIG, disse:

"Os valores das Perdas de Receitas, obtidas através dos 
cálculos realizados e demonstrados nas tabelas 3.1 e 3.2, do 
Anexo 3, foram atualizados até esta data, utilizando-se a tabela 
de evolução mensal dos coeficientes de atualização monetária 
adotada pela Justiça Federal, agregando-se aos índices da 
tabela mencionada, como requerido, os diferenciais de 70,28% 
em janeiro/89 (Plano Verão), de 93,375% em abril/maio/90 
(Plano Collor I) e de 13,55% em fevereiro/91 (Plano Collor 11). 
Estes resultados estão apresentados na Tabela 3.3, do Anexo 3." 
(fls. 435, 436)

Naturalmente que nos cálculos também foram incluídos os 
números relativos à CRUZEIRO DO SUL S/A - SERViÇOS 
AÉREOS, porque na mesma situação das outras empresas aéreas e 
incorporada à V ARIG. À fI. 449 o "expert" esclarece, ao responder a 
quesito suplementar da autora:

"A apuração dos encargos decorrentes do agravamento foi 
realizada aplicando-se a taxa média mensal de juros (no 
regime de competência), ponderada pelos individamentos 
interno e externo, sobre os valores de Perdas da Receita 
atualizados monetariamente, de acordo com os quatro critérios 
estabelecidos anteriormente."  (fI. 449)

Os cálculos procedidos têm início em 04/02/8t?, quando o 
Plano Cruzado congelou os preços e, ao final de um ano, retomou à 
inflação.

Ora, como entendo que, em havendo a prescrição, deve a 
estimativa ter início em fevereiro/88, sem anular a perícia para 
substituí-Ia, o meu entendimento é o de que deve permanecer a 
mesma orientação do Vistor Oficial, ajustando-se apenas quando da 
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execução de sentença, de tal modo que sejam considerados os custos 
propostos pela VARIG ao DAC a partir de fevereiro/88 e também 
consideradas as tarifas liberadas no mesmo período.

Assim sendo, atende-se ao pleito da UNIÃO que, com razão, 
argüiu a prescrição, ao tempo em que se prestigia a prova pericial, 
cuja orientação e "iter" procedi mental não merece reparo algum.

Por fim, ao proceder-se à atualização do resultado final da 
estimativa, dever-se-á utilizar os índices da correção monetária 
plena, com atenção para o fato de que em janeiro/89 o índice foi de 
42,72%.

Reafirma-se aqui que a indenização que é concedida pelo 
Judiciário é tão-somente em relação às perdas efetivas, provocadas 
pelo descompasso entre a despesa e a receita, conforme constatação 
via prova técnica, não devendo ser incluídas na rubrica indenizatória 
as parcelas de gastos extraordinários que foram necessários para 
socorrer a empresa, tais como os juros de empréstimos bancários. 
Esta parcela sim, se concedida, renderia ensejo à alegação contida 
no apelo da UNIÃO de que não poderá ela responsabilizar-se pela 
forma de administração da empresa indenizada.

Com efeito, os danos emergentes, caracterizados pela 
defasagem no preço das tarifas, podem ser mensurados pela perícia, 
o que não ocorre com os lucros cessantes, cuja estimativa tem 
mensuração subjetiva, ficando na dependência de estar sendo bem ou 
mal administrada a empresa.

 De referência à taxa de juros de mora, estes são devidos no 
percentual de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês.

Com estas considerações, dou provimento parcial ao apelo da 
UNIÃO, para excluir da condenação as perdas ocorridas até 
fevereiro/88, por força da prescrição qüinqüenal.

Excluo, ainda, os lucros cessantes e os chamados juros de 
mercado, só incidindo os juros de mora no percentual de 0,5% (zero 
vírgula cinco por cento).

Quanto aos expurgos, devidos desde 1988, fica consignado que 
em janeiro/89 o percentual expurgado foi de 42,72% (quarenta e dois 
vírgula setenta e dois por cento).

Tendo a autora decaído de parte do pedido, faz-se pertinente 
reduzir a sucumbência de tal forma que haja o reembolso apenas de 
80% (oitenta por cento) das custas e haja diminuição nos honorários 
de advogado que, de 10% (dez por cento), devem passar a 8% (oito 
por cento).

Fica improvido o recurso da VARIG aviado para o só efeito de 
serem adotados os valores indicados pelo seu assistente-técnico e os 
expurgas inflacionários. O primeiro, porque sem pertinência a 
adoção de outro laudo senão o do Vistor Oficial, e o segundo, porque 
já incluído na estimativa do Perito do Juízo os expurgos reclamados, 
conforme indicado pela Contadoria deste Juizo, cuja peça é juntada 
ao presente.

Em conclusão final, dou parcial provimento ao apelo da 
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UNIÃO e nego provimento ao recurso da VARIG. "

Inconformada, a União Federal, ofereceu embargos de declaração que restaram 
improvidos, por maioria, por isso que interpôs Embargos Infringentes (fls. 1.700), 
pretendendo fazer prevalecer o voto-vencido que acolhera a tese da obrigatoriedade da 
intervenção ministerial.

Também interpôs Recurso Especial da parte unânime do julgado (fls. 1.718).
A VARIG S/A interpôs recurso especial (fls.1.643).
O Ministério Público Federal, após a sentença monocrática, acudindo os autos 

no Tribunal a quo (fls. 1.185), também interpôs recurso especial (fls. 1777).
Os embargos infringentes restaram improvidos, ressaindo do acórdão a 

seguinte ementa, verbis :

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 
INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 82, III, DO 
CPC. NATUREZA DA LIDE. QUALIDADE DA PARTE. QUEBRA 
DO EQUILÍBRIO  FINANCEIRO DE CONTRATO DE 
CONCESSÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. PEDIDO 
DE INDENIZAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE PREJUÍZO.

1. A intervenção do Ministério Público em todas as 
hipóteses previstas no artigo 82, do CPC, é obrigatória, cabendo ao 
juízo decidir acerca do interesse que o justifica quanto ao inciso III 
da norma.

2. Existindo interesse público na solução da demanda, faz-se 
necessária a intervenção do Ministério Público em todas as fases do 
processo, sob pena de nulidade, não a suprimindo a sua 
manifestação em segundo grau de jurisdição.

3. A presença no pólo passivo de pessoa jurídica de direito 
público, entretanto, não determina por si só a intervenção do MP. O 
interesse público também não se confunde com interesse patrimonial 
do Estado. O interesse público não se identifica com o da Fazenda 
Pública.

4. A lide relativa a indenização decorrente de quebra do 
equilíbrio financeiro de contrato de concessão de serviço de 
transporte aéreo devido a congelamento de tarifa é de natureza 
patrimonial disponível.

5. Entendimento adotado pela relatora de que é obrigatória 
a intervenção do Parquet (art. 82, III, do CPC)  na qualidade de 
custos legis em processo que o patrimônio público reste indefeso. Na 
hipótese, o interesse público está in re ipsa.

6. Estando, no caso, a Fazenda Pública regulamente 
defendida por seus advogados, a exigência de intervenção 
obrigatória do Parquet, em qualquer hipótese, é inserir uma injusta 
e generalizada suspeição sobre a competência técnica e probidade 
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administrativa dos procuradores do Estado (J. J. Calmon de Passos, 
in "Intervenção do Ministério Público nas causas a que se refere o 
art. 82, III do C. Pr.Civ. RF, vol. 268).

7. Embargos Infringentes improvidos."

A União Federal também interpôs recurso especial (fls. 2.172), em face do 

acórdão proferido nos embargos infringentes acima aludidos.

No recurso interposto às fls. 1.718, a União Federal sustenta que o Tribunal a 
quo violou o art. 535, II, do CPC, porquanto aquela Corte omitira-se de apreciar a ofensa ao 
artigo 475, II, do CPC, invocada à luz da falta de reexame integral da sentença exarada na 
primeira instância.

Deveras, postulou ainda, a União, o provimento do recurso pela violação dos 
seguintes dispositivos infraconstitucionais:

a) art. 475, II, do CPC, por falta de reexame integral da sentença monocrática, 
particularmente ausente o exame da natureza jurídica da cláusula do equilíbrio  
econômico-financeiro constante do contrato de concessão. Sob esse enfoque, a recorrente 
afirma que essa equação financeira contratual resultaria na análise de vários fatores "tais 
como as aplicações prudentes de investimentos, margem razoável de lucro e desempenho 
individual da empresa, inclusive, com o expurgo de despesas que não guardam pertinência 
direta com a atividade de transportes aéreos" .  Ressalta que o instituto do equilíbrio 
econômico-financeiro não pode ser obtido através da mera análise do binômio receitas 
virtuais (a ser auferida com a venda de passagens pelos valores solicitados pela autora) e 
receitas efetivas (venda de bilhetes com as tarifas do governo);

b) art. 20, § 4º, do CPC, porquanto a verba honorária teria sido fixada sobre o 
valor da condenação, e não por quantia fixa, como seria recomendável; e

c) art. 436 do CPC, porquanto o julgador não deveria adstringir-se ao laudo 
pericial, devendo formar sua convicção à luz do conjunto probatório.

No que pertine ao recurso especial interposto após os embargos infringentes, 
fundou-se o mesmo na lesão aos arts. 82, III, 84 e 246, parágrafo único, do CPC, em face do 
desacolhimento da invocação de nulidade do processo pela falta de manifestação obrigatória 
do Ministério Público.

Sustenta a recorrente que impunha-se a intervenção obrigatória do Ministério 
Público em face do relevante valor da lide para a sociedade. Para esse fim, aduz que:

"Dessa forma a legislação aplicável ao caso comporta 
a discussão de princípios aplicáveis à atividade econômica e a 
defesa de interesses indisponíveis do consumidor, concorrência e 
regulação econômica (CF, arts. 21, XII, "c", 127, 170, V, 174, 175, II 
e IV e 218; LC nº 75/93, arts. 5º, II, "c" e "e", 5º, III, "a", 6º, IV, "b"), 
o que por si só denota a natureza relevante da matéria.
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Os interesses envolvidos são, também, socialmente 
relevantes, porquanto se trata de controle de ato administrativo "lato 
sensu" por meio do Poder Judiciário, importando, também, na 
necessidade de o Ministério Público zelar pela correta aplicação da 
lei, de maneira imparcial, mesmo que seja em desfavor do 
destinatário individual da norma".

No afã de configurar a divergência, trouxe à colação acórdão do TJDFT como 

paradigma.

O Ministério Público Federal ofereceu o seu recurso especial às fls. 1.777, 
afirmando ter havido no aresto do TRF da 5ª Região, violação dos seguintes dispositivos 
infraconstitucionais:

a) artigo 159, do Código Civil, porquanto equivocadamente interpretado, na 
medida em que não seria apto a gerar a responsabilização afeita aos contratos de concessão, 
que são categoria jurídica distinta e submetida a normas jurídicas autônomas, in casu , a lei de 
concessões; e

b) artigo 9º, §§ 1º ao 4º, da Lei nº 8.987/95, à medida que os princípios ali 

insculpidos foram afastados pelo Tribunal a quo, contrariando jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça.

A recorrida VARIG S/A apresentou contra-razões às fls. 2.626/2.826 e 
2.827/2.986, sustentando a ilegitimatio  e a falta de interesse da União para discutir a questão 
da intervenção do Ministério Público no processo.

No mérito, esclareceu que o prejuízo decorrente da tarifação deficitária 
incidira sobre todo o setor de transportes aéreos, comprovando a existência de precedente 
judicial transitado em julgado da empresa aérea TRANSBRASIL S/A (fls. 2.677 e 2.752), que 
retratam recurso especial e extraordinário.

Aduziu, ainda, que a intervenção do Ministério Público Federal não restava 
obrigatória, bem como inocorrente ofensa aos arts. 20, § 4º, 436, 475 e 535 do CPC, sendo 
certo que os referidos dispositivos não foram prequestionados, mercê da incidência das 
Súmulas nºs 05 e 07 do STJ ao thema iudicandjum .

Destarte, reiterou, quanto ao recurso do Ministério Público, a falta de interesse 
do Parquet  Federal, em atuar no processo, porquanto deixou transcorrer in albis  o prazo para 
recorrer do acórdão que declarou ser desnecessária sua intervenção no feito, sem prejuízo de 
que seus apelos esbarram nas Súmulas nºs 05 e 07 do STJ, bem como a fata de 
prequestionamento da matéria dos dispositivos infraconstitucionais aludidos.

A empresa recorrente, por seu turno, no recurso especial de fls. 1.643, aduziu 
que o Tribunal a quo malferira o artigo 535, II, do CPC, porquanto  não apreciara as questões 
atinentes aos artigos 1.056 e 1.059 do Código Civil revogado, bem como ao artigo 436 o 
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CPC.
Sustentou que, ultrapassada aquela violação do artigo 535, o Tribunal a quo 

teria violado os artigos acima, tanto mais que inafastável a aplicação dos lucros cessantes, 
porquanto teriam o condão de remunerar o que a empresa deixou de lucrar com o 
endividamento provocado pela imposição das tarifas. Em conseqüência, aspira a obtenção de 
lucros com base no déficit de caixa provocado pela defasagem tarifária, devendo ser 
ressarcida pelos juros de mercado sobre este valor, tudo a ser apurado em liquidação de 
sentença.

Fundou, ainda, a sua irresignação na ocorrência de divergência jurisprudencial.
Em contra-razões, a União Federal afirma não ter havido a violação indicada 

pela Empresa recorrente, porquanto:
a) o artigo 436, do CPC, teria sido afastado em decorrência dos critérios 

jurídicos expostos no acórdão recorrido; e
b) os artigos 1.056 e 1.059, do CC/1917, não se aplicam à espécie, uma vez 

que a origem da indenização decorre de contrato vinculado aos princípios de Direito Publico.
Reclama, outrossim, pela ausência da divergência apontada pela VARIG S/A, 

inexistindo similitude entre os acórdãos paradigmas e o recorrido.
É o relatório.
Pedi vista em face das diversas questões agitadas nos múltiplos recursos 

oferecidos.
Em primeiro lugar, o relator apreciou o recurso da União na ordem das 

questões suscitadas. Sob esse enfoque, assentou:

“Inicialmente, passo a apreciar os recursos especiais da 
União Federal.

Por primeiro, o apelo nobre constante às fls. 1.718/1.745, 
interposto enfitando impugnar os acórdãos de fls. 1.564/1591 e de 
fls. 1.634/1.638.

Os pressupostos de admissibilidade recursal encontram-se 
presentes, com o prequestionamento, ainda que implícito, das 
matérias constantes dos dispositivos legais indicados pela 
recorrente.

Passando à análise do mérito, entendo não ter havido o 
anunciado malferimento ao artigo 535, do CPC.

A recorrente alega que a não inclusão no julgado de 
elementos periciais (indicados em memorial entregue no Tribunal a 
quo) não considerados no laudo oficial, bem como a falta de exame 
da natureza jurídica do contrato, importaram em violação ao artigo 
475, do CPC, e que tais questionamentos não foram apreciados por 
aquele Sodalício.

Com efeito, a alegada omissão do Tribunal de origem sobre 
questionamento acerca da pretensa ofensa ao artigo 475, do CPC, 
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não existiu conforme se vislumbra do teor do acórdão de fls. 
1.564/1591, assim como do acórdão nos embargos de declaração .”

Efetivamente, sob esse prisma, assentou o aresto recorrido:

“A UNIÃO, para afastar-se da responsabilidade que se 
pretende declarar, alega que a defasagem entre custo e tarifa 
decorreu da má administração da empresa.

Entretanto, a prova pericial desmente a afirmação, ao 
constatar que a defasagem decorreu de uma inflação reprimida, cujo 
índice não traduzia a realidade econômica vivida.

Pode-se questionar o montante das perdas, é bem verdade, 
mas nunca a tese jurídica em debate, eis que a cada tentativa 
frustrada de zerar a inflação, recrudescia a perversidade do 
problema apenas reprimido e não debelado.

Além do retorno da inflação admitida oficialmente, com o 
estabelecimento de índices legais de mensuração, não se pode 
olvidar a existência de um "plus" que ficou expurgado a cada plano 
econômico e que o Judiciário, a partir do ST J, vem admitindo como 
devido: são os chamados expurgos inflacionários.

sobre o específico item tenho entendimento, expresso em 
diversos julgados e que aqui reproduzo, para bem firmar o motivo da 
minha convicção.

Os índices da correção monetária fixados pelo Governo, 
quando respaldados em lei, por atrelar a economia como um todo, 
não ofendem a Carta Política, especificamente os princípios da 
legalidade e da anterioridade.

Contudo, rendi-me à jurisprudência firme e unânime do STJ, 
que entende devido o percentual inflacionário que a cada mudança 
de índice - o que acompanha cada um dos planos econômicos do 
Governo (Plano Cruzado, Plano Bresser, Plano Collor I, Plano 
Collor 11) -, é expurgado.

O entendimento da Superior Corte veio lentamente. Primeiro, 
em favor dos expropriados, em face do preceito constitucional da 
justa indenização; depois, em prol dos que reclamavam crédito 
alimentar etc., estando hoje, como posição generalizada, o repúdio 
aos expurgos inflacionários nas contas de liquidação.

A jurisprudência adotou, no meu entender, caminho que não 
tem mais volta, e dentro deste enfoque não podem ser consideradas 
questões práticas, tais como os valores de reposição constantes deste 
processo.

Sim, o que espoliou e está a minar os cofres do Tesouro é o 
fracasso do planos econômicos. Não há como fugir desta realidade.

Em continuação, rebatendo a argumentação da UNIÃO e do 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, chega-se ao quantitativo da 
indenização, após firmar-se o entendimento de que há indenização a 
pagar.
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A partir daí temos que os valores que envolvem a condenação 
ficam por conta da prova pericial que, diga-se de passagem, é de 
razoável complexidade.

Primeiro, porque é longo o período, período este que, 
considerando-se a prescrição, deve ter o seu termo inicial em 
fevereiro/88

Segundo, porque os custos de uma empresa, como a VARIG, 
não são, analisados facilmente. Entretanto, na hipótese surge como 
facilitação o fato de que todos os custos da empresa estão incluídos 
em planilhas remetidas ao DAC, a quem competia a fixação das 
tarifas, a partir das informações ofertadas.

Outro ponto a destacar está no fato de não terem sido 
impugnadas, de "per si", as planilhas que serviram de base ao 
estudo de custos remetido ao DAC.

Em memorial que recebi da ADVOCACIA DA UNIÃO é feita 
profunda análise da prova pericial, com explicações detalhadas a 
partir do conceito de muitos dos ítens abordados, tais como 
RECEITA DE EQUIlÍBRIO, CUSTOS OPERACIONAIS 
EFICIENTES, ECONOMIA DE ESCALA etc.

Enfatiza a UNIÃO que a única forma de demonstrar a 
existência de rompimento de uma condição de equilíbrio 
econômico-financeiro é através da análise das margens de lucro da 
empresa, o que não foi destacado, em nenhum passo, na perícia, 
segundo a UNIÃO.

Sem desprezar a importância do trabalho da defesa, 
criteriosamente lido e considerado pela Relatora, não é possível 
deixar de fazer algumas colocações: a primeira, pela 
intempestividade da manifestação, eis que a perícia não foi 
impugnada na ocasião processual adequada; a segunda, porque a 
precisão conceitual da técnica contábil e financeira não tem valor 
probatório na esfera jurídica, quando se objetiva o resultado, ou 
seja, os custos contabilizados pela empresa e remetidos 
periodicamente ao DAC, como previsto no contrato, tido como 
necessário e suficiente para, a partir daí, estabelecer-se o valor das 
tarifas. Foram os elementos considerados na avaliação do Vistor 
Oficial? A resposta é positiva e, como tal, não se pode deixar de 
aceitar a sistemática seguida pelo técnico do juízo.

Observe-se que o desequilíbrio econômico-financeiro de que 
falam osautos tem como parâmetro o binômio CUSTO X TARIFA 
AUTORIZADA, como estabelecido no contrato:

"As tarifas a serem aplicadas deverão ser fixadas pelo DAC 
tendo em vista os fatores de custo, para ser economicamente 
viável a operação, e tanto quando possível, as condições 
econômicas da região servida pelas linhas, de forma que o 
intercâmbio comercial dos produtos dessa região e dos artigos 
de seu consumo básico seja progressivamente aumentado em 
benefício da região." (fl. 26)
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Tendo-se, de um lado, os custos constantes das planilhas e, do 
outro, o valor das tarifas liberado pelo Poder Público, chega-se a 
um valor certo, não especulativo, e de razoabilidade absoluta para 

concluir-se quão grandiosa foi a defasagem.  
O Vistor Oficial, respondendo a quesito formulado pela 

VARIG, disse:

"Os valores das Perdas de Receitas, obtidas através dos 
cálculos realizados e demonstrados nas tabelas 3.1 e 3.2, do 
Anexo 3, foram atualizados até esta data, utilizando-se a tabela 
de evolução mensal dos coeficientes de atualização monetária 
adotada pela Justiça Federal, agregando-se aos índices da 
tabela mencionada, como requerido, os diferenciais de 70,28% 
em janeiro/89 (Plano Verão), de 93,375% em abril/maio/90 
(Plano Collor I) e de 13,55% em fevereiro/91 (Plano Collor 
11). Estes resultados estão apresentados na Tabela 3.3, do 
Anexo 3." (fls. 435, 436)

Naturalmente que nos cálculos também foram incluídos os 
números relativos à CRUZEIRO DO SUL S/A - SERViÇOS 
AÉREOS, porque na mesma situação das outras empresas aéreas e 
incorporada à VARIG.

À fI. 449 o "expert" esclarece, ao responder a quesito 
suplementar da autora:

"A apuração dos encargos decorrentes do agravamento foi 
realizada aplicando-se a taxa média mensal de juros (no 
regime de competência), ponderada pelos individamentos 
interno e externo, sobre os valores de Perdas da Receita 
atualizados monetariamente, de acordo com os quatro critérios 
estabelecidos anteriormente."(fl. 449)

Os cálculos procedidos têm início em 04/02/89, quando o 
Plano Cruzado congelou os preços e, ao final de um ano, retornou à 
inflação. ” (fls. 1.574/1.577)

Deveras, esse ângulo de aplicação do aresto recorrido que se pretende 

impugnar, visa a que a Corte reexamine essas questiúnculas técnicas, interditadas pela 

Súmula 07. Aliás, a alegação de violação do artigo 475 do CPC,a pretexto de assentar que no 

exame obrigatório deveria sindicar-se a cláusula do contrato de concessão, tem por escopo, 

por via reflexa, transferir ao E. STJ a análise do negócio jurídico, atuar a que se opõe a 

Súmula 05  retromencionada.
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Nesse mesmo segmento, argüir-se a violação do artigo 475 do CPC, porquanto 

vedada a inclusão de novos elementos probatórios não analisados, implica repassar ao E. STJ 

cognição fático-probatória impassível de sindicalização no recurso, sem prejuízo de, a 

pretexto de inserir-se novos elementos periciais em grau de recurso, violar-se a proibição ao 

ius novorum  insculpido no art. 517 do CPC. Nada obstante, o aresto recorrido exauriu os 

dados técnico-periciais, o que se assenta às fls. 1.574/1.577, em excerto destacado no voto.

Observo que, afirma o relator que às fls. 1.635, expressamente, o Tribunal 
afastou a alegada omissão relativa à natureza jurídica do contrato, posto tê-lo examinado, 
muito embora essa cognição seja vedada ao STJ na forma da Súmula 05.

Nada obstante, assiste razão ao relator sobre o ponto, relativo à apreciação por 
aquele Órgão Fracionário acerca da inclusão de elementos para perícia técnica. Para esse fim, 
os excertos colacionados pelo relator e as razões de fls. 1.585 a 1.587, conjuram a alegada 
omissão. É que o aresto dedicou boa parte de seus fundamentos à questão econômica e 
técnico-pericial.

A União Federal, tomando por empréstimo os fundamentos exarados nos 
embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Federal, afirma que a Corte a quo 
deixou de apreciar a indagação acerca da natureza jurídica do contrato e do equilíbrio 
econômico-financeiro, não obedecendo, ipso facto , ao reexame necessário, previsto no 
dispositivo processual.

Aliás, a própria União observou que o exame aludido resultaria na análise de 
vários fatores que deveriam compor o laudo pericial, mas que não o foram na apreciação da 
segunda instância, tendo o Tribunal de origem aduzido a preclusão das referidas alegações.

Nada obstante, como assentado pelo relator, o próprio Colegiado a quo afastou 
tal omissão, afirmando ter o contrato natureza jurídica de concessão pública.

Em suma, a insistência da recorrente quanto à necessidade de apuração da 
indenização com a análise de outros fatores, esbarra em óbices próprios desta sede recursal, 
porquanto para o acolhimento de sua tese far-se-ia necessária a incursão ao conjunto 
fático-probatório constante dos autos e na verificação da natureza jurídica do contrato base, 
onde se prevê expressamente o realismo tarifário. Não obstante e a título ilustrativo, mister 
destacar que o acórdão recorrido, enfocando o conjunto de provas, particularmente as perícias 
realizadas, asseverou, verbis :

"Ao examinar concomitantemente as alegações da UNIÃO e do 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, surge como questão prejudicial, 
ou seja, dando sentido ao que vem depois, situar-se qual o tipo de 
relação jurídica que se estabeleceu entre a UNIÃO e a empresa 
aérea em juízo, já que aviou-se a controvérsia entre concessão ou 
permissão.
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A peça de fls. 24/28, consubstanciada em documento contratual 
assinado pelo Ministério da Aeronáutica - Departamento de Aviação 
Civil - DAC e a VARIG S.A - VIAÇÃO RIOGRANDENSE, é um 
contrato de concessão, firmado com respaldo no Decreto nº 95.910, 
de 11/04/88.

Mesmo que se despreze o "nomen juris" utilizado pelas partes, 
que chamam a avença de concessão, não se pode desprezar o que já 
foi examinado e decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em 
hipótese semelhante, quando foi analisado o contrato firmado entre 
a UNIÃO e a TRANSBRASIL S/A LINHAS AÉREAS, no RE nº 
183.180-4/DF, não sendo demasia trazer à colação o que foi dito 
pelo Relator, Ministro Octávio Galloti:

"É que, diversamente do que poderiam fazer crer essas 
palavras, de fato celebrou a recorrida, em 14 de julho de 1988, 
com o Governo Federal, representado pelo Chefe do 
Departamento de Aviação Civil do Ministério da Aeronáutica, 
o perquirido contrato, na denominação e na essência 
caracterizado como de concessão da execução de serviços 
aéreos (fls. 1.682/6), válido por quinze anos a partir de 11 de 
abril de 1988, pacto esse cuja cláusula XI, parágrafo único não 
deixou de registrar: 
"Parágrafo único - As tarifas a serem aplicadas deverão ser 
fixadas pelo DAC tendo em vista os fatores de custo, para ser 
economicamente viável a operação, e tanto quanto possível, as 
condições econômicas da região servida pelas linhas, de forma 
que o intercâmbio comercial dos produtos dessa região e dos 
artigos de seu consumo básico seja progressivamente 
aumentado em benefício da região." (fls. 1.684)
Afasta-se, pois, sem necessidade de maiores explicações, a 

alegação de que não se trata de um contrato de concessão, 
principalmente porque a cláusula transcrita e examinada quando do 
julgamento pelo STF é absolutamente idêntica à do contrato firmado 
pela VARIG conforme consta do instrumento, às fls. 26 destes autos.

Segundo o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, se por ventura 
de concessão se trate, nulo é o contrato e, portanto, de nenhum 
efeito.

Ora, tal alegação "ad terrorem" pretende fazer tábula rasa 
de uma avença que se firmou e foi cumprida com amparo na CF e 
em dispositivos infraconstitucionais.

Mesmo que se admita, só para argumentar, a tese do 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, não se pode fugir de um resíduo 
comportamental, ou seja, preço de tarifa suficiente para dar 
continuidade ao empreendimento.

Vencidos os óbices que têm caráter de prejudicialidade, 
chegamos ao âmago da querela e que já encontra solução pretoriana 
sedimentada a partir do que ficou decidido no precedente da 
TRANSBRASIL, em nível de STF, e no da VASP, este ainda em 
andamento, mas já examinado por esta Quarta Turma, com a já 
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manifestação de dois dos seus juízes.
Admita-se que o contrato de concessão em exame foi 

assinado sob a égide da Constituição anterior, em 08/07/88 (doc fls. 
24), o que não passou despercebido no STF, quando do exame do RE 
nº 183.180-4/DF, ao endossar a tese exposta com clareza meridiana 
pelo Juiz Relator, hoje Ministro Vicente Leal, após transcrever o art. 
167 da EC nº 01/69:

"Consagrava, assim o texto constitucional de 1969 a 
garantia de que, nos contratos de concessão de serviços 
públicos, o valor das tarifas deveria corresponder à justa 
remuneração do capital, bem como permitir o melhoramento 
e a expansão dos serviços e assegurar o equilíbrio financeiro 
do contrato.

Desrespeitados este princípio por ato comissivo ou 
omissivo do Poder concedente, impõe-se a recomposição da 
equação financeira, tendo em vista não só a imperiosa 
necessidade de que os serviços públicos tenham 
continuidade, mas também em razão do princípio jurídico 
que preconiza que todo aquele que, por ação ou omissão, 
causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano 
(código civil, art. 159).
Ao argumento de defesa da União, que não pode haver 

ressarcimento por prejuízos decorrentes de política econômica, 
responde-se, mais uma vez invocando o precedente do STF: 

"Não há, porém, como pretender assimilar a índole dos 
danos porventura causados pela adoção de determinada 
política econômica às pessoas em geral, diretamente sujeitas 
como súditos à autoridade do Estado, à natureza de outra 
relação juridicamente diversa, contraída com quem esteja a 
ele vinculado por liame contratual. Sobretudo quando esse 
contrato é objeto de especial amparo da Constituição (art. 
167, II, da Carta de 1967), durante cuja vigência (a presente 
ação foi ajuizada em 2.9.88) verificou-se a insuficiência 
tarifária, causadora da ruptura do equilíbrio financeiro da 
concessão, imputada a atos omissivos ou comissivos do 
Poder Público, e arbitrada, em seus efeitos financeiros, pela 
prova pericial acolhida nas instâncias ordinárias."

No mesmo diapasão foi o enfoque do Juiz Hilton Queiroz, na 
oportunidade em que julgou a AC nº 1997.01.00.028532-7/DF, de interesse da 
VASP S/A.

Proferi voto vogal que aqui reproduzo como força de 
fundamento para este julgamento:

"Inúmeros precedentes consagraram o entendimento de 
que os preços das tarifas, congelados ou fixados, por critério 
legal, quando dissociados da realidade inflacionária, sofrem 
a incidência da correção monetária..."

"...A UNIÃO, para afastar-se da responsabilidade que se 
pretende declarar, alega que a defasagem entre custo e tarifa 
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decorreu da má administração da empresa.
Entretanto, a prova pericial desmente a afirmação, ao 

constatar que a defasagem decorreu de uma inflação reprimida, cujo 
índice não traduzia a realidade econômica vivida.

Pode-se questionar o montante das perdas, é bem verdade, 
mas nunca a tese jurídica em debate, eis que a cada tentativa 
frustrada de zerar a inflação, recrudescia a perversidade do 
problema apenas reprimido e tabelado."

Dessume-se, assim, que o aresto recorrido, apreciando a impugnação da União, 
apresentado em memorial, no sentido da inclusão de outros fatores relacionados aos custos da 
empresa, entendeu que os prejuízos da empresa foram suficientemente demonstrados a partir 
das provas colacionadas.

Como é de sabença geral, o duplo grau de jurisdição obrigatório não é recurso, 
tendo o desiderato de transferir a reapreciação da matéria suscitada, discutida e decidida na 
sentença. Mas, ainda que o fosse, erigir-se-ia o inafastável obstáculo do artigo 517 do CPC, 
que veda o ius novorum  no juízo de apelação. Efetivamente, não se pode formular “quesitos 
suplementares” em grau de recurso à luz da ratio  do art. 517 do CPC.

Comentando o citado dispositivo, leciona Barbosa Moreira:

“...em princípio, o órgão julgador da apelação fica adstrito, no 
exame das questões de fato, ao  material carreado para os autos no 
curso do procedimento de primeiro grau, e portanto já colocado à 
disposição do juízo inferior. Não se faculta às partes suprir, na 
segunda instância, as deficiências da argumentação fática e da 
atividade probatória realizada na primeira. Eis porque seria errôneo 
conceber a apelação, em nosso ordenamento, como um novum 
iudicium; o tribunal decerto não se encontra, diante da causa, em 
posição idêntica àquela em que se encontrava o órgão a quo.

Quer isso dizer, ao ângulo da política legislativa, que o direito 
brasileiro atribui à apelação, precipuamente, a finalidade de 
controle. Através dela se abre a oportunidade para que o órgão ad 
quem possa corrigir erros porventura cometidos pelo juízo inferior. 
Noutros sistemas jurídicos, o mecanismo da apelação atua, por 
assim dizer, com abstração do que se passou antes da interposição 
do recurso – como se, ao recorrer, se ajuizasse a causa ex novo. Não 
é o que acontece entre nós.” (Comentários ao Código de Processo 
Civil. Volume V. Rio de Janeiro, Forense, 2003, p. 455/456)

Frise-se que na hipótese dos autos, a inclusão de matéria nova, consistente em 

novos elementos para integrar a perícia, fez-se a destempo, não tendo a recorrente pleiteado 

sua inclusão quando da apresentação do laudo pericial do experto do juízo.

Deveras, tem-se firme que somente as questões de ordem pública, de 
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conhecimento e julgamento obrigatórios, são de apreciação de ofício, mesmo que não 
suscitadas, suplantando a preclusão.

O E. STJ tem decidido que:

"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. 
PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CÓDIGO 
DE PROCESSO CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. OMISSÃO. 
INEXISTÊNCIA.

1. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça 
consolidou já entendimento segundo o qual deve a parte vincular a 
interposição do recurso especial à violação do artigo 535 do Código 
de Processo Civil, quando, mesmo após a oposição de embargos 
declaratórios, o tribunal a quo persiste em não decidir questões que 
lhe foram submetidas a julgamento, por força do princípio tantum 
devolutum quantum appellatum ou, ainda, quando persista 
desconhecendo obscuridade ou contradição argüidas como 
existentes no decisum." (AgRgREsp 353.697/SP, da minha Relatoria, 
in DJ 19/12/2002).

2. Em não tendo sido suscitada a matéria no recurso de 
apelação, não há falar em violação do artigo 535 do Código de 
Processo Civil, por não haver omissão a ser suprida.

3. O duplo grau de jurisdição obrigatório, como na boa 
doutrina, não é recurso, tem estatuto processual próprio e em nada 
se relaciona com o recurso voluntário, daí por que não se lhe 
aplicam as normas referentes à apelação, limitando-se a transferir a 
reapreciação da matéria suscitada, discutida e decidida na sentença, 
ressalvadas as questões de ordem pública, de conhecimento e 
julgamento obrigatórios, mesmo que não tenham sido suscitadas, em 
virtude, é verdade, da remessa necessária, mas por não lhe ser 
estranho o efeito translativo, não comportando tais questões a 
preclusão.

4. As normas de reexame necessário, por óbvio, pela sua 
afinidade com o autoritarismo, são de direito estrito e devem ser 
interpretadas restritivamente, em obséquio dos direitos 
fundamentais, constitucionalmente assegurados, até porque, ao 
menor desaviso, submeter-se-á o processo a tempos sociais 
prescritivos ou, o que não é menos grave, a aprofundamentos 
intoleráveis de privilégios, denegatórios do direito à tutela 
jurisdicional.

5. Agravo regimental improvido. (AGREsp nº 445.145/SP, 
Relator Ministro HAMILTON CARVALHIDO, DJ de 01/03/2003, p. 
203).

"PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO 
DEVOLUTIVO. EXTENSÃO E PROFUNDIDADE. MATÉRIA NOVA 
SUSCITADA NA APELAÇÃO. QUESTÃO APRECIÁVEL DE 
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OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE O TRIBUNAL SILENCIAR-SE. 
BROCARDO "TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM 
APPELLATUM". ART. 515, CPC. RECURSO PROVIDO.

I - A extensão do pedido devolutivo se mede pela impugnação 
feita pela parte nas razões do recurso, consoante enuncia o brocardo 
latino "tantum devolutum quantum appellatum". A apelação 
transfere ao conhecimento do tribunal a matéria impugnada, nos 
limites dessa impugnação.

II - Em se tratando de matérias apreciáveis de ofício pelo juiz 
(condições da ação, pressupostos processuais, perempção, 
litispendência e coisa julgada - arts. 267, § 3º e 301, § 4º, do CPC), 
mesmo que a parte não tenha provocado sua discussão na petição 
inicial ou na contestação, conforme se trate de autor ou de réu, 
podem elas ser apreciadas apreciadas na segunda instância." (REsp 
nº 131.371/MG, Relator Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO 
TEIXEIRA, DJ de  18/12/1998, p. 362).

Mister observar que semelhante perplexidade foi destacada pelo relator acerca 

de perícia realizada e não impugnada e que também foi objeto de perquirição no julgamento 

do RESP nº 32.534/DF, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ de 30/09/96, versando idêntica 

demanda formulada pela TRANSBRASIL, restando o julgado assim ementado:

"PROCESSUAL CIVIL. IRREGULARIDADE PROCESSUAL. 
FALTA DE INTERESSE JURÍDICO. CARÊNCIA DE AÇÃO. 
NULIDADE DE PERÍCIA E SENTENÇA. INOCORRÊNCIA.

Não se anula acórdão que tenha fundamentação sucinta, desde 
que não careça da devida motivação, como na hipótese.

Tem interesse jurídico, em abstrato, o autor que reclama, como 
na espécie, com fincas em regra positiva (legal ou constitucional), 
uma reparação decorrente de alegado ato omissivo ou comissivo 
praticado pelo réu.

Tem-se por julgada pelo Tribunal local a questão referente à 
nulidade da perícia, quando constatou operada a preclusão, já que o 
sugerido vício somente foi argüido na apelação .

Ausência de prequestionamento. Fundamentação insuficiente. 
Fundamento inatacado. Matéria constitucional. Divergência não 
demonstrada. Reexame de prova.

Recurso parcialmente conhecido, mas improvido.
Remessa do processo ao colendo Supremo Tribunal Federal, 

em face da existência de recurso extraordinário, já admitido.”  (grifo 
nosso)

Deveras, por força do princípio que impõe que o colegiado trabalhe com o 

mesmo material colhido  pelo juiz, para aferir se também decidiria no mesmo sentido, ratio  

da amplitude vertical e horizontal do efeito devolutivo, é defeso conferir ao reexame 
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necessário cognição mais ampla do que a dos recursos em geral. Consectariamente, a eventual 

amplitude do art. 475 do CPC não autoriza a elaboração de quesitos suplementares pelas 

partes, salvo determinação judicial, fundada no art. 131 do CPC, aplicável aos membros dos 

Tribunais, posto inexistir preclusão pro judicato   no campo probatório.

Esses fundamentos sepultam, assim, a alegada ofensa ao artigo 475 do CPC, 

cuja alegação tem como escopo, por via oblíqua, impor a análise de prova suplementar, 

interditada aos tribunais locais pelo art. 517 do CPC e a esta Corte pela Súmula 07.

No que concerne à violação ao artigo 436, não há como prosperar a tese da 
União.

A recorrente sustenta que o julgador não está adstrito ao resultado da perícia, 
podendo firmar a sua convicção em outros elementos provados nos autos.

Com essa afirmação, a recorrente alega que o julgador deveria ter levado em 
conta a prova que infirmaria o julgado. 

Em sua breve fundamentação, a União expõe (fls. 1.742):
"Não é demais salientar que o julgador não está adstrito ao 

que a perícia levantar, podendo firmar a sua convicção em outros 
elementos provados nos autos, como dispõe o artigo 436, do CPC.

A conclusão é a de que o V. Acórdão recorrido negou vigência 
ao contido no já citado artigo 436, porquanto poderia ter 
reexaminado a matéria, à luz do conjunto probatório e dispositivos 
legais invocados no feito, não restando adstrito ao que o expert teria 
levantado."

Sem prejuízo da afirmação do relator de que a presente fundamentação é 

complemento da anterior, relativa à suposta violação do artigo 475 do CPC, haja vista  deixar 

antever que a falta de na alise de fatores não integrantes do laudo pericial teria reflexo 

negativo na delimitação do prejuízo, a exegese que a parte empresta ao dispositivo não é a 

mais escorreita. Isto porque, a interpretação do art. 436 do CPC, no sentido de que o juiz não 

está adstrito ao laudo pericial, porquanto super peritorum , não significa que, ao adotá-lo, o 

magistrado viole essa norma in procedendo , tanto mais que na aplicação da lei no processo, 

vigora o princípio da persuasão racional, através do qual o juiz aprecia livremente a prova, 

atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas 

partes, indicando,  na sentença, os motivos que lhe formaram o convencimento (art.131 do 

CPC).

Ora, in casu , trata-se de ação ordinária proposta em face da União visando 

indenização fundada no rompimento econômico-financeiro do contrato de concessão de 

transportes aéreos. Causae petendi, portanto, retratada na quebra da equação econômica do 
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contrato-base de concessão, derivada de irrealidade tarifária constatada pelos Poderes 

Executivos e Legislativo, consoante documentos oficiais acostados, de violação do Código 

Aeronáutico Brasileiro (Lei 7.565/86) e da política de juros adotada após o Plano Cruzado, 

gerando dessintonia entre os custos e as despesas da empresa.

As razões do pedido foram apoiadas na cláusula XI, parágrafo único, do 

Contrato de Concessão, lavrado em 08/07/1988 (fls. 26 do 1º volume), de seguinte teor:

“Cláusula XI – A CONCESSIONÁRIA obriga-se a cumprir e fazer 
cumprir, por seus prepostos, os horários aprovados e as tarifas 
fixadas, bem como todas as disposições de leis, regulamentos, 
instruções e portarias vigentes ou que vierem a vigorar, relativos ou 
aplicáveis aos serviços.
Parágrafo único – As tarifas  a serem aplicadas deverão ser fixadas 
pelo DAC tendo em vista os fatores de custo, para ser 
economicamente viável a operação, e tanto quanto possível, as 
condições econômicas da região servida pelas linhas, de forma que o 
intercâmbio  comercial dos produtos dessa região e dos artigos de 
seu consumo básico seja progressivamente aumentado em benefício 
da região. ”

A fundamentação do pleito restou assentada na doutrina da vedação da quebra 

da equação econômico-financeira do contrato administrativo, mercê da supremacia contratual 

da entidade pública, quer à luz da Constituição pretérita (art. 167, II, da CF/67 com a emenda 

nº 01/69), quer sob a égide da Constituição atual (inciso XXI do art. 37), a qual determina a 

manutenção das condições da proposta nas licitações, numa manifestação inequívoca da 

necessidade de manutenção in itinere  do equilíbrio econômico-financeiro do contrato,  

assente nas lições específicas de Caio Tácito, Celso Antônio Bandeira de Mello, Cretella 

Junior, Diogo Gasparini, Hely Lopes Meirelles, Marcelo Caetano e Manoel de Oliveira 

Franco Sobrinho.

A autora, mercê de abordar os diversos aspectos da injustiça tarifária, 

colacionou missivas e integrou o teor das mesmas à causa petendi , em documentos que 

retrataram Carta ao Presidente da República pelo Ministro da Aeronáutica em período 

anterior ao congelamento e severas conclusões da Comissão de Fiscalização da Câmara dos 

Deputados, vaticinando a iminência da inviabilização do segmento aéreo nacional (fls. 

1.602/1.603).

Assim, o thema iudicandum  gravita em torno de complexas causas fáticas, 

versando desde a política de juros do governo, passando pelo cognominado arrocho tarifário, 

pelo Plano Cruzado, pela violação contratual e quebra do equilíbrio da equação 
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econômico-financeira do contrato, considerada esta implícita ainda que passível de alteração 

unilateral o vínculo público, motivo pelo qual a apreciação das conclusões jurídicas de que, 

mercê da alegada supremacia, houve alteração unilateral das tarifas, fonte da subsistência da 

concessão, implica a revisão dos preços do contrato, em nome da equação financeira do 

negócio jurídico de direito público, esbarrando na Súmula 07. 

Não obstante, são lições inquestionáveis dos publicistas que:

"...o concessionário de serviço público (ou da obra pública) 
explora o serviço (ou a obra pública) mediante tarifas que cobra 
diretamente dos usuários, sendo daí que extrai, basicamente, a 
remuneração que lhe corresponde. (...)

...as tarifas constituem-se, de regra, na remuneração básica, já 
que as 'provenientes de receitas alternativas, complementares, 
acessórias ou de projetos associados' têm por finalidade 'favorecer a 
modicidade das tarifas' (art. 11 da lei). O mesmo se dá quando as 
tarifas forem subsidiadas pelo concedente. Logo, a principal fonte da 
qual é sacada a remuneração do concessionário são as tarifas."

Por seu turno, a tarifa deve ser "fixada pelo preço da proposta 
vencedora da licitação e preservada pelas regras de revisão 
previstas no contrato (art. 9º). De seu turno, o art. 18, atinente às 
principais cláusulas do edital, refere, no inciso VIII, as que indiquem 
os critérios de reajuste e revisão das tarifas. O contrato poderá fixar 
mecanismos de revisão, para preservar-lhe o equilíbrio 
econômico-financeiro (§ 2º do pré-referido art. 9º). Aliás, entre as 
cláusulas essenciais do contrato mencionadas na lei estão arroladas 
as relativas 'ao preço do serviço e aos critérios e procedimentos 
para reajuste e revisão das tarifas' (art. 23, IV).

Com esta mesma finalidade de proteção do equilíbrio 
econômico-financeiro, a lei estabelece que (...) deverá ocorrer 
revisão da tarifa, para mais ou para menos, conforme o caso (§ 3º do 
art. 9º).

Assim, também, (...) toda alteração unilateral do contrato que 
afete dito equilíbrio exige sua concomitante restauração (art. 9º, § 
4º)."

Destarte, "na revisão, dada a irrupção de encargos excedentes 
dos originais, a tarifa efetivamente muda, não apenas em sua 
expressão numérica, mas também na qualificação do próprio valor 
que lhe deve corresponder para que seja mantido o equilíbrio inicial 
entre os encargos dantes previstos e a correspondente retribuição."

É que "a tarifa deve refletir a composição: custos mais lucro 
mais amortização de investimentos menos receitas alternativas, 
complementares ou acessórias ou de projetos associados"

Em suma: sedimentado entre os administrativistas que: "as 
tarifas não têm, nem poderiam ter, de modo algum, natureza 
contratual, imutável. O contratual - e que, por isso, não pode ser 
unilateralmente modificado pelo Poder Público - é o valor resultante 
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do equilíbrio econômico-financeiro, de que a tarifa é uma expressão, 
entre outras. Donde, ao concedente é lícito alterar, como convenha, 
a grandeza dela, contanto que, ao fazê-lo, mantenha incólume a 
igualdade matemática substancial já estabelecida e da qual o valor 
da tarifa se constitui em um dos termos. " (Celso Antônio Bandeira de 
Mello. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2002, 
p. 660-663)

A pluralidade de causae petendi  confirmada pelas defesas empreendidas e que 

navegaram desde a impossibilidade de responsabilidade da União por lei geral até a alegada 

má gestão administrativa, a indicar o leque de questões fáticas que motivaram a presente 

demanda também limita a cognição do E. Superior Tribunal de Justiça (Súmula 07).

Destaque-se, ademais, a perícia conclusiva quanto à responsabilização da 

União, lavrada sob complexo espectro, concluindo pela exaustão da capacidade econômica, 

financeira e patrimonial da concessionária, tendo como nexo causal a quebra da equação 

econômico-financeira do contrato.

A sentença de primeiro grau, com base na comprovação dos fatos, coadjuvada 

pela perícia, concluiu pela procedência do pedido, no que foi secundada pelo aresto recorrido, 

quer originariamente, quer na infringência quanto à necessária intervenção do Ministério 

Público, adjuntando à tese da vedação à quebra do equilíbrio econômico-financeiro do 

contrato de direito público, a torrente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no 

sentido de que a concessão dos expurgos inflacionários em causas diversas, porquanto o 

administrado confiou na legitimidade do denominado plano de inflação zero, legitimou 

juridicamente a pretensão da autora, admitindo-se, inclusive, após o descongelamento, a 

consideração do valor dos custos estagnados para a aferição do prejuízo global (fl. 05 da Ac. 

n. 96.01.11458-0-DF, da lavra da então Desembargadora e hodiernamente Ministra Eliana 

Calmon).

Destarte, em questão idêntica, considerando indiferente a categorização do 

vínculo base sobre ser permissão ou concessão, concluiu o E. Supremo Tribunal Federal no 

RE 183.180-4-DF, a pretexto de suposta indenização fundar-se em plano geral econômico, o 

que segundo a União geraria alforria quanto à obediência da cláusula que interdita a quebra 

do equilíbrio econômico-financeiro do contato que: 

"Em sentido contrário às decisões apontadas pela recorrente, 
veio, todavia, a fixar-se a jurisprudência da Corte, a partir do 
assentado por seu Plenário, ao julgar em 18-5-64, o Recurso 
Extraordinário nº 53.023.

Prevaleceu, então (contra o único voto do pranteado Ministro 
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PEDRO CHAVES), a tese defendida pelo não menos saudoso 
Ministro GONÇALVES DE OLIVEIRA (somente vencido quanto aos 
limites da isenção), posição vitoriosa segundo a qual deviam ser 
consideradas concessionárias de serviço público - e  não meras 
permissionárias - as empresas de navegação aérea (cfr. Audiência 
de publicação de 9-9-64).

Mas, de toda sorte, meramente acadêmica viria a revelar-se a 
reabertura do velho debate, agora renovado pela União com base na 
premissa, expressa no item 19 da petição de recurso extraordinário 
(tópico transcrito no relatório), de que 'as empresas permissionárias 
de serviço público, por não terem contrato com a Administração, 
não faze jus à permanência  da equação econômico-financeira. 
Somente as que contratam com a Administração podem exigir a 
manutenção da relação econômica inicialmente pactuada' (fls. 
1.792).

É que, diversamente do que poderiam fazer crer essas 
palavras, de fato celebrou a recorrida, em 14 de julho de 1988, com 
o Governo Federal, representado pelo Chefe do Departamento de 
Aviação Civil do Ministério da Aeronáutica, o perquirido contrato, 
na denominação e na essência caracterizado como de concessão da 
execução de serviços aéreos (fls. 1682/6), válido por quinze anos a 
partir de 11 de abril de 1988, pacto esse cuja cláusula XI, parágrafo 
único, não deixou de registrar: 

'PARÁGRAFO ÚNICO - As tarifas a serem aplicadas deverão 
ser fixadas pelo DAC tendo em vista os fatores de custo, para 
ser economicamente viável a operação, e tanto quanto 
possível, as condições econômicas da região servida pelas 
linhas, de forma que o intercâmbio comercial dos produtos 
dessa região e dos artigos de seu consumo básico seja 
progressivamente aumentado em benefício da região.' (fls. 
1684)
Como consignado na cláusula inicial desse mesmo 

instrumento, havia sido outorgada a concessão pelo Decreto nº  
72.898, de 9-10-73 e prorrogada, até o termo final mencionado 
pelas partes (10-10-2003), pelo Decreto nº 95.910, de 11-4-88, cuja 
ementa fielmente esclarece o objeto da medida:

'Prorroga o prazo das concessões outorgadas às empresas 
VARIG S.A. - Viação Aérea Rio Grandense, CRUZEIRO DO 
SUL S.A. - Serviços Aéreos, Viação Aérea São Paulo S.A. - 
VASP e TRANSBRASIL S.A. Linhas Aéreas para a execução 
de serviços aéreos, e dá outras providências' (D.O. De 
12-4-88, Seção I, pág. 6178).
Baseou-se, por sua vez, esse decreto, no art. 180 da Lei nº 

7565-86 (Código Brasileiro de Aeronáutica), segundo o qual 'a 
exploração de serviços aéreos públicos dependerá sempre de prévia 
concessão, quando se tratar de transporte regular', condição esta 
que é inconteste caber à recorrida.

Guardam, por outro lado, essas disposições contratuais, 
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regulamentares e legais, plena harmonia com a Constituição de 
1967 (Emenda nº 1 de 1969), em cuja vigência foram expedidos e 
que, em seu art. 8º, XV, c, já cometia à União a competência para 
'explorar diretamente ou mediante autorização  ou concessão ' (grifei) 
a navegação aérea, como continua a facultar  a Carta de 1988, 
agora sob a tríplice modalidade de delegação, compreendendo a 
permissão, além da concessão e da autorização (art. 21, XII, c).

Incensurável, portanto, o equadramento da pretensão da 
autora da ação, ora recorrida, no art. 167 da Carta de 1967 
(Emenda nº 1-69), pelo acórdaõ recorrido, que, não satisfeito com 
esse fundamento, outro cumulativamente adotou, de nível 
infraconstitucional, o que bastaria, a rigor, para afastar a 
admissibilidade do recurso, na linha do enunciado da Súmula 283. 
Recorde-se, do voto do Juiz-Relator, o tópico abaixo reproduzido:

'Consagrava, assim, o texto constitucional de 1969 a garantia 
de que, nos contratos de concessão de serviços públicos, o 
valor das tarifas deveriam corresponder à justa remuneração 
do capital, bem como permitir o melhoramento e a expansão 
dos serviços e assegurar o equilíbrio econômico e financeiro 
do contrato. 
Desrespeitado este princípio por ato comissivo ou omissivo do 
Poder Concedente, impõe-se a recomposição da equação 
financeira, tendo em vista não só a imperiosa necessidade de 
que os serviços públicos tenham continuidade, mas também 
em razão do princípio jurídico que preconiza que todo aquele 
que, por ação ou omissão, causar prejuízo a outrem, fica 
obrigado a reparar o dano (Código Civil, art. 159)' (fls. 1709)
Por último, argüi a recorrente  a inviabilidade de se obter 

ressarcimento por prejuízo decorrente de política econômica 
governamental, consubstanciada em ato normativo, no caso o 
Decreto-lei nº 2284-88 (instituidor do chamado 'Plano Cruzado'), 
cujas conseqüências haveriam de, indistintamente, recair sobre toda 
a coletividade: não somente sobre um ou alguns administrados.

Não há, porém, como pretender assimilar a índole dos danos 
porventura causados pela adoção de determinada política 
econômica às pessoas em geral, diretamente sujeitas como súditos à 
autoridade do Estado, à natureza de outra relação juridicamente 
diversa, contraída com quem esteja ele vinculado por liame 
contratual. Sobretudo quando esse contrato é objeto de especial 
amparo da Constituição (art. 167, II, da Carta de 1967), durante 
cuja vigência (a presente ação foi ajuizada em 2-9-88) verificou-se a 
insuficiência tarifária, causadora da ruptura do equilíbrio financeiro 
da concessão, imputada a atos omissivos ou comissivos do Poder 
Público, e arbitrada, em seus efeitos financeiros, pela prova pericial 
acolhida nas instâncias ordinárias.

Nem haveria de ser a observância de um decreto-lei excusa 
válida para o descumprimento da garantia constitucional. " 
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As decisões atacadas privilegiam a segurança jurídica, pilar que sustenta o 

administrado, posto depositar credibilidade nas leis que regulam os contratos, na legitimidade 

dos atos do Poder Público e nos contratos que engendra, por isso que rompida a confiança e 

exsurgindo a surpresa lesiva, nasce o dever de indenizar, máxime quando estratégias 

econômicas falham, levando à exaustão econômica setor nobre da soberania nacional.

Assim, sobressai o conjunto de teses que permitem concluir que o acórdão 

recorrido restou fundado em amplo debate probatório, não só acerca dos fatos considerados 

pela perícia, posto a causa petendi  indicar a quebra do equilíbrio econômico-financeiro do 

contrato, como também na natureza do vínculo concessionário, na cláusula XI e parágrafo 

único do contrato que previa a realidade tarifária e os meios conducentes à sua consecução, 

bem como nos aspectos fáticos antecedentes do arrocho tarifário noticiado pela alta cúpula do 

governo no sentido de que as tarifas fixadas pelo DAC deveriam considerar as condições 

econômicas viáveis à operação, as condições econômicas da região e dos artigos de seu 

consumo básico, de sorte a ser a tarifa aumentada em benefício da própria região e que, 

segundo o julgado, pela sua violação gerou a ruptura da equação econômico-financeira do 

contrato confirmada pela complexa perícia realizada. 

Deveras, assim como o E. STF, o aresto concluiu, na esteira da jurisprudência 

do E. STJ, que após o referido período do descongelamento foram sindicados os índices 

oficiais da inflação, contemplando-se aos jurisdicionados, sob diversos ângulos, as diferenças 

dos denominados expurgos inflacionários, que passaram a compor fatores nos cálculos dos 

prejuízos, como números a serem incluídos na visão global do dano patrimonial.

Todas essas matérias são de notória insindicabilidade pelo E. STJ à luz das 
Súmulas 05 e 07.

Outrossim, a tese da União do abandono da prova, também tem como 
pressuposto necessário a análise do conjunto probatório carreado aos autos, em face mesmo 
das alegações de que os argumentos que serviram de base para o resultado da perícia não se 
ativeram a todos os elementos constantes da controvérsia.

Ora, o acórdão recorrido deixa estreme de dúvidas que a indenização foi fixada 
à luz da complexa perícia, envolvendo diversos fatores, alguns dos quais inimpugnados pelas 
partes.

Nesse segmento, merece transcrição excerto do acórdão recorrido, que justifica 
os critérios pelos quais acolheu a perícia e os itens que serviram de parâmetro para sua 
realização, verbis :

"Em continuação, rebatendo a argumentação da UNIÃO e do 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, chega-se ao quantitativo da 
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indenização, após firmar-se o entendimento de que há indenização a 
pagar.

A partir daí temos que os valores que envolvem a condenação 
ficam por conta da prova pericial que, diga-se de passagem, é de 
razoável complexidade.

Primeiro, porque é longo o período, período este que, 
considerando-se a prescrição, deve ter o seu termo inicial em 
fevereiro/88.

Segundo, porque os custos de uma empresa, como a VARIG, 
não são analisados facilmente. Entretanto, na hipótese surge como 
facilitação o fato de que todos os custos da empresa estão incluídos 
em planilhas remetidas ao DAC, a quem competia a fixação das 
tarifas, a partir das informações ofertadas.

Outro ponto a destacar está no fato de não terem sido 
impugnadas, de "per si", as planilhas que serviram de base ao 
estudo de custos remetidos ao DAC.

Em memorial que recebi da ADVOCACIA DA UNIÃO é feita 
profunda análise da prova pericial, com explicações detalhadas a 
partir do conceito de muitos dos itens abordados, tais como 
RECEITA DE EQUILÍBRIO, CUSTOS OPERACIONAIS 
EFICIENTES, ECONOMIA DE ESCALA etc.

Enfatiza a UNIÃO que a única forma de demonstrar a 
existência de rompimento de uma condição de equilíbrio 
econômico-financeiro é através da análise das margens de lucro da 
empresa, o que não foi destacado, em nenhum passo, na perícia, 
segundo a UNIÃO.

Sem desprezar a importância do trabalho da defesa, 
criteriosamente lido e considerado pela Relatora, não é possível 
deixar de fazer algumas colocações: a primeira pela 
intempestividade da manifestação, eis que a perícia não foi 
impugnada na ocasião processual adequada; a segunda, porque a 
precisão conceitual da técnica contábil e financeira não tem valor 
probatório na esfera jurídica, quando se objetiva o resultado, ou 
seja, os custos contabilizados pela empresa e remetidos 
periodicamente ao DAC, como previsto no contrato, tido como 
necessário e suficiente para, a partir daí, estabelecer-se o valor das 
tarifas. Foram os elementos considerados na avaliação do Vistor 
Oficial? A resposta é positiva e, como tal, não se pode deixar de 
aceitar a sistemática seguida pelo técnico do juízo.”

Ora, reexaminar esses critérios no recurso especial não resistiria ao cânone da 

Súmula 07 do Superior Tribunal de Justiça, consoante destacou o relator com fulcro no 

julgado que colacionou, verbis:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AGRAVO REGIMENTAL - 
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 E INCISOS DO CPC - 
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INOCORRÊNCIA DE  OMISSÃO - PROVA PERICIAL 
INDEFERIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS - MATÉRIA DE 
PROVA. 

I - A rejeição da tese sustentada pelo recorrente, quanto a 
necessidade de realização de perícia, não enseja qualquer ofensa ao 
art. 535 e incisos do CPC, porque o julgador não é obrigado a 
deferir qualquer diligência solicitada pelas partes. Cabe a ele, 
apreciando o contexto dos autos, determinar aquelas necessárias à 
instrução do feito, bem como, afastar as inúteis ou meramente 
protelatórias.

II - Se o juízo de primeiro grau e o Tribunal "a quo" 
consideram dispensável  prova técnica de maior complexidade, ante 
os elementos constantes do processo, a via especial não se presta a 
seu reexame, a teor da Súmula 7/STJ.

III - Para a comprovação do dissídio é necessário identidade 
de bases fáticas, inexistente no presente caso.

IV - Agravo Regimental improvido. (AGA nº 181.711/SP, 
Relator Ministro WALDEMAR ZVEITER, DJ de 01/02/1999, p. 
193).

No atinente aos honorários advocatícios, acompanho o relator quando 

assevera:

“Finalmente, no que pertine à inconformação da recorrente 
sobre a fixação do percentual de honorários advocatícios, tenho que 
sua tese merece parcial acolhida.

Conforme sabença geral, quando vencida a Fazenda Pública, 
os honorários podem ser fixados abaixo do percentual inferior ao 
mínimo indicado no § 3º, do artigo 20, CPC, incidindo então o 
disposto no § 4º, daquele dispositivo legal:

"§4º Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, 
naquelas em que não houver condenação ou for vencida a 
Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os 
honorários serão fixados consoante apreciação eqüitativa do 
juiz, atendidas as normas das alíneas "a", "b" e "c" do 
parágrafo anterior."
Observe-se que tal dispositivo não estabelece qualquer limite a 

que deva restringir-se o julgador quando da fixação da verba 
sucumbencial, tão somente, o atendimento aos aspectos descritos nas 
alíneas acima citadas.

Na hipótese em tela, o recorrente afirma que a verba 
sucumbencial deveria ser imposta por meio de uma quantia fixa, em 
face do montante da indenização.

Na verdade, mesmo tendo em vista a complexidade e a 
importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo 
causídico, entendo que o percentual fixado ainda desborda da 
finalidade da verba que pretende remunerar o advogado pelo 
trabalho desenvolvido.
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Em hipóteses como a presente, entendo que a redução do 
percentual de honorários obedece à finalidade da norma adjetiva, 
pelo que determino a redução do percentual de honorários para 5% 
sobre o valor da condenação.

Nesse diapasão, destaco os julgados, verbis:
"ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL - INDENIZAÇÃO: 
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - JUROS 
COMPENSATÓRIOS - HONORÁRIOS DE ADVOGADO.
1. Na estimativa do valor da indenização, o Tribunal, sem tecer 
considerações jurídicas sobre a perícia, afastou-a por 
considerar elevada a estimativa, substituindo a prova técnica 
pelo valor encontrado no carnê de pagamento do IPTU.
2. Critério atécnico que não merece aplausos pela supremacia 
da prova pericial.
3. Juros compensatórios fixados nos termos do decreto 
pretoriano - Súmula 114/STJ.
4. Honorários que devem ser fixados em 5% (cinco por cento) 
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 20, § 4º, do 
CPC.
5. Recurso especial provido." (REsp nº 432.251/MG, Relatora 
Ministra ELIANA CALMON, DJ de 16/09/2002, p. 178).”

Acolho, também, a rejeição da preliminar de que a União não poderia recorrer 
pelo fato in abstrato  da intervenção do Parquet , haja vista que, se procedente, o vício in 
procedendo  geraria nulidade alegável sem pertinência subjetiva restrita. Por isso que com 
razão o relator ao assentar:

“Atenho-me agora ao recurso especial inserto às fls. 
2.172/2.215, interposto objetivando refutar o acórdão de fls. 
2.080/2.168.

Preliminarmente, afasto de logo a alegação da recorrida, 
VARIG S/A, de ilegitimidade e interesse da União Federal em 
postular a reforma do acórdão no que toca à intervenção do 
Ministério Público Federal no feito.

Em regra, o interesse de agir está fundado no binômio 
necessidade-adequação, na acepção de que o provimento 
jurisdicional postulado seja necessário ao demandante para a 
consecução da tutela pretendida.

Por outro lado, a legitimidade, que é requisito do interesse de 
agir, também deve ser avaliada com luzes sobre a relevância do 
conflito em relação ao sujeito de direito.

Nesse panorama, entendo que a União Federal possui 
legitimidade e interesse para indagar sobre a obrigatoriedade ou 
não da intervenção do Ministério Público, porquanto, a meu ver, 
patente a relação da recorrente com o tema intervenção, haja vista a 
utilidade que o provimento - anulação do processo - pode trazer a 
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ela.
Sobre o assunto, em face de sua pertinência, destaco excerto do 

acórdão recorrido (fls. 2.095):
"Só nos parece possível falar-se em preclusão se requerida a 
inteveniência pela parte, nega-a o juiz, dando-se ciência da 
negativa ao MP, permanecendo ambos inativos, vale dizer, 
deixando o MP ou a parte de oferecer o recurso próprio contra 
a decisão do magistrado. Aqui, sim, há preclusão. E a matéria 
só poderá ser reexaminada em rescisória, tal como ocorre com 
a coisa julgada que se questionou e foi repelida, ou com o 
impedimento, para lembrarmos apenas duas hipóteses 
merecedora de idêntico tratamento.
Afora isso, não questionada e decidida a participação do MP, 
ela é suscetível de ser examinada em seu cabimento em 
qualquer fase do processo, seja pelo juiz do primeiro grau, seja 
pelo juiz do recurso, seja por provocação de qualquer 
interessado ou do próprio MP, seja por iniciativa do 
magistrado."”

Aliás, admitida a intromissão desnecessária do Ministério Público, uma vez 
integrado à relação processual, a sua legitimidade e o seu interesse em recorrer decorrem de 
norma legal (CPC, art. 499: “O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro 
prejudicado e pelo Ministério Público ).

Adstrinjo-me, agora, ao tema mais saliente da questão, qual o da alegação de 
infringência aos artigos 82, III, 84 e 246, parágrafo único, do CPC, em face do afastamento da 
nulidade do processo pela falta de manifestação obrigatória do Ministério Público.

Nesse tópico, restaram satisfeitos os pressupostos de admissbilidade recursal, 
encontrando-se presente o prequestionamento da matéria aludida nos dispositivos legais 
indicados pela recorrente, bem como a divergência apresentada pelo Tribunal a quo e o 
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.

No mérito, melhor sorte não alcança a recorrente.
Com efeito, observando que o Ministério Público somente interveio no 

processo quando os autos se encontravam na segunda instância, a recorrente sustenta a 
nulidade de todos os atos processuais praticados a partir da contestação.

Explicita, em síntese, que:

"É certo que a intervenção do parquet não se torna obrigatória 
pela simples circunstância de estar sendo demandada pessoa 
jurídica de direito público, mas sim em razão do relevante valor da 
lide para a sociedade."

Como bem assentou o relator:
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“A questão não é nova neste Sodalício. 
A intervenção do Ministério Público, tendo como fundamento 

maior o valor indenizatório em desfavor da Fazenda Pública, vem 
encontrando resistência neste Tribunal Superior, porquanto a 
simples presença do Estado na relação processual não vincula o 
membro do parquet.

Este Relator proferiu voto nesse sentido, no AGREsp nº 
453.420/DF, DJ de 03/02/2003, p. 290, assim ementado, verbis:

"PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE PATRIMONIAL DO 
ESTADO. INDENIZAÇÃO CONTRATUAL. MINISTÉRIO 
PÚBLICO. INTERVENÇÃO. HIPÓTESE NÃO 
OBRIGATÓRIA. ART. 82, III, DO CPC.
I - A ação indenizatória intentada contra o Estado, buscando 
reparação fundada no rompimento do equilíbrio econômico 
financeiro do contrato de permissão de transportes urbanos, 
não requer, obrigatoriamente, a intervenção do Ministério 
Público, não se justificando a nulidade do processo em razão 
desta ausência. 
II - A simples presença do Estado na relação processual não 
vincula o  membro do parquet, nem mesmo o valor da 
indenização, que não motiva, por si só, a presença obrigatória 
do Ministério Público ab initio.
III - Hipótese em que o processo deve retornar ao Tribunal "a 
quo" para julgamento do mérito recursal.
IV - Agravo regimental a que se nega provimento."

Naquela oportunidade, como nesta, verifico que o Ministério 
Público, na órbita processual, tem duas funções específicas: como 
fiscal da lei e, nos termos previstos em lei, atuando como parte.

O artigo 82, do Código de Processo Civil, delimita as hipóteses 
em que ao Ministério Público compete a intervenção, especificando 
no inciso III:
"III - nas ações que envolvam litígios coletivos pela posse da terra 
rural e nas demais causas em que há interesse público , evidenciado 
pela natureza da lide ou qualidade da parte."(g.n)

Atualmente o interesse público tem-se voltado para a visão do 
bem geral da coletividade, representado pelos interesses 
transindividuais e individuais homogêneos, versando, 
respectivamente, sobre interesses difusos, ou coletivos em sentido 
estrito, e interesses afeitos a uma classe de pessoas determinadas.

Esta orientação leva em conta os direitos de segunda e terceira 
geração reconhecidos pela Lei 7.347/85.

Conforme leciona Hugo Nigro Mazzilli, "nem todos os 
interesses que integram o patrimônio público são transindividuais. 
Assim, por exemplo, um valor estritamente econômico, de que seja 
titular a Fazenda Pública, sem dúvida deve ser considerado 
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patrimônio público, como um crédito fiscal, mas não é nem interesse 
difuso, nem coletivo, nem individual homogêneo. Mas um interesse 
ambiental, ou mesmo um interesse ligado à defesa do patrimônio 
histórico, ainda que por definição legal também integre o patrimônio 
público, sem dúvida também é interesse transindividual." (in A 
Defesa dos Interesses Difusos em Juízo, 12ª ed. Editora Saraiva, p. 
141).

A hipótese dos autos, apesar de tratar de questão patrimonial 
do Estado, não está dentre aquelas em que se tem a intervenção do 
Ministério Público como obrigatória.”

A esse respeito, merecem transcrição não só os arestos desta Corte, como 

também a doutrina nacional e alienígena do tema:

“PROCESSUAL CIVIL – ICMS – EXECUÇÃO FISCAL – 
MINISTÉRIO PÚBLICO – INTERVENÇÃO – DESNECESSIDADE – 
CPC, ART. 82, INC. III – SÚMULA 83/STJ  - PRECEDENTES.

- A intervenção do Ministério Público, nas lides que tratam 
dos interesses patrimoniais de pessoa jurídica de direito público, é 
desnecessária, pois o "interesse público" inserto no inciso III, do art. 
82, do CPC, não equivale a "interesse da Fazenda Pública".

- Incide o óbice sumular (Súmula 83/STJ) à vista do dissenso 
interpretativo superado.

Recurso especial não conhecido. ” (RESP 108.232/PR, 2ª T., 
Rel. Min. Franciulli Netto, DJ 11/06/2001)

“PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 82, III, 
DO CPC. AÇÃO CONTRA ESTADO DA FEDERAÇÃO. 
INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESNECESSIDADE.

1. O Ministério Público, em obediência ao disposto no art. 129, 
IX, parte final, está impedido de defender entes públicos.

2. Não caracteriza interesse público, para os fins previstos no 
art. 82, III, do CPC, o simples fato de entidade pública figurar no 
pólo passivo da demanda.

3. O conceito de interesse público posto no art. 82, III, do CPC, 
não tem identificação com o da Fazenda Pública quando demandada 
em juízo.

4. Precedentes pela não obrigatoriedade da presença do 
Ministério Público como fiscal da lei nas causas contra o Poder 
Público, conforme levantamento jurisprudencial apresentado por 
Theotônio Negrão ("Código de Processo Civil e Legislação 
Processual em Vigor", 32ª edição, pg. 187, Ed. Saraiva): STJ – RT 
671/210, RTJ 93/226, 94/395, 94/899, 133/345; STF-RP 25/324; 
RSTJ 100/106; STJ-RT 761/210; RJTJESP 113/237, JTJ 174/262; 
RSTJ 14/448; RSTJ 76/157. Súmula nº 189 do STJ (em execuções 
fiscais).

5. Recurso provido para afastar a decretação da nulidade da 
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sentença, determinando-se o exame do mérito da demanda (remessa 
oficial e apelação).”  (RESP 137.186/GO, 1ª T., Rel. Min. José 
Delgado, dJ 10/09/2001)

“PROCESSO CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL.
1. A intervenção do Ministério Público só se justifica nas 

hipóteses do art. 82 do CPC, ou quando está expressa a exigência 
em lei especial.

2. Não se confunde interesse público com interesse da Fazenda 
Pública.

3. A ação de desapropriação indireta é ação de indenização, de 
cunho patrimonial, não havendo interesse público que justifique a 
intervenção do MINISTÉRIO PÚBLICO .

4. Agravo regimental improvido.”  (AGRESP 258.798/SP, 2ª T., 
Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 18/12/2001)

“PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA MOVIDA 
CONTRA ENTE PÚBLICO – INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES.

1. Não se confunde o interesse patrimonial da Fazenda Pública 
com o interesse público, capaz de legitimar a intervenção do 
Ministério Público, nos termos do art. 82, inciso III, do CPC, ainda 
que de elevada importância o valor da condenação.

2. Precedentes desta Corte.
3. Agravo regimental improvido.”  (AGRESP 278.770/TO, 2ª 

T., Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 17/10/2002)

Em sede doutrinária é cediço que:

“Já se disse que a noção de interesse, como a de necessidade, 
como a de necessidade, tem como indispensável termo subjetivo o 
homem singular e não o grupo. E do mesmo modo que a necessidade 
é um estado do homem, assim também o interesse é a situação de um 
bem com respeito a um homem. Assim mesmo diz-se que um interesse 
pode considerar-se coletivo quando o grupo seja concebido, não 
apenas como sujeito da necessidade, mas como meio para sua 
satisfação. Isto quer dizer: quando a aptidão de um bem para ser 
gozado não se manifeste a não ser com respeito a vários homens 
simultaneamente. O sujeito do interesse, ou seja, o sujeito do gozo é, 
também neste caso, o homem singular, mas não enquanto existe 
individualmente, a não ser enquanto coexiste em uma pluralidade 
(grupo). Neste sentido, interesse coletivo e desfrute coletivo são 
termos que se correspondem: existe interesse coletivo quando o 
desfrute acontece por parte dos homens, mas considerados uti 
universi e não uti singuli.

Aqui, entretanto, precisa-se ter presente distinção entre 
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interesses imediatos e mediatos, tal como foi delineada mais acima e 
em relação a ela observar que há interesses individuais que podem 
ser mediados com respeito a interesses coletivos, no sentido de que o 
desfrute de bens aptos apenas para ser gozados por um ou mais 
indivíduos do grupo, mas não por todos, pode consittuir o meio para 
satisfação de verdadeiros interesses coletivos. Isto se explica quando 
se pensa que o desenvolvimento de um interesse coletivo pode 
requerer, como meio, o desfrute de coisas ou de energias humanas 
por parte de quem, provendo o desenvolvimento do próprio interesse, 
funcione como órgão do grupo. Assim, o interesse coletivo da defesa 
do território exige soldados, quartéis, armas, equipamentos; o 
interesse coletivo da administração da justiça, juízes, escrivão, 
oficiais de justiça, edifícios, móveis, livros; o interesse coletivo da 
circulação, trabalhadores, utensílios, máquinas. As energias dos 
soldados, dos juízes e dos trabalhadores; os quartéis, as armas, os 
móveis e as máquinas não são bens desfrutados coletivamente, mas 
não são tampouco bens gozados pelos indivíduos para a satisfação 
de suas necessidades, a não ser para procurar dos membros dos 
grupos a satisfação de outras necessidades. Aqui medeia a distinção 
entre a modalidade e a finalidade do desfrute, da qual deriva um 
genus tertium entre o gozo uti singuli  e o gozo uti universi, que 
poderia chamar o desfrute dos singulares como órgãos, ou melhor 
(seguindo a tendência para ver no órgão a expressão unitária do 
grupo), o desfrute da universitas ou da civitas, em contraposição ao 
desfrute uti universi ou uti cives. Daí que existam interesses 
individuais por sua modalidade e coletivos por sua finalidade, cuja 
noção é conveniente precisar junto à dos interesses individuais e à 
dos interesses coletivos. Poderiam chamar-se interesses coletivos 
individuais ou secundários. ” (Francesco Carnelutti. Sistema de 
Direito Processual Civil, traduzido por Hiltomar Martins Oliveira. 1ª 
ed. – São Paulo: Classic Book, 2000, p. 59-60)

Alhures é assente que:

“Questi interessi pubblici, collettivi, dei quail 
l'aamministrazione deve curare il soddisfacimento, non sono, si noti 
bene, semplicemente l'interesse dell'Ammisnistrazione intesa come 
apparato organizzativo autonomo, sibbene quello che è stato 
chiamato l'interesse collettivo primario, formato dal complesso degli 
interessi individuali prevalenti in una determinate organizzazione 
giuridica della collettività, mentre l'interesse dell'apparato, se può 
esser concepito un interesse dell'apparato unitariamente 
considerato, sarebbe semplicemente uno degli interesse secondary 
che si fauno sentire in seno aal collettività, e che possono essre 
realizzati soltanto in caso de coincidenza, e nei limiti id siffatta 
coincidenza, con l'interesse colletivo primario. La peculuarità della 
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posizione giuridica della pubblica Amministrazione sta appunto in 
ciò, che la sua funzione consiste nella realizzazione dell'interesse 
colletivo, pubblico, primario. Anche volendosi concepire un 
interesse, secondario, dell'Amministrazione considerata comme 
aparato organizzativo autónomo, esso non potrebbe esser realizzato 
se non in vista della coincidenza con l'interesse primario, pubblico. ” 
(Renato Alessi. Principi di diritto amministrativo . I. Quarta 
Edizione. Milano: Giuffrè, 1978, p. 232-233)

Volvendo à doutrina nacional, destaquem-se as lições de interesse do Ministro 

Eros Roberto Grau e do doutrinador Celso Antônio Bandeira de Mello:

“Essa derradeira observação assume fundamental importância, 
na medida em que  a doutrina tem tropeçado em injustificada 
confusão entre indisponibilidade do interesse público e 
disponibilidade de direitos patrimoniais.

Um e outro não se confundem.
Para demonstrá-lo, lembro, inicialmente, que indisponível é o 

interesse público primário, não o interesse da Administração.
Ensina Renato Alessi que os interesses públicos, coletivos, cuja 

satisfação deve ser perseguida pela Administração, não são 
simplesmente o interesse da Administração enquanto aparato 
organizacional autônomo, porém aquele que é chamado interesse 
coletivo primário. Este é resultante do complexo dos interesses 
individuais prevalentes em determinada organização jurídica da 
coletividade, ao passo que o interesse do aparato organizacional, 
que é a Administração, se pode ser concebido um interesse, desse 
aparato, unitariamente considerado, será simplesmente um dos 
interesses secundários que se fazem sentir no seio da coletividade e 
que podem ser realizados somente na medida em que coincidam, e 
nos limites dessa coincidência, com o interesse coletivo primário.

A distinção – fundamental e necessária – entre interesse 
público primário e interesse da Administração (interesse público 
secundário) também está pacificada entre nós. 

Por certo é possível tomarmos como interesse da 
Administração o de pagar o mínimo a seus credores, com o que ela, 
Administração, permaneceria 'mais rica'. Mas esses interesses – 
interesses públicos secundários – diz Alessi, 'possono essere 
realizzati soltanto in caso di coincidenza, e nei limiti di siffatta 
coincidenza, com l'interesse collettivo primario' – interesse como tal 
'non potrebbe esser realizzato se non in vista della coincidenza com 
l'interesse primário, pubblico'; ou, na dicção de Celso Antônio 
Bandeira de Mello, esses interesses 'não são atendíveis senão 
quando coincidirem com interesses primários, únicos que podem ser 
perseguidos por quem axiomaticamente os encarna e representa.
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De outro lado, a medida do interesse público é a legalidade. 
Assim, é evidente que, quando se afirma que a arbitragem se presta a 
'dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis, isso não 
significa não possa, a Administração, socorrer-se dessa via visando 
ao mesmo fim. Pois não há qualquer correlação entre 
disponibilidade ou indisponibilidade de direitos patrimoniais e 
disponibilidade ou indisponibilidade do interesse público.

(...)
Mas é certo que inúmeras vezes deve dispor de direitos 

patrimoniais, sem que com isso esteja a dispor do interesse público, 
porque a realização deste último é alcançada mediante a disposição 
daqueles.

Bem a propósito, as observações de Alessi e de Celso Antônio 
Bandeira de Mello, acima reproduzidas, permitem-nos salientar a 
circunstância de, v.g., realizar-se o interesse público na omissão, 
pela Administração, do uso de recursos judiciais meramente 
protelatórios, que se prestam unicamente a retardar, em benefício 
exclusivo do interesse da Administração secundário, o cumprimento 
de suas obrigações. ” (Eros Roberto Grau. Da arbitrabilidade de 
litígios envolvendo sociedades de economia mista e da interpretação 
de cláusula compromissória. In: Revista de Direito Bancário, do 
Mercado de Capitais e da Arbitragem. Ano 5. Outubro/Dezembro de 
2002, p. 402-404)

“Também assim melhor se compreenderá a distinção corrente 
da doutrina italiana entre interesses públicos ou interesses primários 
– que são os interesses da coletividade como um todo – e interesses 
secundários, que o Estado (pelo só fato de ser sujeito de direitos) 
poderia ter como qualquer outra pessoa, isto é, independentemente 
de sua qualidade de servidor de interesses de terceiros: os da 
coletividade. Poderia, portanto, ter o interesse secundário de resistir 
ao pagamento de indenizações, ainda que procedentes, ou de 
denegar pretensões bem-fundadas que os administrados lhe fizessem, 
ou de cobrar tributos ou tarifas por valores exagerados. Estaria, por 
tal modo, defendendo interesses apenas 'seus', enquanto pessoa, 
enquanto entidade animada do propósito de despender o mínimo de 
recursos e abarrotar-se deles ao máximo. Não estaria, entretanto, 
atendendo ao interesse público, ao interesse primário, isto é, àquele 
que a lei aponta como sendo o interesse da coletividade: o da 
observância da ordem jurídica estabelecida a título de bem curar o 
interesse de todos.

Por isso os interesses secundários não são atendíveis senão 
quando coincidem com interesses primários, únicos que podem ser 
perseguidos por quem axiomaticamente os encarna e representa. 
Percebe-se, pois, que a Administração não pode proceder com a 
mesma desenvoltura e liberdade com que agem os particulares, 
ocupados na defesa das próprias conveniências, sob pena de trair 
sua missão própria e sua própria razão de existir. ” (Celso Antônio 
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Bandeira de Mello. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: 
Malheiros, 2002, p. 44)

Em suma, o artigo 82, inciso III, do CPC, dispõe que compete ao Ministério 

Público intervir: “III - em todas as demais causas em que há interesse público, evidenciado 

pela natureza da lide ou qualidade da parte.”

A escorreita exegese da dicção legal impõe a distinção jus-filosófica entre o 
interesse público primário e o interesse da administração, cognominado “interesse público 
secundário”, consoante as lições de Carnelutti, Renato Alessi, Celso Antônio Bandeira de 
Mello e do Min. Eros Roberto Grau. 

O Estado, quando atestada a sua responsabilidade, revela-se tendente ao 
adimplemento da correspectiva indenização, coloca-se na posição de atendimento ao 
“interesse público”. Ao revés, quando visa a evadir-se de sua responsabilidade no afã de 
minimizar os seus prejuízos patrimoniais, persegue nítido interesse secundário, 
subjetivamente pertinente ao aparelho estatal em subtrair-se de despesas, engendrando 
locupletamento à custa do dano alheio.

Deveras, é assente na doutrina e na jurisprudência que indisponível é o 
interesse público, e não o interesse da administração. Nessa última hipótese, não é necessária 
a atuação do Parquet  no mister de custos legis, máxime  porque a entidade pública 
empreende a sua defesa através de corpo próprio de profissionais da advocacia da União. 
Nesse sentido, há inúmeros precedentes jurisprudenciais que se reforçam, na medida em  que 
a atuação do Ministério Público não é exigível em várias ações movidas contra a 
administração, como, v.g., sói ocorrer com a ação de desapropriação prevista no Decreto-lei 
n.3.365/41 (Lei de Desapropriação).

A regra assente no E. STJ é a de que a expressão econômica da causa não 
implica a intervenção do Ministério Público:

“PROCESSO CIVIL. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO COMO CUSTOS LEGIS. EXECUÇÃO DE ELEVADO 
VALOR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE.

A repercussão econômica que entidade da Administração 
Pública pode vir a suportar não enseja, por si só, interesse público 
capaz de propiciar a intervenção do Ministério Público na qualidade 
de custos legis.

Recurso não conhecido. ” (RESP 327.288/DF, 4ª T., Rel. Min. 
Cesar Asfor Rocha, DJ 17/11/2003)

"PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE PATRIMONIAL DO 
ESTADO. INDENIZAÇÃO CONTRATUAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. 
INTERVENÇÃO. HIPÓTESE NÃO OBRIGATÓRIA. ART. 82, III, DO 
CPC. 
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I - A ação indenizatória intentada contra o Estado, buscando 
reparação fundada no rompimento do equilíbrio econômico 
financeiro do contrato de permissão de transportes urbanos, não 
requer, obrigatoriamente, a intervenção do Ministério Público, não 
se justificando a nulidade do processo em razão desta ausência.

II - A simples presença do Estado na relação processual não 
vincula o membro do parquet, nem mesmo o valor da indenização, 
que não motiva, por si só, a presença obrigatória do Ministério 
Público ab initio .

III - Hipótese em que o processo deve retornar ao Tribunal "a 
quo" para julgamento do mérito recursal.

IV - Agravo regimental a que se nega provimento."  (AGREsp 
453.420/DF, 1ª T., Rel. Min. Francisco Falcão, DJ 19/11/2002)

"MINISTÉRIO PÚBLICO. Fiscal da lei. Intervenção. Valor 
econômico.

Em ação de natureza privada sobre questão meramente 
patrimonial, não cabe a intervenção do Ministério Público como 
custos legis apenas por ser elevada a importância a que poderia ser 
condenada a pagar a entidade pública. 

Recurso não conhecido."  (REsp 327.285/DF, 4ª T., Rel. Min. 
Ruy Rosado de Aguiar, DJ 27/11/2001)

Outrossim, no sistema processual brasileiro em que a atuação do custos legis  

se opera em prol da administração, com o escopo inequívoco de reforçar a posição jurídica de 

uma das partes, a exegese deve ser restritiva em homenagem à cláusula pétrea da isonomia 

processual, pela qual o juiz deve velar (art. 125, III, do CPC), máxime diante da 

especialização ratione materiae  dos defensores do patrimônio público.

Nada obstante, também é dominante a jurisprudência do STJ no sentido de que 
a intervenção do Ministério Público, em segundo grau de jurisdição, supre a falta de 
intervenção no primeiro grau, máxime à luz da amplitude do efeito devolutivo da apelação 
(tantum devoluttum quantum appellatum ) e do princípio do prejuízo, consectário da 
instrumentalidade, revelado na máxima consagrada pas de nulittè sans grief  (CPC, art. 244: 
“Quando a lei prescrever determinada forma, sem cominação de nulidade, o juiz considerará 
válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade).

Desta sorte, somente é nulo o processo quando o Ministério Público não for 
intimado a acompanhar o feito em que deva intervir (art. 246 do CPC), fenômeno inocorrente 
quando na causa a controvérsia gravita em torno de interesse patrimonial da administração.

Ressoa evidente que não se tratando de valores atuais pretendidos cobrar sob 
pena de repasse à coletividade, mas sim, de prejuízos pretéritos perpetrados alhures, não se 
configura interesse metaindividual a ensejar, por via de interpretação extensiva e 
principiológica, a intervenção do Parquet .
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A definição dos interesses transindividuais, em respeito à ordem jurídica, é 

aquela encartada no artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor que assim dispõe: 

“Art. 81 - A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e 
das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título 
coletivo.

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se 
tratar de:

I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos 
deste Código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que 
sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias 
de fato;

II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para 
efeitos deste Código, os transindividuais de natureza indivisível de 
que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre 
si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;

III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim 
entendidos os decorrentes de origem comum.”

Gravitando o litígio acerca de indenização e prejuízos causados e atestados por 

perícia técnica, forçoso concluir que o objeto mediato do litígio adstringiu-se à reparação, não 

abarcando definição de direitos metaindividuais , tampouco exegese acerca da regulação 

econômica, da ordem econômica ou da defesa do consumidor, tanto mais que essa última 

figura somente poderia ser entrevista na pessoa jurídica demandante. 

 Admitida a intromissão desnecessária do Ministério Público, uma vez 

integrado à relação processual, a sua legitimidade e o seu interesse em recorrer decorrem de 

norma legal (CPC, art. 499: “O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro 

prejudicado e pelo Ministério Público” ).

Ressalte-se, a respeito, o entendimento de Celso Agrícola Barbi:

"Para tornar aplicável a norma do inciso (inc. III  do art. 82 do 
CPC), parece que a solução será considerar essa disposição como 
simples faculdade de o Ministério Público de participar de causas 
em que, a seu juízo, haja interesse público.

Essa interpretação encontra apoio no Código, porque o artigo 
em exame refere-se à competência daquele órgão para intervir, mas 
não dá caráter de obrigatoriedade. E este último é o requisito 
exigido para que seja nulo o processo em que sua intervenção não se 
deu. Vale dizer, segundo o art. 82, haverá nulidade processual 
quando não se deu a intervenção e ela era obrigatória.

Mas, como a última palavra na interpretação das leis cabe aos 
juízes, poderão estes deixar de administrar a atuação do Ministério 
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Público, pleiteada com base no item III, quando se convecerem de 
que não há o interesse público no caso concreto."  (Comentários ao 
Código de Processo Civil. Vol. I. Rio de Janeiro: Forense, 1998. p. 
283)

As lições colacionadas aspiram em prol do julgado pelo relator no sentido de 

que:

“A simples presença do Estado na relação processual não 
vincula o membro do Parquet, nem mesmo o valor da indenização, 
que, embora expressivo, não tem por si só a força e relevância para 
tornar obrigatória a presença do Ministério Público ab initio.

O processo tramitou de forma regular com a observância dos 
regramentos e princípios processuais atinentes à espécie, tendo o 
julgador ficado adstrito ao devido processo legal e aberto o pórtico 
para a defesa estatal, que a cumpriu de forma a contraditar o pedido 
da empresa recorrente.

Na verdade, a anulação do feito, com o retorno do processo 
aos prolegômenos processuais, atentaria contra a própria ordem 
legal processual, visto não haver norma cogente a indicar a hipótese 
como de intervenção obrigatória do Ministério Público e, ipso facto, 
inviável a imposição constante do artigo 84, do Diploma Adjetivo 
Civil. 

Sobre o assunto, transcrevo trecho do voto proferido no REsp 
nº 4.991/DF, Relator Ministro HÉLIO MOSIMANN, DJ de 
29/10/1990, p. 12.140, verbis:

"A presença de pessoa jurídica de Direito Público não é 
suficiente, por si só, para caracterizar o interesse público a que 
se refere o Código de Processo Civil. No caso, a recorrente 
limitou-se a invocar sua participação no processo, sem 
justificar por que determinaria a intervenção obrigatória do 
Ministério Público.
A natureza da lide, ao contrário do que se afirma no recurso, 
também não impõe essa participação, na hipótese dos autos. 
Adotada a tese da recorrente, o Ministério Público deveria 
intervir em todas as ações em que o administrado litigasse com 
o Estado, porque também é de interesse público o respeito a 
direitos conferidos às pessoas pelo ordenamento jurídico em 
face do Estado; da mesma forma, é exigência do interesse 
público a adequação da atividade administrativa pública ao 
que prescreve a lei.
Levada ao extremo, essa tese imporia a participação do 
Ministério Público em toda e qualquer ação, porque o próprio 
exercício da função jurisdicional, como função do Estado que 
é, tem por objetivo a satisfação do interesse público."

Igualmente, com referência ao tema sob análise, destaco as 
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palavras da Ministra ELIANA CALMON quando participou do 
julgamento do nº REsp 257.263/PR, DJ de 01/10/2001:

"... Por fim no que toca à legitimidade do Ministério Público, 
da mesma forma, não há como confundir interesse público com 
interesse do órgão público, são coisas diferentes e o Ministério 
Público não tem como atribuição suprir as deficiências e as 
faltas das pessoas jurídicas."

No mesmo diapasão, destaco os julgados assim ementados, 
verbis:

"PROCESSUAL CIVIL. MINISTÉRIO PÚBLICO. 
INTERVENÇÃO. INTERESSE PÚBLICO. EXECUÇÃO. 
FAZENDA PÚBLICA. ART. 82, III, DO CPC.
- O interesse público justificador da intervenção do Ministério 
Público, nos termos do art. 82, III, do CPC, não se confunde 
com interesse patrimonial da Fazenda Pública. A simples 
presença de pessoa jurídica de Direito Público na lide, por si 
só, não autoriza participação do "parquet".
- Precedentes.
- Recurso a que se nega provimento." (REsp nº 154.631/;MG, 
Relator Ministro FELIX FISCHER, DJ de 03/11/1998, p. 189).

"PROCESSO CIVIL. AÇÃO PROPOSTA CONTRA O 
ESTADO. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PUBLICO. 
HIPÓTESE EM QUE NÃO É OBRIGATÓRIA. A 
INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO É 
OBRIGATÓRIA QUANDO NA CAUSA HÁ INTERESSE 
PÚBLICO, QUE NÃO SE CONFUNDE COM O INTERESSE 
PATRIMONIAL DO ESTADO.
AÇÃO EM QUE, TENDO COMO OBJETO A INDENIZAÇÃO 
DE DANOS RESULTANTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO, 
NÃO HÁ INTERESSE PÚBLICO QUE JUSTIFIQUE A 
NULIDADE DO PROCESSO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO NO PROCESSO. RECURSO 
ESPECIAL NÃO CONHECIDO." (REsp nº 126.438/PE, 
Relator Ministro ARI PARGENDLER, DJ de 09/03/1997, p. 
64).”

Impõe-se a apreciação do recurso especial interposto pelo Ministério Público 

Federal às fls. 1.777/1.802.

Preliminarmente, é de se afastar a alegada inexistência de interesse recursal do 
Ministério Público, porquanto teria deixado transcorrer in albis  o prazo para recorrer do 
acórdão que declarou ser desnecessária sua intervenção no feito.

É cediço que a lei (art. 499 do CPC) faculta ao Ministério Público recorrer nos 
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processos em que atuou, e o recorrente foi chamado a intervir, no estado em que se 
encontrava o processo, exsurgindo, daí, a sua legitimação para recorrer e o seu interesse na 
nulificação do feito.

Conjurada a preliminar, merece análise o recurso especial do Parquet .
O recorrente sustenta a violação do artigo 159 do Código Civil revogado, bem 

como do art. 9º,  1º e 4º, da Lei 8.987/95, bem assim a divergência jurisprudencial entre o 
acórdão recorrido e arestos desta Corte.

Sob o ângulo da alínea “c”, o recurso especial não preenche o requisito de 
admissibilidade exigido à luz do art. 105, III, “c”, da Constituição Federal, porquanto os 
paradigmas apresentados não estabelecem similitude com a hipótese dos autos. É de sabença 
que para haver o confronto faz-se necessário que o tema tratado nos arestos tenha adentrado 
no mesmo questionamento e circunstâncias que gravitam sobre a presente demanda, não 
havendo como comparar os acórdãos trazidos à divergência, que tratam de reajuste de tarifa 
de energia elétrica e tarifas de transportes coletivos rodoviários, com o acórdão hostilizado, 
que versa normas jurídicas diversas das que se encartam nos paradigmas.

Não obstante, o recurso especial merece ser conhecido pela alínea “a” do 
permissivo constitucional, tão-somente por força do prequestionamento implícito, dos 
elementos materiais constantes do art. 9º da Lei 8.897/95 e pelo vulto da causa, por isso que 
pela vez primeira sustentada a violação à norma a pretexto de lesão ao interesse jurídico.

Consoante assentou o relator:

“O artigo 159, do Código Civil revogado, tem o seguinte teor, 
verbis:

"Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, ou 
imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica 
obrigado a reparar o dano."

O recorrente, ao indicar o artigo supra aludido como 
malferido pelo Tribunal "a quo", assim se expressou, ad litteram (fls. 
1.781):

"O art. 159, do Cod. Civil é parte do voto da eminente 
Relatora, que também se funda no REsp 83.684/SP, 
(95.0068606-6). O artigo 159 do Código Civil sugere uma 
responsabilidade do poder concedente, enquanto que o citado 
julgamento do STJ, discutido abaixo, reconhece uma 
responsabilidade do usuário que paga a tarifa. No seu voto 
oral, o juiz Hilton Queiroz, referindo-se ao voto da juíza 
relatora e das razões da VARIG, discute a reparação devida 
"fundada no art. 159 do Código Civil" para afirmar que a 
mesma reparação se funda no contrato, como se este - pela sua 
tipicidade - pudesse existir sem lei".
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O texto supra é o único fundamento utilizado para sustentar a 
violação ao referido artigo. Conforme observado, o recorrente não 
indica de que forma teria o Tribunal a quo malferido tal regramento. 
Por ilação, quer parecer que o recorrente pretende lançar dúvida 
sobre a relevância da cláusula contratual indicadora da quebra do 
equilíbrio financeiro do contrato.

Entendo, neste particular, que o recorrente não logrou 
demonstrar os requisitos do artigo 541, do CPC. Da constatação 
acima há que se verificar também a incidência do óbice descrito no 
verbete sumular nº 284, do STF, utilizado, por analogia, para o caso 
presente, por entender que a deficiência na fundamentação atinente 
à alegação supra aludida não permitiu a exata compreensão da 
controvérsia.

Outrossim, somente por amor ao debate, friso, com os olhos 
voltados para o acórdão recorrido, que o dispositivo do Código Civil 
em exame foi utilizado como complemento de argumentação, 
evidenciando que a responsabilidade contratual e a extracontratual 
ou aquiliana se fundam no mesmo princípio informador da idéia de 
responsabilidade, não infirmando em momento algum a necessidade 
de reparação do Estado pelos prejuízos efetivamente causados à 
empresa recorrida.”

Ainda que assim não fosse, a afirmação da responsabilidade estatal com fulcro 

no artigo 159 do Código Civil, reforça, em nível infraconstitucional, o dever de reparar 

previsto no artigo 37 da Constituição Federal, sendo certo que a indicação do dispositivo legal 

é de somenos importância, não só porque para o cumprimento dos desígnios do contraditório 

e da ampla defesa o demandado civil opõe defesa contra os fatos, como também a norma 

aplicável ao caso sub judice  não integra a causa petendi .

A admissibilidade do recurso quanto à indicada violação do artigo 9º, §§ 1º ao 
4º, da Lei 8.897/95, impõe a transcrição na íntegra do dispositivo em tela, o qual está assim 
plasmado, verbis :

"Art. 9º A tarifa do serviço público concedido será fixada pelo 
preço da proposta vencedora da licitação e preservada pelas regras 
de revisão previstas nesta Lei, no edital e no contrato. 

§ 1º A tarifa não será subordinada à legislação específica 
anterior. 

§ 2º Os contratos poderão prever mecanismos de revisão das 
tarifas, a fim de manter-se o equilíbrio econômico-financeiro.

§ 3º Ressalvados os impostos sobre a renda, a criação, 
alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais, após 
a apresentação da proposta, quando comprovado seu impacto, 
implicará a revisão da tarifa, para mais ou para menos, conforme o 
caso. 
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§ 4º Em havendo alteração unilateral do contrato que afete o 
seu inicial equilíbrio econômico-financeiro, o poder concedente 
deverá restabelecê-lo, concomitantemente à alteração."

Informada pelo dispositivo, a peça recursal do MP deixa transparecer a idéia 

de que o equilíbrio econômico-financeiro deve ser considerado através do trinômio: tarifa 

módica, lucro razoável e serviço seguro. Essas considerações teriam sido afastadas quando da 

elaboração do laudo técnico, implicando numa errônea avaliação do prejuízo enfrentado pela 

recorrida.

No afã de demonstrar a atecnia da prova, transcreve trecho do voto vogal 
proferido no Tribunal de origem pelo Juiz Mário César Ribeiro, o qual incorporou 
(1.582/1.585) os questionamentos encimados, calcados, em síntese, na possibilidade de 
mudança dos valores obtidos, com a aplicação da conjugação de elementos decorrentes da 
política tarifária em cada período, em confronto com decisões empresariais, que 
influenciariam nas margens de lucros da empresa, contemplando uma análise mais acurada.

Com acerto o relator neste ponto, ao destacar:

“Mutatis mutandis, a inconformação do Ministério Público é 
idêntica àquela exposta na peça recursal da União Federal.

Mais uma vez, vê-se o descontentamento com o laudo pericial, 
irresignação que somente veio à tona após o desenvolvimento válido 
do processo, com a realização das perícias e a elaboração do laudo 
não impugnado.

Com as mesmas razões pelas quais neguei provimento ao 
recurso da União, em face do artigo 475, do CPC, também o faço 
para a hipótese.

Em primeiro, faz-se necessário observar que o magistrado 
citado anteriormente, mesmo fazendo alusão à relevância das 
indagações atinentes ao laudo pericial, entendeu que tais 
perquirições foram realizadas a destempo, ao tempo que observou 
ser incontroversa a defasagem tarifária reconhecida pelo próprio 
Ministério da Aeronáutica.

No ponto aludido, transcrevo o excerto (fls. 1.587):
"Se se trata de matéria nova, evidentemente, a questão já está 
preclusa. Inclusive, com relação à preclusão, há o procedente 
da Transbrasil, onde foi proferida decisão semelhante por esta 
Corte, conforme consignado na ementa da AC nº 
910111006-3/DF, de que foi Relator o eminente Juiz Vicente 
Leal, verbis:"não comporta censura, laudo pericial, 
sobejamente fundamentado, que não sofreu impugnação na 
fase processual própria, nem se ofereceu qualquer alegação 
contra a capacidade técnica oficial". Cabe anotar, a propósito, 
que essa decisão, posteriormente, como se sabe, foi mantida 
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pelo Supremo Tribunal Federal. Se se trata de matéria nova, 
obviamente, ela não poderá ser considerada em segundo grau 
de jurisdição.
Quanto à defasagem tarifária, parece-me que a matéria é 
incontroversa, porque foi mesmo reconhecida pelo próprio 
Ministério da Aeronáutica, segundo foi esclarecido no 
julgamento. 
Assim, sem se tratando de prova eminentemente técnica, e à 
vista dos esclarecimentos prestados pela eminente relatora, 
acompanho-a no mérito."

Em verdade, mais uma vez quer-se infirmar uma realidade, 
exaustivamente, comprovada no processo, qual seja a de que os 
prejuízos teriam sido causados pela imposição do congelamento das 
tarifas aéreas num ambiente de custos não controlados.

Advirta-se, mais uma vez, que a cognição que se pretende sobre essa 

invocação esbarra na Súmula 07, mesmo que a pretexto de vedação da lei. A alegada violação 

da Lei 8.987/75, sob o manto de que não houve a invocada ruptura do equilíbrio econômico 

do contrato, conforme atestado pela perícia, posto desconsiderado o trinômio tarifa módica, 

lucro razoável e serviço seguro, além de impor ao STJ a avaliação de conceitos 

indeterminados e aferidos pela instância a quo, por via reflexa impõe a revisita à prova, 

esbarrando, uma vez mais, na Súmula 07. É que se alega que a perícia é incorreta posto 

afastada de critérios, o que implica em infirmar a própria prova.

Nada obstante, o contrato foi lavrado em 1988 e regido pelo Código Brasileiro 

de Aeronáutica (Lei 7.765/86), devendo-se, sob esse prisma, obedecer-se à regra tempus regit 
actum , por isso que norma específica previa o respeito ao equilíbrio econômico-financeiro do 

contrato.

Destarte, a suposta violação da Lei 8.987/95 (Lei das Concessões), mercê de 

pretender-se  aplicá-la retroativamente em confronto com a data da elaboração do contrato, 

não infirma a implicitude do respeito à cláusula do equilíbrio econômico consagrada no art. 

37, XXI, da Carta Federal, que lhe sobrepõe na hierarquia normativa.

Outrossim, o seu debate surgiu tão-só nos embargos de declaração, e não no 

recurso de apelação, tendo sido recepcionada pelo relator do acórdão a pretexto de inserir-se 

no "contexto jurídico" dos debates.

Imperioso, ainda, destacar, que a sua invocação sugere que a perícia não 

atendeu aos critérios norteadores da fixação do preço das tarifas, implicando a sua análise 

uma revisita da prova, interditada sempre e sempre pela Súmula 07 do E. STJ.
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Assim, quer sob um ângulo, quer sob outro, a citado regramento não sofreu 

qualquer malferimento, senão prestígio à luz da ratio essendi  constitucional, da letra e do 

espírito do contrato e da jurisprudência da Corte Suprema sobre tema idêntico, consoante 

alhures destacado.

O eminente relator rememorou que idêntico questionamento lavrou-se na ação 

indenizatória aludida no RESP 32.534/DF, e que foi definitivamente solucionada no Supremo 

Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 183.180-4/DF.

Naquela ação, a TRANSBRASIL pleiteou a mesma espécie de provimento, 

com fulcro central na mesma cláusula contratual, idêntica para todo o setor aéreo.

O julgado foi assim ementado, verbis:

"1 - Questão de ordem processual diretamente apresentada 
pela Recorrente ao Supremo Tribunal e rejeitada pela Turma, em 
face da preclusão que sobre ela se operara.

2. Recurso extraordinário tempestivamente interposto.
3. Violação do art. 167, II, da Constituição de 1967 (Emenda nº 

1-69) argüida pela Recorrente no pressuposto da condição de 
simples permissionária da empresa de navegação aérea da 
Recorrida, ao passo que se qualifica esta como concessionária de 
serviço público, a teor de contrato celebrado pelo Governo Federal, 
em conformidade ao disposto no Decreto nº 95.910-88, no art. 180 
da Lei nº 7.565-86 e no art. 8º, XV, c, da referida Carta de 1967.

4. Prejuízo julgado comprovado pelas instâncias ordinárias e 
decorrente de atos omissivos e comissivos do Poder concedente, 
causadores da ruptura do equilíbrio financeiro da concessão, não 
abstratamente atribuível a política econômica, normativamente 
editada para toda a população ("Plano Cruzado").

5. Recurso extraordinário de que, em conseqüência, não se 
conhece, por não se reputar contrariado o citado art. 167, II, da 
Constituição de 1967 (Emenda nº 1-69), sem se achar 
prequestionado tema pertinente ao disposto no art. 107 daquela 
mesma Carta" (RE nº 183.180/DF, Relator Ministro OCTÁVIO 
GALLOTTI, DJ de 01/08/97, p. 33.486.)

Na ordem em que apreciada, impõe-se a aferição da irresignação da empresa 

aérea. O relator, quanto a esta impugnação, concluiu: 

“Entendeu a empresa recorrente que o artigo 535, do CPC, 
restou violado pela Corte a quo, uma vez que aquele Sodalício, por 
seu órgão fracionário, deixou de apreciar os questionamentos que 
defluem da aplicação dos artigos 1.056 e 1.059, do Código Civil 
Revogado, bem como o artigo 436, do CPC.

Alternativamente, entendeu que se prequestionados os 
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dispositivos foram efetivamente violados por aquele Tribunal 
Regional, porquanto:

a) O Tribunal não teria apoiado na prova dos autos, mas tão 
somente em simples convicção; e

b) seria inafastável a aplicação dos lucros cessantes, pois 
teriam o condão de remunerar o que a empresa deixou de lucrar com 
o endividamento provocado pela imposição das tarifas. Entende 
como razoável a obtenção de lucros com base no déficit de caixa 
provocado pela defasagem tarifária, devendo ser ressarcida pelos 
juros de mercado sobre este valor. Sustenta que tal aplicação seria 
de rigor na fase de liquidação de sentença.

Embora entenda que a divergência apresentada não obedeceu 
aos requisitos do artigo 255, do RI/STJ, por não estabelecer o 
confronto analítico necessário, bem como por não apresentarem os 
paradigmas a similitude adequada ao caso, tenho como 
prequestionada a matéria dos dispositivos tidos como violados, o que 
viabiliza a apreciação do recurso.

No que tange à anulação do acórdão recorrido, não vislumbro 
a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, eis que o Tribunal a quo 
julgou satisfatoriamente a lide, solucionando a questão dita 
controvertida tal qual esta lhe foi apresentada. 

Destarte, não há que se falar em embargos de declaração 
cabíveis, por omissão, haja vista não ser o julgador obrigado a 
rebater um a um todos os argumentos trazidos pelas partes, visando 
à defesa da teoria que apresentaram, devendo decidir a controvérsia 
observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua 
resolução.

Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente, verbis:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. 
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
1. (...omissis...)
2. (...omissis...)
3. Fundamentos, nos quais se suporta a decisão impugnada, 
apresentam-se claros e nítidos. Não dão lugar, portanto, a 
obscuridades, dúvidas ou contradições. O não acatamento das 
argumentações contidas no recurso não implica em 
cerceamento de defesa, posto que ao julgador cabe apreciar a 
questão de acordo com o que ele entender atinente à lide.
4. Não está obrigado o Magistrado a julgar a questão posta a 
seu exame de acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim 
com o seu livre convencimento (art. 131, do CPC), 
utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos 
pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao 
caso concreto.
5. Não obstante a interposição de embargos declaratórios, não 
são eles mero expediente para forçar o ingresso na instância 
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extraordinária, se não houve omissão do acórdão a que deva 
ser suprida. Desnecessidade de se abordar, como suporte da 
decisão, os dispositivos legais e constitucionais apontados. 
Inexiste ofensa aos arts. 535, 128, 460 e 512, do CPC, quando 
a matéria enfocada é devidamente abordada no âmbito do voto 
do aresto a quo.
6. Ausência do necessário prequestionamento. Os demais 
dispositivos legais indicados como afrontados não foram 
abordados, em nenhum momento, no âmbito da decisão 
recorrida.
7. Agravo regimental não provido." (AGREsp nº 437.402/DF, 
Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, DJ de 21.10.2002, p. 00301).

Os dispositivos tidos como não apreciados têm o seguinte teor:

"Art. 1.056, CC/1917. Não cumprindo a obrigação, ou 
deixando de cumprí-la pelo modo e no tempo devidos, responde 
o devedor por perdas e danos."

"Art. 1.059, CC/1917. Salvo as exceções previstas neste 
Código, de modo expresso, as perdas e danos devidos ao 
credor, abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que 
razoavelmente deixou de lucrar."

"Art. 436, do CPC. "O juiz não está adstrito ao laudo pericial, 
podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos 
provados nos autos."

Com efeito, os questionamentos constantes dos artigos 1.056 e 
1.059, do CC/1917, foram efetivamente abordados, estando no 
contexto do julgado. ”

Da mesma forma o artigo 436, do CPC, restando clarividente 
que a questão esteve presente no julgado.

Passando ao exame específico dos artigos acima consignados, 
observa-se que a recorrente, ao indicar os artigos 1.056 e 1.059, 
pretende a inclusão dos lucros cessantes com base no que deixou de 
lucrar com o endividamento provocado pela imposição das tarifas.

Neste particular, a eminente Relatora do apelo no Tribunal a 
quo, hoje integrante desta Casa, Ministra ELIANA CALMON, sobre 
a inclusão dos lucros cessantes observou (fls. 1.577), verbis:

"Com efeito, os danos emergentes, caracterizados pela 
defasagem no preço das tarifas, podem ser mensurados pela 
perícia, o que não ocorre com os lucros cessantes, cuja 
estimativa tem mensuração subjetiva, ficando na dependência 
de estar sendo bem ou mal administrada a empresa."
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Como visto, a irresignação da recorrida, pretendendo mudar a 
convicção do magistrado, envolve o reexame do conjunto 
fático-probatório, insusceptível nesta via recursal, com o óbice 
descrito na súmula nº 7, desta Corte.

Ora, a mensuração subjetiva, a depender de dados 
administrativos da empresa,  depende fundamentalmente do conjunto 
probatório. 

Pelo exposto, a situação é mais severa do que simplesmente 
examinar as provas para delimitar uma plausível viabilidade de 
mensuração de tais elementos para implementar os lucros cessantes 
pretendidos, o que, de rigor envolveria a incidência do verbete 
sumular encimado.

Conforme explicitei, pelas circunstâncias existiria a 
necessidade de novas perícias para tal delimitação, o que 
definitivamente inviável tanto na instância a quo como nesta 
Superior.

Verifique-se que, mesmo postergando-se a fase de fixação do 
quantum indenizatório, a título de lucros cessantes, para a 
liquidação, há que se delimitarem as bases sobre as quais irão 
incidir as novas verbas, remanescendo novamente a necessidade de 
incursão ao conjunto fático-probatório.

Com o mesmo entendimento, afasto a apreciação sobre a 
violação ao artigo 436, do CPC, uma vez que sua perquirição 
também demandaria o reexame de todo o conjunto probatório, 
indispensável para dizer se o magistrado deveria afastar o laudo 
pericial e guiar-se por outros elementos constantes da litis 
contestatio. ”

Com essas considerações, acompanho o relator.
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